
 

 CONCURS PER AL DISSENY DE LA SAMARRETA  AMB MOTIU DE LA CAMINADA PER 

LA SALUT MENTAL 2017  

 

Dins dels actes de celebració del Dia Mundial de la Salut Mental, el diumenge 22 

d’octubre al matí es farà una caminada popular per la salut mental a Granollers amb 

sortida i arribada al parc de Torras  Villà. 

 

A la caminada s’obsequiarà els participants amb una samarreta commemorativa, motiu 

pel qual convoquem un concurs per poder-ne triar el disseny. 

 

BASES  

 

 És un concurs obert a qualsevol persona major de 16 anys que hi vulgui 

participar. 

  S’hauran de presentar dissenys inèdits, no premiats en cap altre concurs. 

 Al disseny s’hi haurà d’incloure la següent frase “Caminada per la Salut Mental 

Granollers 2017”. 

 El disseny ha d’ocupar un espai a la samarreta de 25 cm x 25 cm i ha de ser a un 

color, tenint en compte que el model de samarreta triada és la samarreta SOL’S 

REGENT 11380 amb el color 272 (verd) que es pot trobar al catàleg en línia de 

roba promocional de l’empresa Fersix. 

 Les propostes  s’han d’enviar al següent correu electrònic: 

samarretacaminadasalutmental@gmail.com  

 Els arxius enviats han de tenir una resolució mínima de 300 ppp. 

 Al correu s’hi han d’incloure les següents dades de la persona que presenta el 

disseny: nom, cognoms, adreça i telèfon de contacte. 

 La data màxima d’entrega és el 30 de setembre.  

 El jurat seleccionarà el millor disseny. 

 El jurat estarà format per: un representant de Benito Menni CASM, un 

representant de l’Ajuntament de Granollers, un representant d’Intress, un 

representant de la Fundació Lar i un representant de l’associació Activament. 

 El premi del guanyador serà de 100 €. 

  L’entrega del premi es farà el 22 d’octubre de 2017 dins dels actes de la 

Caminada Popular per la Salut Mental. 

 El treball premiat quedarà en propietat de l’organització, que es reservarà el 

dret de publicar-lo.  
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 La participació al concurs pressuposa l’acceptació de les bases.  

 Qualsevol qüestió no prevista en les bases serà resolta pel jurat i/o 

l’organització.  

 

 

Granollers, juny de 2017 

Comitè Organitzador de la Caminada per la Salut Mental 

 

 


