
XLII CONCURS NACIONAL DEL CARTELL ANUNCIADOR DE FESTES DE 

MOROS I CRISTIANS D’ELX 2023 

 

 

L’ASSOCIACIÓ FESTERA DE MOROS I CRISTIANS D’ELX CONVOCA EL XLII 

CONCURS NACIONAL DEL CARTELL ANUNCIADOR DE FESTAS DE MOROS I 

CRISTIANS D’ELX 2023 

 

BASES: 

1er. Participants 

Tot el públic en general exceptuant al guanyador de l'edició anterior a aquesta, que formarà 

part del Jurat  

 

2n Temàtica i premis  

El cartell versarà sobre temes de les Festes de Moros i Cristians, amb al·lusions pictòriques 

a les mateixes i amb simbolismes que reflecteixen paisatges de la nostra ciutat, sense 

incloure fotografies, i incloent el següent lema:    

Moros i Cristians d'Elx  

Festes d’Interès Turístic Autonòmic Afiliades a la UNDEF  

del 7 a l'11 d'Agost de 2023  

En honor a la seua patrona la Mare de Déu de l'Assumpció.  

També ha d' incloure l' escut de l' AFMYC d'Elx, que es podrà descarregar a la pàgina web 

https://morosycristianoselche.com/val/descarregues/ 

 

El primer premi tindrà com a distinció la impressió, publicació i difusió com a portada de la 

revista de Festes de l' any en curs així com del díptic de les bases de l' any següent.  

Primer i únic premi: Trofeu i 600.- euros en metàl·lic.   

 

3r Presentació, requisits i admissió  

També es facilitarà en un sobre un pendrive amb el format original de l' obra, amb tots els 

fitxers necessaris per a l' obtenció de fotolits, una fitxa tècnica dels procediments emprats, 

incloent-hi les fonts utilitzades, a més d' una còpia en .pdf, jpg o Tiff, la mesura mínima de 

la imatge digital ha de ser de 50×70 i haurà de tenir una resolució de 300 ppp.  

 

Dit sobre el seu interior: nom i cognoms, e-mail i telèfon de l'autor, així com una relació 

nominal dels 2 títols (màxim) de les obres.  

 

Aquest arxiu també es podrà enviar al email de l'Associació: 

info@morosycristianoselche.com o descarregar directament en un ordinador de l'AFMCE.   

 

El termini d'admissió de les obres finalitzarà el 10 de gener de 2023 en:  

Associació Festera de Moros i Cristians Elx  
C/ Trinquet, s/n – EDIFICI CALAHORRA 03202 ELCHE (Alacant)  

Telèfon: 966 489 598 / 627 062 184  

Apartat de Correus 539 d'Elx (Alacant) 

 

En les obres trameses per correu o agència de transports es farà constar el dia i hora del seu 

lliurament, sense que existeixi cap menció del remitent. El Jurat es reserva la facultat 

d'admetre els treballs que no compleixen aquests requisits. 

 

 

 



4t Obres 

El cartell tindrà unes de dimensions de 50 x 70 cm. sense marges i en format vertical. Els 

artistes podran confeccionar les seves obres amb llibertat de procediment i color, ajustant-se 

al tema i de manera que no oferisca dificultats la seva reproducció en òfset pel que 

s'exclouen les tintes color or i plata.  

L'obra es presentarà muntada en cartró ploma, que facilite la seva manipulació i de manera 

que puga ser penjada en la posterior exposició. Es podran presentar un màxim de dues obres 

per autor.  

Les obres hauran de ser inèdites i no haver estat premiades en cap certamen o concurs. Cada 

autor s' identificarà amb un pseudònim, que es farà constar darrere de les obres, juntament 

amb el títol de les mateixes. 

 

5è Jurat d' admissió  

Estarà compost per tres membres de la Junta Directiva de l' AFMCE, els quals comprovaran 

que s' ajusten a aquestes bases els treballs presentats. Aquest Jurat podrà seleccionar entre 

totes les obres presentades, les que seran exposades a la mostra.   

 

6è Jurat qualificador  

Estarà compost per persones expertes en arts gràfiques, membres de l' AFMCE i la regidora 

de Festes, presidit pel president de l'AFMCE, així com pel guanyador de l'any anterior, 

reservant-se aquests el dret de deixar desert el premi. Per a votació popular durant cinc dies, 

podran votar només els ciutadans majors de 16 anys, dipositant el vot a l'urna que es 

col·locarà al lloc de l'exposició, admetent-se un únic vot per persona. La decisió del jurat 

qualificador serà inapel·lable. 

 

7º Lliurament del Jurat 

El lliurament del Jurat Qualificador es farà públic el dijous anterior als actes de Mig Any, 

comunicant-se la data i lloc de l’exposició en la que es procedirà a la inauguració i 

lliurament del premi guanyador. 

 

8º Drets d’autor 

Els participants autors de les obres, en el moment de la presentació, cediran a l’AFMCE, de 

forma gratuïta i por temps indefinit, tots els drets d’autor que li són propis i reconeguts per 

la Llei de Propietat Intel·lectual i, particularment, els drets d’explotació de la seua obra en 

qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i 

transformació, autoritzant a l’AFMCE l’explotació en el més ampli sentit, sense cap dret de 

contraprestació. 

 

L’AFMCE no es responsabilitza dels defectes o deterioraments que se li puguen ocasionar a 

les obres presentades. 

 

Aquelles obres que no hagen resultat premiades, podran ser tornades als seus autors, que així 
ho hagen sol·licitat, una vegada haja conclòs l’exposició. El lloc i data de la devolució es 

comunicarà alhora que s’emeta el lliurament del jurat. 

Les obres que no es retiren en les dates indicades quedaran a lliure disposició de l’AFMCE. 

Les obres premiades no es tornaran, quedant en propietat de l’AFMCE.  

 

 

9º Els casos no previstos en aquestes bases seran resolts per la Junta Directiva de l’AFMCE. 

 

10º La participació en el certamen suposa la plena acceptació de las bases exposades. 



 

11º A l’import del premi se li aplicarà les retencions previstes en la vigent legislació 

tributària espanyola. 

 


