ACTA DEL JURAT DEL I CONCURS DE CARTELLS DEL CONCURS DE
GOSSOS D’ATURA DE LLAVORSÍ
OBERTURA DE
GUANYADORA

PROPOSTES

I

SELECCIÓ

DE

LA

PROPOSTA

A Llavorsí, a les 18 hores del dia 8 de juliol de 2019, es constitueix a la sala d’actes de
l'Ajuntament de Llavorsí el Jurat del Concurs compost per les següents persones:

EVA SUILS FRADE, Regidora de cultura
JORDI FILLET CARRERA, Regidor de medi ambient
ALBERT AZNAR, pintor
ROSA VILALTA, pintora i escriptora
PERE BÀSCONES, fotògraf i dissenyador gràfic
assistits pel secretari de l’Ajuntament, Jordi Viñas Barceló, que actua com a secretari
d’aquest Jurat, sense vot.
S’obren els sobres amb els 16 cartells presentats que son els següents identificats pel
seu pseudònim que es relacionen per ordre de la data de presentació:
-Artal Comí
-Babayaga
-Brisa pirinenca
-Flor de neu
-Ho tornarem a fer
-Kike Sarcia
-Layla
-Manu
-Nainai
-Nòmada
-Norah
-Pilar
-River
-Selene
-Tara
-Vaca bruna
S’acorda fer una preselecció per consens de les que es consideren les 5 millors
propostes que son:
Babayaga
Layla
Norah
Pilar
Vaca bruna

A continuació, s’acorda que cada un dels cinc membres del jurat atorgui les puntuacions
de 1, 2, 3, 4 o 5 punts a cada una d’aquestes 5 propostes i es sumen els punts obtinguts
per cada una d’elles amb el següent resultat:
Vaca bruna:
Pilar:
Norah:
Babayaga:
Layla:

22 punts
17 punts
15 punts
12 punts
9 punts

Es declara doncs guanyadora del Concurs a la proposta amb el pseudònim:
VACA BRUNA
Seguidament, s’obren els sobres amb les dades corresponents a cada pseudònim.
La guanyadora del concurs, dissenyadora del cartell amb el pseudònim VACA
BRUNA és: CINTA RAMOS PALLARÉS de LLERET
S’acorda que, com l’any passat, na setmana abans del concurs es farà una exposició dels
16 cartells presentats indicant la identitat dels seus autors/es.
De tot el que com a secretari estenc la present acta.
El secretari
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