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CONCURS DEL CARTELL DE LA FESTA MAJOR DE CALAF 2017 

BASES REGULADORES 

L’Ajuntament de Calaf convoca el concurs de cartells per a la Festa Major de Calaf 2017. El 

tema principal del cartell és Calaf i l’Alta Segarra. 

Els treballs poden presentar-se amb qualsevol tècnica (pintura, fotografia, collage, disseny, etc.) 

i es poden realitzar amb les tintes que es vulgui (quadricromia/blanc i negre). 

 
 

Requisits  

- S’hi podrà presentar qualsevol persona que compleixi els següents requisits:  

• Ser major de 16 anys 

• Haver nascut o residir a Calaf o en un poble de l’Alta Segarra 

• El cartell que es presenti ha d’incloure el text següent: 

o FESTA MAJOR DE CALAF 2017 

o De l’1 al 4 de setembre 

• Els treballs han de mesurar com a mínim 50 x 60 cm (vertical) 

• Cada participant podrà presentar un màxim de dos originals 

 

- Els treballs es podran presentar físicament o bé a través del correu electrònic segons els 

següents requisits: 

Físicament: caldrà lliurar, a la recepció de l’Ajuntament de Calaf (plaça Gran, número 2), 

la següent informació: 

1. El/s treball/s sense identificar sobre suport rígid i sense emmarcar.  

2. Caldrà enganxar darrera l’obra un sobre tancat amb el pseudònim visible 

de l’autor. Dins del sobre caldrà que hi hagi un document amb la següent 

informació:  
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• Pseudònim 

• Nom i cognoms 

• Adreça 

• Correu electrònic 

• Telèfon 

 

Correu electrònic: caldrà enviar un correu electrònic a participacio.calaf@gmail.com que 

contingui: 

1. Un arxiu amb el treball que es presenta amb un dels següents formats: 

PDF, JPG, PNG i TIFF. El nom de l’arxiu correspondrà al pseudònim de 

l’autor. 

2. Un document tipus Word o PDF amb la informació següent: 

• Pseudònim 

• Nom i cognoms 

• Adreça 

• Correu electrònic 

• Telèfon 

- La data límit per presentar cartell serà el dia 15 de juny de 2017. 
 

Jurat 

El jurat, que estarà format per professionals del disseny, de les arts gràfiques i pel Regidor de 

Cultura de l’Ajuntament de Calaf, es reserva el dret de declarar-lo desert. La seva decisió serà 

inapel·lable. 

El premi serà escollit pel jurat segons els criteris següents: 

- Qualitat de la tècnica utilitzada 

- Qualitat estètica de la proposta 

- Adequació de la difusió de la Festa Major de Calaf 

Els membres del jurat han de mantenir en secret el veredicte. 

mailto:participaci%C3%B3.calaf@gmail.com
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Premi i acte de lliurament 

Es donarà un únic premi de 300 euros. El lliurament del premi es realitzarà en el marc de l’acte 

de clausura de l’Any Figuerola, el dia 4 de juliol de 2017.  

 

Difusió dels treballs 

La participació en el present concurs implica la cessió a l’Ajuntament de Calaf dels drets de 

publicació, difusió, reproducció, distribució i transformació de l’obra premiada, segons les 

necessitats, a través de qualsevol mitjà, sempre esmentant el nom i cognoms de la persona 

autora, segons el que preveu la legislació sobre propietat intel·lectual. L’obra guanyadora quedarà 

dipositada a l’arxiu de l’Ajuntament.  

Totes les obres que es presentin podran ser exposades durant els dies de la Festa Major. Passada 

la celebració, a mitjans de setembre, les obres no premiades es podran passar a recollir a la 

recepció de l’Ajuntament. En cas de no ser recollides durant l’any en curs, la Junta de Govern 

decidirà el seu destí. 

L’organització tindrà cura de les obres presentades. 

 

Acceptació, interpretació i divulgació de les bases  

La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. 

L’organització es reserva el dret de resoldre imprevistos. 

En tot allò no previst en aquestes bases és d’aplicació la legislació administrativa. 

Per garantir la igualtat i la concurrència, l’Àrea de Comunicació de l’Ajuntament de Calaf farà 

divulgació del contingut d’aquestes bases. 
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