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Concurs 
escolar 
d’il·lustració

Vols veure la teva il·lustració 
retolada en un autobús? 
Participa-hi i guanya també 
tot un dia a PortAventura 
per a tu i la teva classe!

TGO
1922-2022

www.gruptg.com/100

Breu història de TGO DX
Nascuda el 1922 a Olesa de 
Montserrat, TGO DX és avui 
dia una de les empreses 
deganes del sector de la 
mobilitat a la península. 
Sota el nom Transportes 
Generales de Olesa, els seus 
primers vehicles connectaven 
el nucli d’Olesa amb l’Estació 
del Nord del municipi, 
operada per Renfe. 

Amb el pas dels anys, la 
companyia va anar creixent, 
diversificant-se i enfortint-se. 

El 1986, Salvador Alapont 
va agafar-ne les regnes i va 
modernitzar l’empresa, amb 
unes noves instal·lacions a 
l’avinguda Francesc Macià 
d’Olesa. Als 2000, TGO DX 
ja s’havia consolidat com una 
de les empreses de referència 
en mobilitat a Catalunya. El 
2011 va entrar a formar part 
del GrupTG DX; el 2018 
va comprar l’empresa Riba 
Gorina i el 2021 es va fusionar 
amb Autos Castellbisbal, per 
seguir creixent. 

El 2022 celebra el seu 
centenari. 

Jurat
• El jurat estarà format per 
professionals i professors 
d’escoles de disseny i 
d’Il·lustració i per representants 
de TGO DX.

• El jurat tindrà en compte la 
qualitat artística de l’original 
i la seva expressivitat com a 
representació del municipi 
esmentat.

Condicions 
• Les obres guanyadores 
quedaran en poder de TGO DX, 
que es reserva tots els drets de 
reproducció, ús i divulgació de 
l’obra. 

• Els originals no premiats no 
seran retornats.

• Els concursants es 
responsabilitzen totalment de la 
inexistència de drets de tercers 
en les obres presentades i 
de tota reclamació per drets 
d’imatge. 

• Qualsevol imprevist o punt 
que no estigui prou clar en les 
presents bases, serà resolt pel 
jurat qualificador.



Qui som?
Hi pot participar l’alumnat d’Educació Primària, d’Educació 
Secundària Obligatòria i de Batxillerat que estigui cursant els seus 
estudis en centres d’ensenyament dels municipis del Baix Llobregat, 
del Barcelonès, de l’Anoia, del Bages, del Vallès Occidental i de l’Alt 
Penedès. 

Categories i premis

Presentació
Per tal de commemorar el centenari de l’empresa TGO DX, 
s’organitza un concurs d’il·lustració dirigit a totes les escoles 
dels municipis del Baix Llobregat o de comarques properes. La 
temàtica de les il·lustracions és: El transport en autobús i la 
sostenibilitat. Els centres educatius poden animar als seus 
alumnes a presentar-s’hi. 

L’alumnat que hi participi optarà a veure el seu dibuix vinilat 
sobre un dels dos autobusos que la companyia retolarà 
amb motiu de la celebració dels seus cent anys de vida. 
Alhora, la classe a la qual pertanyi la il·lustració guardonada 
gaudirà de transport en autobús i entrades per gaudir junts 
d’un dia a PortAventura. 

Requisits de les il·lustracions
• El treball ha d’estar vinculat 
amb la temàtica El transport 
en autobús i la sostenibilitat. 
Alhora, ha de representar el 
municipi d’on forma part 
l’escola amb algun element 
identificatiu del poble i mostrar-hi 
un ambient alegre.

• Cada concursant pot presentar 
un màxim d’una obra, que ha de 
ser original. 

• La il·lustració pot elaborar-se 
amb qualsevol tècnica, però ha 
de ser en color. 

• La mida de les obres ha de ser 
de 42 x 29,7 cm, és a dir, un A3. 
No es podran emmarcar amb 
vidre. No s’acceptaran obres 
sense les mides ni la presentació 
estipulada. 

• La il·lustració guanyadora 
podrà ser signada un cop s’hagi 
emès el veredicte. Si escau, 
la persona guanyadora estarà 
obligada a fer les modificacions 
necessàries perquè pugui ser 
impresa. 

• Abans de la impressió, l’equip 
de disseny podrà reajustar 
el dibuix i incloure el nom del 
municipi il·lustrat per encaixar-lo 
a l’autobús.

Calendari i lliurament

• L’entrega de l’obra original es 
farà el dia 1 d’abril de 2022, com 
a data límit.

• Cada alumne participant ha 
d’entregar al centre educatiu un 
sobre amb l’obra a l’interior i un 
altre sobre més petit amb el nom 
del participant, edat, curs, centre 
educatiu i dades de contacte del 
centre (direcció física, telèfon, 
correu electrònic i nom de la 
persona docent de referència). És 
important destacar que l’obra no 
pot estar firmada, per mantenir 
l’anonimat fins al moment del 
veredicte.

• El centre educatiu es farà 
càrrec de recollir els originals i 
d’entregar-los a l’administració 
del concurs, que farà arribar-los 
al jurat per decidir el veredicte 
final. Les obres s’han d’entregar 
a TGTravel DX (Av. Francesc 
Macià, 66, 08640. Olesa de 
Montserrat).

• El veredicte del jurat, que serà 
inapel·lable, es farà públic el dia 
15 d’abril de 2022, a pàgina 
web oficial del GrupTG DX 
(www.gruptg.com). També es 
comunicarà als mitjans de 
comunicació.

Qui pot participar-hi?

El concurs consta de quatre 
categories, cadascuna amb una 
única il·lustració premiada.

Les categories són:

• 1r, 2n i 3r de primària.
• 4t, 5è i 6è de primària.
• Educació Secundària 
   Obligatòria.
• Batxillerat.

Per tant, en total hi haurà quatre 
il·lustracions guanyadores, 
que seran escollides pel jurat 
del concurs. Les il·lustracions 
guardonades seran vinilades en 
els dos autobusos que 

TGO DX retolarà per 
commemorar el centenari de la 
companyia. Es reproduiran dues 
il·lustracions per autobús. 

A més, la classe a la qual 
pertanyi la il·lustració guanyadora 
de cada categoria s’endurà com 
a premi entrades perquè tot el 
grup pugui visitar PortAventura, 
amb transport en autobús inclòs 
per a un màxim de 50 persones.
El jurat es reserva el dret de 
declarar deserta alguna de les 
categories si considera que 
cap dels treballs que s’hi han 
presentat no té les qualitats 
suficients per merèixer el premi. 

TGO DX és l’empresa de 
mobilitat de referència a 
les comarques del Vallès 
Occidental, el Bages, el 
Baix Llobregat, l’Anoia i el 
Barcelonès. Actualment, 
opera una xarxa de 225 
km de servei regular a deu 
municipis i dona serveis 
discrecionals nacionals i 
internacionals, que superen 
els 93.000 serveis anuals. 

A través d’una aposta 
constant per la innovació, 
l’empresa proporciona el 
màxim confort i seguretat 
als seus passatgers, a través 
d’un equip de professionals 
capacitat i d’una flota 
d’autobusos equipats amb 
tecnologia punta. 

La qualitat humana i la 
vocació pel servei, l’atenció 
al client, el compromís 
mediambiental i el compromís 
social fan de TGO DX una 
empresa amb un gran 
arrelament al territori. 

TGO DX forma part del 
GrupTG DX. 
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