
CONCURS DEL CARTELL DE LA FESTA MAJOR DE RIPOLL

SANT EUDALD 2019

BASES DEL CONCURS

1. Pot par cipar al concurs tothom que ngui més de 18 anys, de manera individual o col·lec va, presentant una
única obra original i inèdita.

2. El format del cartell haurà de ser de 297mm x 420mm (DIN A3), en posició ver cal.
3. Junt amb el cartell original, és necessari entregar una còpia de l'original en suport informà c, preferiblement

en format Tiff (300 ppp), PSD, FH, o AI.
4. El cartell es pot fer en qualsevol procediment o tècnica, i sense límit en l'ús de color, ja que es reproduirà en

quadricromia. S'ha de presentar sense emmarcar ni amb marges addicionals, i no ha d'anar signat.
5. Les obres s'han de presentar muntades sobre cartró ploma.
6. El tema del cartell ha d’estar emmarcat sota l’eslògan «FES TEVA LA FESTA» i hi ha de constar el text següent:

FESTA MAJOR SANT EUDALD 2019 RIPOLL – DEL 10 AL 13 DE MAIG (o bé 10, 11, 12 i 13 DE MAIG).
7. S’ha de deixar un espai a la part inferior del cartell per tal que es puguin introduir els logo ps necessaris:

Logo p oficial  de  l’Ajuntament de Ripoll,  logo p de la  Comissió de Festes,  logo p de la  candidatura a la
UNESCO de la Portalada del Mones r i eslògan contra les violències sexistes al Ripollès. Totes els logo ps es
poden descarregar de la pàgina web de l’Ajuntament de Ripoll. Caldrà deixar l’espai per incorporar l’eslògan. 

8. Per  cada treball  original, l'autor/a ha de presentar dos sobres; un amb el cartell  i  un pseudònim, i  l'altre,
tancat, amb el pseudònim, les seves dades i un telèfon de contacte.

9. Les obres s'han de lliurar a l’atenció de la Comissió de Festes, a l'Ajuntament de Ripoll de dilluns a divendres de
8h a 14h o de dimarts a divendres de 16h a 20h al Casal de joves El Galliner. 

10. El termini d'admissió dels treballs serà el dijous 4 d’abril a les 20h.
11. L'elecció del cartell guanyador es realitzarà mitjançant votació popular durant la Fira de les 40 hores de Ripoll,

que es celebrarà els dies 5, 6 i 7 d’abril de 2019, i la deliberació d'un jurat format per professionals de l'àmbit
de les arts gràfiques. 

12. En una primera fase, els 10 cartells més votats mitjançant la votació popular passaran a la valoració del jurat. A
la votació popular s'atorgaran 10 punts al cartell més votat, 9 al 2n, i així successivament fins arribar al 10è
més votat que s'emportarà 1 punt. La resta de cartells no optaran a la puntuació del jurat. 

13. Per  a l'elecció  del  cartell  guanyador,  es  sumaran les  puntuacions ob ngudes  en  les  dues fases,  resultant
guanyador aquell cartell amb una puntuació superior. En cas d'empat, guanyarà aquell que hagi ob ngut una
millor puntuació en la fase de votació popular.

14. La Comissió de Festes es reserva el dret de declarar el premi desert si, segons els seu criteri, no s'ha presentat
a concurs cap treball que compleixi els requisits mínims de qualitat.

15. El premi està dotat amb 300€.
16. El veredicte es farà públic el dijous dia 11 d’abril de 2019.
17. Els treballs no premiats es podran recollir a l’Ajuntament de Ripoll des del dilluns 15 d’abril, i fins el divendres

25 de maig de 2019. Passada aquesta data, l'Ajuntament no es fa responsable dels treballs no recollits.
18. El cartell  guanyador  quedarà  en propietat  de  l'Ajuntament  del  Ripoll,  que pot  reproduir-lo  i  adaptar-lo  a

diferents formats i suports per difondre la Festa Major de Sant Eudald del 2019. En tots els casos s'afegirà al
cartell, el nom de l'autor/a.

19. La par cipació en aquest concurs pressuposa l'acceptació d'aquestes bases. Qualsevol detall no concretat serà
resolt per l'organització. Els autors/es es responsabilitzen totalment de la inexistència de drets a tercers i de
tota reclamació per drets d'imatge de les obres presentades.

20. Per qualsevol  dubte  o  aclariment  contactar  amb  la  Comissió  de  Festes  de  Ripoll  al  correu  electrònic
lacomideripoll@gmail.com


