
Bon dia,  

El proper 15 de novembre, per commemorar el Dia Mundial sense Alcohol, es farà un 
concurs de cartells. Per això, oferim a tots els centres de salut de Illes Balears la 
possibilitat de participar en la creació d’un cartell  amb un lema.  

L’objectiu és implicar i fer partícips els professionals d’Atenció Primària de les Illes 
Balears en el disseny gràfic d’un cartell per sensibilitzar la població sobre el consum 
perjudicial i de risc de l’alcohol. La presentació de cartells es pot fer de manera 
individual o col·lectiva amb mida DIN A3 (29,7 cm x 42 cm).  

La comissió tècnica de professionals implicats amb el consum perjudicial i trastorn per 
consum d’alcohol a l’Atenció Primària de les Illes Balears és l’encarregada de valorar els 
cartells. Una vegada comuniquin quin cartell és el guanyador, s’imprimirà i es repartirà 
als centres de salut (sanitaris). Amb la resta farem un collage de fotografies que 
publicarem a la web del centre coordinador de drogues, a la d’AP Mallorca i a la resta 
de xarxes socials de la GAP.  

La data màxima de recepció de cartells és dia 1 d'octubre del 2018.  

Els cartells els podeu enviar per correu electrònic a: gabinettgap@gmail.com 

Us adjuntam les bases de la convocatòria.  

Esperam els vostres cartells.  

Per acabar, us informam que estam preparant material per fer paredeta al centres de 
salut per commemorar aquest dia.  

Cordialment,  

 

  



Bases de la convocatòria del concurs de cartells 
 
1. Es tracta d’un concurs de cartells originals, inèdits, que no hagin estat premiats 

anteriorment i no estiguin subjectes a drets d’autor.  
 

2. L’objectiu és implicar i fer partícips els professionals sanitaris* d’Atenció Primària de 
les Illes Balears en el disseny gràfic d’un cartell per sensibilitzar la població sobre el 
consum perjudicial i de risc de l’alcohol.  

 
3. Els cartells amb contingut de caràcter il·lícit, xenòfob, racista o amb una imatge 

contra els drets de les persones seran directament exclosos del concurs.  
 
4. La persona o persones que en siguin autores han d’assumir la responsabilitat plena 

quant a l’autoria i l’originalitat del cartell, i cedir els drets d’explotació i comunicació 
pública a la Conselleria de Salut de les Illes Balears.  

 
5. La mida del cartell ha de ser DIN A3 (29,7 cm x 42 cm). En els cartells no pot 

aparèixer el nom escrit dels autors.  
 
6. Cada participant pot fer-ho en un màxim de 2 cartells.  
 
7. El jurat és la comissió tècnica de professionals implicats amb el consum perjudicial i 

trastorn per consum d’alcohol a l’Atenció Primària de les Illes Balears. Els criteris de 
valoració són el següents:   

 
— La representativitat del tema del consum perjudicial i de risc d’alcohol. 
— L’originalitat del cartell. 
— La qualitat i la idoneïtat dels elements que conté el disseny.  
— El lema que inclou.  

 
8. Els cartells s’han de trametre al correu electrònic gabinettgap@gmail.com i han 

d’indicar:  

Nom i llinatges de la persona (o persones) autora del cartell 
Lloc de feina. Càrrec o professió 
Adreça electrònica 
Telèfon 
 

9. Els cartells no poden superar els 25 MB, preferiblement en format JPG.  
 

10. El termini per presentar cartells és fins al dia 1 d’octubre de 2018.  
 

11. Es farà un collage amb tots els cartells rebuts que es publicarà en el web del Centre 
Coordinador de Drogues, en el d’AP Mallorca i a la resta de xarxes socials de la GAP. 



 

* altres professionals implicats amb el tema podran participar en el concurs.  


