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INSTRUCCIONS SOBRE EL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ AL CONCURS DE 
CARTELLS DE LA FIRA ARGILLÀ ARGENTONA 2020 EN FORMAT DIGITAL 

1. Tots els participants hauran de presentar tres documents, tots tres arxius electrònics: 
a. Cartell tamany DIN A3 en pdf d’alta definició o jpg altra resolució (300 dpi) 
b. Formulari Word amb les dades del concursant (si són més d’un, caldrà enviar un 

document per cada autor/a). Es facilita el model, tot i que s’acceptarà qualsevol 
document que contingui les mateixes dades. 

c. Document pdf, jpg o word on aparegui la imatge del NIF (les dues cares del DNI) de 
l’autor o autors. 
 

2. Tots els documents tindran com a nom de l’arxiu el lema escollir pel concursant (pot ser una 
versió simplificada del mateix), segons aquestes indicacions: 

a. Cartell. Nom d’arxiu: LEMA_CARTELL  
b. Dades autor. Nom d’arxiu: LEMA_DADES 
c. NIF. Nom d’arxiu: LEMA_NIF 

Exemple: Si el lema escollit és CERAMICARGENTONA2020, els tres arxius a enviar tindran el 
nom següent: 

a. Cartell: CERAMICARGENTONA2020_CARTELL 
b. Dades autor: CERAMICARGENTONA2020_DADES (En cas de més d’un autor/a) es 

poden acabar els arxius amb 1, 2,...  
c. NIF: CERAMICARGENTONA2020_NIF (En cas de més d’un autor/a) es poden acabar 

els arxius amb 1, 2,...  
 

3. Com ja s’havia indicat, els arxius s’hauran d’enviar, preferiblement via WeTransfer 
(www.wetransfer.com ), al correu electrònic difusio@museucantir.org  
 

L’organització del concurs es compromet a mantenir l’anonimat de les obres davant el jurat, de 
manera que aquest, durant la seva sessió de deliberació, com s’ha fet sempre, només veurà els 
treballs presentats i el seu lema. En cap cas el jurat serà coneixedor dels autors/es fins que el concurs 
s’hagi resolt i es faci la corresponent acta. 

La Secretària del Concurs, Sra. Fina Carreras, tindrà cura de la custòdia de la documentació relativa a 
als concursants i serà la responsable de què es preservi l’anonimat de les obres fins que el concurs 
hagi quedat resolt per part del jurat. 

Argentona, 23 de març de 2020 

 
 
 


