CONCURS DEL CARTELL DE LA FESTA MAJOR DE CALAF 2018
BASES REGULADORES
L’Ajuntament de Calaf convoca el concurs de cartells per a la Festa Major de Calaf 2018 per tal
de fomentar la participació popular i la creativitat artística.

1.Requisits de participació
El tema principal del cartell és Calaf i l’univers literari de Manuel de Pedrolo.
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

•

Cada participant podrà presentar un màxim de dos originals

2.Característiques de les obres a presentar
Les obres hauran de ser individuals, originals, no divulgades, no exposades i no premiades en
altres concursos. Els participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers i seran
responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi.
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).
El cartell que es presenti ha d’incloure el text següent:
o FESTA MAJOR DE CALAF 2018
o Del 31 d’agost al 3 de setembre
Els treballs han de mesurar com a mínim 50 x 60 cm (vertical)

3. Forma de presentació de les obres
-

Els treballs es podran presentar físicament a 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:
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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:
• Pseudònim
• Nom i cognoms
• Títol de l’obra
• 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 el cartell serà el dia 8 de juny de 2018.

4. Selecció dels treballs
Abans de la votació popular i la decisió del jurat, el servei gestor comprovarà, en la mesura del
possible i a través dels mitjans que tingui al seu abast, que les obres presentades compleixen
els requisits establerts detallats en aquestes bases, quedant inicialment exclosos del concurs les
que no reuneixin qualsevol d’elles.
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5. Jurat
Hi haurà dos tipus de jurat.

a) Jurat
El jurat estarà format per dos tècnics del servei de comunicació, dos professionals del disseny i
de les arts gràfiques i el Regidor de Cultura de l’Ajuntament de Calaf.
El jurat farà una primera selecció vetllant que les obres presentades s’ajustin a les bases i
escollirà les obres finalistes que passaran a votació popular segons els criteris següents:

- Qualitat de la tècnica utilitzada
- Qualitat estètica de la proposta
- Originalitat
- Adequació de la difusió de la Festa Major de Calaf
- Adequació a la temàtica proposada (Manuel de Pedrolo)
El jurat es reserva el dret de declarar el premi desert.

b) Votació popular
Entre les obres seleccionades pel jurat hi haurà una votació popular.
Totes les persones majors de 16 anys i empadronades a la vila de Calaf podran participar i votar
mitjançant la pàgina web de l’Ajuntament participacio.calaf.cat o bé, amb una butlleta a la bústia
dipositada a la recepció de l’Ajuntament. Cada participant podrà votar una única vegada, si es
comprova que hi ha un incompliment d’aquestes condicions, el seu vot quedarà invalidat. La
votació estarà oberta del 13 al 21 de juny.
6. Premi i acte de lliurament
Es donarà un únic premi de 300 euros a través de transferència bancària.
L’Ajuntament de Calaf convocarà oportunament el/la artista guanyador/ra per fer-li entrega del
premi.
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El veredicte i lliurament del premi es realitzarà en el marc de la revetlla de Sant Joan, el 23 de
juny de 2018 abans de l’arribada de la flama del Canigó a la plaça dels Arbres.
7. Pagament
El pagament del premi es farà un cop s’hagi donat el veredicte de l’obra guanyadora i el
guanyador/a hagi presentat la documentació necessària (número de compte i fotocòpia del
NIF).
La data màxima que tindrà el guanyador/a per aportar la documentació requerida per recollir el
premi serà el divendres 25 de juliol de 2018 a l’Ajuntament. Si passat aquest termini no s’ha
presentat la documentació, la Regidoria de Cultura entendrà que el guanyador/a renuncia al
premi.
8. Drets sobre l’obra guanyadora i 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
Regidoria de Cultura decidirà el seu destí.
L’organització tindrà cura de les obres presentades.

9. Modificació de la resolució
Si un cop dictada la resolució i abans de la publicació del cartell guanyador es detecta que
incompleix qualsevol dels requisits exigits en aquestes bases, l’Ajuntament de Calaf podrà optar
entre:
a) Revocar la concessió, amb cancel·lació de l’obligació de pagar l’import del premi o ordenar el
reintegrament si s’ha satisfet i atorgar el premi a una altra obra conforme als criteris.
b) Modificar la resolució en el sentit de cancel·lar l’obligació de pagar l’import del premi o
ordenar el reintegrament si s’ha satisfet i mantenir vigent la cessió dels drets explicats al punt 7.
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Si l’incompliment es detecta un cop publicat el cartell guanyador, l’Ajuntament de Calaf podrà
modificar la resolució en termes de la lletra b) precedent.
10.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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