
 

Resultat del Concurs de Cartells de Festa Major 2018 

En aplicació a les bases del  IX Concurs de Cartells de la Festa Major,  aprovades per Decret de 

l’Alcaldia  554/2018 en data 25 d’abril de 2018, on  s’especifica el procediment de valoració de les 

propostes presentades , que diu textualment:  

En quan al jurat: 

El jurat estarà format pel Regidor de Cultura i Festes populars, un membre de l'àrea de 

Comunicació de l’Ajuntament d’Alella, un representant de la Comissió de Festes i per un 

dissenyador/a o professional de disciplines properes al món del disseny. Cap dels membres 

del jurat podrà participar en el concurs de l’edició actual. A la sessió de deliberació també hi 

assistirà la tècnica de Festes populars de l'Ajuntament d'Alella que actuarà com a Secretària 

del jurat, amb veu però sense vot. 

El jurat farà servir el següent barem de puntuació i criteris:  
-  Creativitat i originalitat de la proposta (fins a 40 punts)  

-  Adequació a la temàtica festiva d’Alella (fins a 40 punts)  
-  Versatilitat per adaptar la imatge a diferents formats (fins a 20 punts)   

Total màxim de 100 punts. Aquests 100 punts equivaldran als 6 punts que com a màxim 

podrà atorgar el jurat. 
 

En quan a la votació popular: 

Les propostes seran exposades físicament a Can Lleonart i virtualment a través de la 
pàgina web i els comptes de l’Ajuntament a Facebook i Twitter. Les persones podran 
emetre el seu vot de manera online. A Can Lleonart s’habilitarà un suport virtual per 

a facilitar la votació. Al projecte més votat se li atorgaran 4 punts, el projecte que 

quedi en segon lloc 3 punts, en tercer lloc 2 punts i en quart lloc 1 punt. 

 

Per  tot lo exposat el  veredicte definitiu, és  

 

 

 

 

 

 

Atesa la puntuació total obtinguda, el cartell més votat és: 

GRESCA, de l’autora Marina Sáez Rubio 

Alella, 12 de juny de 2018 

 

Cartell Vot jurat Vot popular Punts totals 

Gresca 6 3 9 punts 

La diversitat fa Festa Major 3 4 7 punts 

Som La Pera 5 2 7 punts 

Alella va de Festa 4 0 4 punts 

Fem Manetes 1 1 2 punts 

Tots som Festa Major 2 0 2 punts 


