
CONCURS DE CARTELLS DE LA FESTA MAJOR DEL COLL 2021 

PREMI GUANYADOR: 300 € 

TERMINI DE PRESENTACIÓ: DEL 8 DE MARÇ A L’11 D’ABRIL 

 

BASES 

El concurs està obert a tothom que hi vulgui participar de manera individual o col·lectiva presentant 

una única obra original i inèdita. 

Com ha de ser el cartell? 

• El format ha de ser DIN A3 vertical i amb un únic lema: “Festa Major del Coll 2021”. També ha 

d’incloure: “Del 5 al 20 de juny”.  

• El disseny ha d’incloure, obligatòriament, almenys un detall que evoqui el barri del Coll.  

• Seran descatalogades les obres on es representin accions o actituds contràries als valors de la 

Festa Major o que incloguin en el seu disseny elements relacionats amb el consum d’alcohol 

(ampolles, copes...), drogues o noms de marques comercials. 

• Les il·lustracions es poden fer en qualsevol estil o tècnica que pugui ser reproduït digitalment i 

imprès a color.  

• S’acceptaran tant obres originals com reproduccions digitals.  

• Les obres no poden anar signades. Es signaran quan el jurat faci públic el nom de la persona 

guanyadora.  

• Les obres presentades en un format o en una presentació diferent als citats a les presents bases 

seran desqualificades.  

Com presentar el cartell? 

• El cartell s’haurà de presentar de manera telemàtica a través del formulari habilitat per a tal 

efecte al web festamajor.elcoll.org.  

• Les obres es podran presentar del 8 de març a l’11 d’abril (ambdós inclosos). 

Quin és el premi i quan se sabrà?  

• L’obra serà la imatge de la Festa Major del Coll 2021. El nom del guanyador/a apareixerà imprès 

al cartell i des de les xarxes socials de l’organització es farà difusió de l’obra i el nom del 

guanyador/a.  

• El jurat que decidirà el guanyador estarà format per professionals del món del disseny i l’art, 

membres de l’organització i veïns del barri.  

• El jurat en cap cas tindrà accés a les dades personals dels autors dels cartells presentats abans 

de realitzar el veredicte. Únicament podran accedir al disseny i al pseudònim dels concursants. 

• El premi serà de 300 € (menys impostos) per a un únic cartell guanyador. El jurat es reserva el 

dret de declarar el premi desert.  

• El veredicte del concurs es farà públic durant la 2a quinzena del mes d’abril a través del web  

festamajor.elcoll.org i de les xarxes socials de la Comissió de Joves i el Centre Cívic.  

http://festamajor.elcoll.org/
http://festamajor.elcoll.org/


Què ha de fer la persona guanyadora? 

• La persona guanyadora haurà d’entregar a l’organització, en el termini d’una setmana després 

de fer-se públic el veredicte del concurs, el cartell en alta resolució digital (mínim 300ppp) i en 

diferents formats (JPG, PDF, PNG i versió vectorial), així com la informació relativa al disseny 

(pantones, tipografia emprada...). 

• La participació en aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes bases i l’autorització a 

l’organització per a la reproducció de l’obra guanyadora en tot tipus de productes de difusió de 

la Festa i marxandatge. L’autor/a guanyador/a del premi es responsabilitza que no existeixin 

drets de tercers i de tota reclamació per drets d’imatge. En aquest sentit, cedeix a l’organització, 

de forma voluntària i gratuïta, els drets d’explotació de l’obra presentada i premiada (dret de 

reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i publicació en col·leccions 

escollides o completes). Aquesta cessió en exclusiva permet explotar l’obra, amb exclusió 

d’altres persones -inclosa la persona premiada-, i atorgar autoritzacions no exclusives a tercers. 

Així mateix atorga legitimació a l’organització, independentment de la que tingui el cedent, per 

reclamar les facultats cedides. 

 


