
Benvolguts vesins i benvolgudes vesines, som conscients del moment complicat en 
què vivim i de l'excepcionalitat de les circumstàncies i la frustració que aquestes poden 
produir.

Però  també és  moment  de solidaritat,  empatia,  d’estar  en família  a  casa i  buscar 
moment de diversió i entreteniment.

Des de la Regidoria de Festes i Participació ciutadana de l’Ajuntament de Sant Antoni 
de Portmany volem que tots tinguem el nostre moment d’importància i sentim que som 
part de la solució. Que siguem conscients que el sacrifici que tots i totes estam fent té 
recompensa.  És  per  això  que  us  convidam  a  participar  a  les  següents  activitats, 
adreçades a tota la família.

CONCURS DE DIBUIX

Volem transmetre l’energia i el positivisme, volem omplir les nostres xarxes de dibuixos 
de color per aquests dies grisos. Per això volem que pinteu l’esperança, l’alegria i la 
il·lusió i sempre amb un missatge: #SantAntoniEsQuedaAcasa

Els dibuixos que anem rebent podran ser compartits en els nostres perfils de 
xarxes socials de Facebook i Instagram.

Dates a tenir en compte:

Presentació dels dibuixos: del 28/3/2020 al 11/4/2020
Comunicació als guanyadors: 25/4/2020

S'estableixen 4 categories en funció de l'edat:

- Categoria infantil. De 0 a 3 anys, l’important és transmetre la il·lusió i el color.
-  Categoria  júnior.  De 4  a  10 anys,  els  participants  han de  deixar  volar  la  seua 
creativitat.
-  Categoria  juvenil.  D’11  a  18  anys,  volem  que  elaboreu  un  dibuix  original,  ple 
d'esperança.
- Categoria adult@. Segur que descobrim grans artistes.



Hi haurà 3 guanyadors en cada categoria del concurs.

Per  participar-hi,  només  heu  de  penjar  el  vostre  dibuix  a  les  xarxes  socials  amb 
l’etiqueta #SantAntoniEsQuedaAcasa i la categoria en què participeu.

Els dibuixos dels participants es publicaran en els nostres perfils de xarxes socials per 
oferir un missatge de suport a totes les persones afectades d'una o altra forma per la 
crisi generada pel coronavirus.

La selecció dels guanyadors es realitzarà el dia 25 d'abril de 2020. Es seleccionaran 
d’entre tots els empadronats a Sant Antoni que hagin participat en el concurs, de forma 
aleatòria i mitjançant una aplicació informàtica, tres per cada categoria.

Un cop determinats els guanyadors l’Ajuntament hi contactarà via missatge.

Els participants del concurs autoritzen l’Ajuntament a reproduir i  utilitzar els treballs 
com  a  imatge  publicitària  i/o  promocional  relacionada  amb  aquest  concurs  en 
qualsevol mitjà.

Tots els participants han de garantir la titularitat, la possessió legal o l’autorització d’ús 
dels dibuixos utilitzats en el concurs, inclosos el drets relacionats indirectament.
Ànims i a participar #SantAntoniEsQuedaAcasa

VÍDEO

Tots i totes som a casa, però no hi som sols. En aquestes circumstàncies l'Ajuntament 
vol ser més a prop i amb vosaltres, mantenint el #feimpoble que hem recuperat aquest 
hivern.

Que ara no pari la festa!

Penja un vídeo amb el hashtag #SantAntoniEsQuedaAcasa cantant la cançó “Quédate 
en tu casa” oficial del festival @YoMeQuedoEnCasaFestival .

Grava't sol@, en família, amb les teues mascotes, disfressat, en pijama o de gala... tu 
hi poses la gràcia i l'art. Diverteix-te i ajuda'ns a animar als altres!

Envia el teu vídeo abans del l'11 d'abril per compartir-lo i després muntarem un video-
clip amb les imatges rebudes.

Junts feim poble, junts Sant Antoni es queda a casa.


