
 

BASES DEL CONCURS DE CARTELLS DE LA FESTA MAJOR DE SANTA COLOMA DE QUERALT 2017  

 

Presentació 

Concurs de cartells de la Festa Major de Santa Coloma de Queralt promogut per l’antena del 

coneixement del Campus Extens de la Universitat Rovira i Virgili. 

Aquest concurs té com a finalitat incentivar la participació de professionals i d'artistes novells, i fer així 

més plural la participació a la Festa Major. Del cartell que resulti guanyador se'n farà ús amb un cartell 

i un programa de mà, sense perjudici de realitzar altres elements de difusió. 

 

Base primera. Objecte i finalitat 

L'objecte d'aquestes bases és la regulació del Concurs de cartells de la Festa Major de Santa Coloma de 

Queralt de 2017. 

 

Base segona. Criteris de selecció de les obres 

Podrà presentar-se al concurs qualsevol obra que s'ajusti a l'objecte de la convocatòria i que, a 

criteri del jurat, compleixi amb els següents requisits: 

- El tema és lliure, però es valorarà que la creació artística faci ús de motius o imatges que 

puguin associar-se a la vila de Santa Coloma de Queralt. 

- El format del cartell serà de 35 cm d'ample per 50 cm d'altura. Els dissenys es poden realitzar en 

qualsevol estil o tècnica que permeti la fotoreproducció i la impressió en quatre colors. No s'admetran 

tintes metal·litzades o fluorescents, ni relleus i volums enganxats. 

- Cal incloure els textos: "Festa Major de Santa Coloma de Queralt", “2017” i "Del 14 al 22 d’agost”. 

- El cartell portarà darrera un pseudònim i un sobre a part amb les dades identificatives del/ de la 

concursant. 

Les obres presentades que no reuneixin els requisits anteriors no seran admeses a concurs. 

 

Base tercera. Participants  

Podran prendre part en el concurs les persones majors de 16 anys. 

 

Base quarta. Procediment per a concursar i documentació a presentar 

Les obres hauran d'anar acompanyades de la següent informació i documentació en sobre a part: 

- Nom i cognoms de l'autor/a. 

- Dades de contacte de l'autor/a (adreça, telèfon i adreça electrònica). 

L'obra i la informació i documentació complementària s'hauran de presentar en mà, en sobre 

tancat, al dors del qual s'indicarà "Concurs de cartells de la Festa Major de Santa Coloma de Queralt 

2017 “ i el pseudònim.  

El termini d’admissió finalitza el 17 de juliol de 2017. 

El lliurament de les obres s’ha de fer a les oficines de l’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt en 

horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 9 a 2 i de 5 a 7. 

 

Base cinquena. Premi 

El treball seleccionat com a guanyador rebrà un premi de 300 EUROS i es farà servir per 

il·lustrar diferents elements de difusió de la Festa Major. El/la guanyador/a es compromet a fer 



 

les adaptacions necessàries per als diferents suports de comunicació. 

Si, a criteri del jurat, cap de les obres presentades no reuneix els requisits suficients per ser   

guardonada, el premi podrà ser declarat desert. 

 

Base sisena. El jurat 

Els treballs seran valorats per un jurat. El jurat estarà format per la regidora de Cultura, que actuarà 

com a presidenta, la responsable de l’antena del coneixement del Campus Extens de la URV a Santa 

Coloma de Queralt, com a secretària del jurat, i tres o més persones designades entre el grup d’artistes 

locals. 

La condició de membre del jurat és incompatible amb la presentació de cap obra a la convocatòria. 

El Jurat pot proposar una llista de reserva prioritzada. En el cas de renúncia del guardonat el Jurat 

podrà atorgar el premi a la candidatura que correspongui segons l'ordre de prelació de la llista de 

reserva. 

Aquells aspectes que no estiguin regulats en les bases els resoldrà el Jurat del premi. 

 

Base setena. El veredicte  

El veredicte es donarà a conèixer a la pàgina web de l’antena del coneixement del Campus Extens de la 

URV a Santa Coloma de Queralt i/o de l’Ajuntament. Contra la resolució del jurat es podrà interposar 

reclamació davant el rector de la URV en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la 

notificació o la publicació del resultats. 

El lliurament del premi es farà en l’acte del Pregó de Festes 2017. 

 

Base vuitena. Autoria, propietat intel·lectual i cessió de drets 

Les persones participants assumeixen l'autoria i originalitat de les seves obres i es comprometen 

a no presentar materials que no tinguin drets d'ús degudament acreditats. L'organització no es fa  

responsable de l'ús inadequat dels drets de la propietat intel·lectual dels autors i autores de les 

obres. 

Les persones participants garanteixen, amb total indemnitat per a l'entitat convocant d'aquest 

premi, el caràcter inèdit en tot el món de l'obra presentada i la titularitat en exclusiva sense cap 

càrrega ni limitació de tots els drets d'explotació sobre l'obra. 

L’obra guanyadora passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt, el qual 

tindrà potestat de reproduir-la en diferents formats. 

Les obres no premiades estaran a disposició dels seus autors durant el mes de setembre a 

l’ajuntament i en horari d’oficina. Un cop finalitzat aquest termini els cartells no es podran recuperar. 

 

Base novena. Acceptació de les condicions de la convocatòria 

La participació en aquesta convocatòria suposa la plena acceptació d'aquestes bases i del premi, 

en el cas que li sigui atorgat. 

Per tot allò no contemplat en aquestes bases s'aplicarà la legislació vigent. 

 

Santa Coloma de Queralt, 9 de juny de 2017 


