
Els mitjans de la 
Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals i 
la Fundació La Marató 
de TV3, juntament amb 
el Departament de 
Treball, Afers Socials i 
Famílies, convoquen el 
dinovè concurs “ PINTA 
LA MARATÓ ”, amb 
l’objectiu de fomentar la 
solidaritat i el 
coneixement dels joves 
sobre les malalties 
infeccioses, que 
centraran La Marató 
2017.

1.Es concedirà el Premi “Pinta La Marató” al cartell que millor tracti el concepte de les malalties infeccioses, que centraran La Marató

del 2017, alhora que es valorarà la sensibilitat humana i artística dels alumnes.

2.Poden concursar-hi les classes dels centres que participin en les conferències promogudes per la Fundació La Marató de TV3.

S’acceptarà un cartell per classe.

3.El treball ha de ser inèdit i serà responsabilitat de l’escola que aquest requisit es compleixi. L’obra s’ha de fer sobre paper de 2 m

d’amplada per 1 m d’alçada, sense muntar sobre suport rígid.

4.La participació en el concurs es farà exclusivament a través d’un formulari en línia disponible a la pàgina

www.tv3.cat/marato/pinta2017, on s’haurà d’inserir una fotografia del cartell. La imatge ha de ser de qualitat i tenir un pes entre

1 MB i 3 MB.

5.La Fundació La Marató de TV3 enviarà per correu electrònic un número identificador a tots els centres educatius que participin en la

campanya de conferències, que donarà accés al formulari digital de participació en el concurs.

6.La convocatòria s’obrirà el 16 d’octubre i acabarà a les 10.00 del 30 de novembre. No s’admetran imatges que arribin fora

d’aquest termini o per un canal diferent al formulari en línia.

7.El cartell original NO s’ha d’enviar per correu postal a la Fundació La Marató de TV3. Caldrà, però, que es conservi fins a la resolució

final del jurat.

8.El jurat del concurs farà una preselecció de cartells a partir de les propostes rebudes. La primera setmana de desembre, la

Fundació es posarà en contacte amb els centres dels cartells preseleccionats i en recollirà els originals.

9.La votació definitiva del jurat es farà a partir dels cartells originals preseleccionats.

10.La decisió del jurat s’anunciarà abans del 17 de desembre i serà irrevocable.

11.S’escollirà un cartell guanyador i dos finalistes, que s’exposaran durant el programa La Marató de TV3, el 17 de desembre del 2017.

12.El premi per a la classe autora del cartell guanyador consisteix en una estada d’una nit (2 dies) amb pensió completa a

qualsevol alberg de la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya (XANASCAT) gestionat per la Generalitat. El premi també

inclou les activitats (del programa d’activitats per a escoles) i el transport (autocar) d’anada i tornada a l’alberg des del centre

escolar. Els premis per a les classes autores dels 2 cartells finalistes seran una estada d’una nit (2 dies) amb esmorzar a qualsevol

alberg de la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya (XANASCAT) gestionat per la Generalitat. El període per anar-hi ha de

ser dins del mateix curs escolar en què s’ha guanyat. Aquests premis estan finançats pel Departament de Treball, Afers Socials i

Famílies.

13. El cartell guanyador i els dos finalistes passaran a ser propietat de la Fundació La Marató de TV3. Els centres no premiats que

vulguin recuperar els seus cartells preseleccionats podran recollir-los a la Fundació abans del 28 de febrer del 2018.

14.Totes les obres que participen en el concurs seran exposades al web de La Marató de TV3: www.tv3.cat/marato, un cop tancat

el termini de presentació d’obres. Telèfons d’informació: 93 444 48 44 i 93 444 48 30.

15.La participació en aquest concurs pressuposa la plena acceptació de tots els punts d’aquestes bases i la cessió dels drets d’autor

per a l’ús dels cartells en aquelles accions relacionades amb les finalitats fundacionals de la Fundació.
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