
1. Qui es pot presentar: Els joves inscrits a programa “No et fumis la salut!”. S'entén que la seva par cipació és 

gratuïta i solidària. 

2. Temà ca: Els missatges han convèncer a la població a no iniciar-se a l’hàbit de fumar, i en un aire posi u, és a 

dir, no han de fer referència a la violència, la mort i l’ofensa. 

3. Tipus de treballs: 

Bases FEM LA NOSTRA CAMPANYA 

NO ET FUMIS LA SALUT! 

(*) L’objectiu és obtenir un logotip satisfactori que representi la imatge del programa “No et fumis la salut!” per les properes edicions. 

El cartell 
Dibuixos a tres colors, màxim, i un eslògan. Suport de cartolina (DINA3 mí-

nim) o informà c (jpg, gif, pdf). 

La postal 
Dibuixos a tres colors, màxim. Suport de cartolina de 13 cm x 10 cm o infor-

mà c (jpg, gif, pdf). 

Logo p
* 

Dibuix a un color amb l’eslògan “No et fumis la salut!”. 

Àrea de llengua   La Carta 

On se suggereix a algú que abandoni l'hàbit de fumar. Màxim 2000 caràc-

ters (espais inclosos) en format informà c de processador de text (doc o 

odf) 

Expressió Lliure 
Qualsevol  pus d’expressió ar<s ca: musical, escrita, dansa, visual, plàs ca... Una idea ori-

ginal (ex., poemes, contes, auques, fotografies, punts de llibres, SMS, escultura, ball...). 

Àrea visuals i  

plàs�ca      

4. Nombre de treballs a presentar : Il·limitat (imprescindible que en el treball figuri el nom i cognoms de l’autor/a i 

el centre educa u al que pertany). 

5. El termini per a la presentació de treballs: El divendres de la 3a setmana d'abril. 

6. Un jurat, format per persones vinculades al món de les arts i de la salut, valorarà l'originalitat i els con nguts 

dels treballs, per tal de triar els més destacats. 

7. Els drets sobre els dissenys pertanyeran a la Fundació Oncolliga Girona, amb la finalitat d’u litzar-los:  

Per a estampació dels objectes de la campanya, 

Per a promocionar el programa de prevenció, 

Per a incloure’ls als materials didàc cs i 

Per a exposar públicament. 

8. La par cipació en aquest concurs implica l'acceptació d'aquestes bases. 

9. Els treballs s'han de fer arribar per correu o en personal a la Fundació Oncolliga Girona, al carrer Illa Fuerteven-

tura núm. 10 de Girona, de dilluns a divendres, de 9 a 2 del ma< i de 3 a 6 de la tarda. També es pot fer arribar 

al correu electrònic prevencio@oncolligagirona.cat. Per a més informació truqueu al telèfon 972 22 49 63.  

El concurs és un recurs que reforça la conferència i la tutoria, pretén mo var als 

joves a reflexionar sobre la informació que han rebut, i fer un exercici de síntesi 

per a dissenyar una campanya de sensibilització que recomani un es l de vida 

sense tabac. 


