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BASES QUE  REGEIXEN EL PREMI PEL DISSENY DEL CARTELL
DE LA FESTA MAJOR DEL ROSER DE MAIG 2021 I EL PREMI PEL DISSENY DEL
DIBUIX INFANTIL QUE SERÀ LA IMATGE DE LA PROGRAMACIÓ INFANTIL DE

LA FESTA MAJOR DEL ROSER DE MAIG 2021

NORMATIVA GENERAL

1. Poden optar al premi del disseny del Cartell de la Festa Major del Roser de
Maig qualsevol persona que presentin obres originals i que compleixin el que
s’estableix en aquestes Normes. 

2. Depenent l’edat s’estableixen 2 modalitats:
- Modalitat  A disseny dibuix (Fins a 16 anys)
- Modalitat B disseny cartell (16 anys o més)

3. Les obres presentades han de ser originals i inèdites, realitzades lliurement pel
que fa a la tècnica emprada i al concepte que s’hi vol plasmar. 

4. Es seleccionarà un cartell guanyador de la modalitat A i un cartell guanyador de
la Modalitat  B. Cada concursant podrà presentar una sola obra.

5. Les  persones  guanyadores  cediran  els  drets  de  reproducció  del  cartell  al
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, que el podrà editar en qualsevol format i
en exclusiva sempre que ho cregui convenient. L'autoria haurà de renunciar a
qualsevol  dret  de  publicació  i  difusió,  si  bé  se  li  reconeixerà  la  propietat
intel·lectual.

CRITERIS DE VALORACIÓ

6. Idoneïtat temàtica respecte a la festa que representa i la ciutat on se celebra.

7. Idoneïtat en la seva funció de cartell anunciador.

8. Qualitat artística i tècnica, en la qual es valorarà la temàtica, les imatges, els
elements tipogràfics i la seva composició.

9. Incorporació de valors feministes: representar la diversitat sexual i de gènere i
no reproducció d'estereotips i rols de gènere.

10. Les  obres  seleccionades  hauran  de  complir  cadascun  dels  criteris  i  seran
valorats a parts iguals. 



FORMAT I MODE DE LLIURAMENT

11. La mida del cartell haurà de ser DIN A3 (29,7 x 42 cm) i es podrà utilitzar un
nombre il·limitat de tintes, preferiblement planes per a les dues modalitats.

Hi haurà de constar el text: Festa Major del Roser de Maig 2021
Del 30 d’abril al 3 de maig

12. És imprescindible que hi  figuri  el  logotip  de l’Ajuntament  de Cerdanyola  del
Vallès  en  la  part  inferior  del  cartell.  Es  pot  descarregar  a
https://www.cerdanyola.cat/CartellFM2021

13. L'autoria de la modalitat B ha de col·laborar amb el Servei de Cultura en la
composició i el disseny del programa d’actes de la festa. 

14. El  disseny  del  cartell  de  la  modalitat  B  s’adaptarà  a  diferents  elements
comunicatius del Roser de Maig.

15. Les obres d’ambdues modalitats s’han de presentar presencialment a l’Oficina
d’Atenció  Ciutadana  (OAC)  de  Cerdanyola  del  Vallès  (Plaça  de  Francesc
Layret s/n, de Cerdanyola del Vallès, codi Postal 08290), dins d’un sobre en
blanc i tancat que s'ha d'acompanyar de la sol·licitud específica, indicant en
quina  de  les  dues  modalitats  s’opta.  Aquesta  es  pot  obtenir  a  l'OAC  o
descarregar-la de l'apartat de tràmits de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de
Cerdanyola  del  Vallès  (http://www.cerdanyola.cat/seu-electronica/tramits).  El
nom tràmit  concret és "Sol·licitud per participar en el concurs del Cartell  del
Roser de Maig", a l'àmbit "Esports, cultura i lleure".

Els treballs originals presentats seran exposats al passadís de l’Ateneu de l’1 al
25 d'abril. 

També es poden enviar a l’OAC de l’Ajuntament a través de qualsevol Oficina
de Correus (mitjançant  correu administratiu)  o d’alguna empresa privada de
missatgeria però cal que la sol·licitud estigui fora del sobre que conté l'obra, ja
que  aquest  ha  de  romandre  tancat  sense  que  consti  enlloc  el  nom  de  la
persona que participa.

En aquest darrer cas, però s’ha de tenir present que la data de presentació
serà la de l’arribada a l’OAC de l’Ajuntament.

És important  NO fer constar el nom ni cap altra dada de l'autoria al dors del
cartell ni en el sobre, que serà totalment anònim. 

16. L’Ajuntament es compromet a mantenir l’anonimat de l'autoria en el moment de
l’elecció  dels  cartells  guanyadors  i  a  complir  les  disposicions  de  la  Unió
Europea sobre la privadesa de les persones usuàries.

El termini de presentació dels treballs originals serà del  8 al 17 de març de
2021.

http://www.cerdanyola.cat/seu-electronica/tramits


VEREDICTE

17. El jurat qualificador estarà presidit pel regidor de Cultura, Sr. Oscar Pons, i es
compodrà de  cinc  vocals  amb  vinculació  al  món  de  la  cultura  i  al  teixit
associatiu de Cerdanyola del Vallès:

Professorat de l’Escola d’Arts Plàstiques de l’Ateneu
Membre de la Comissió de Festes 
Guanyadora de la darrera edició del concurs de cartells 
Personal tècnic de Joventut de l’Ajuntament de Cerdanyola
Membre de l’Associació d’Artistes Plàstics  de  Cerdanyola
Director del Museu d’Art de Cerdanyola
Cap del Servei de Cultura

Secretari: tècnic de Cultura de l’Ajuntament de Cerdanyola

*En el cas que algun dels membres del jurat no fos possible l'assistència es
buscaria una persona substituta del mateix àmbit.

18. El veredicte del jurat es donarà a conèixer el 22 de març de 2021.

19. El jurat pot declarar desert el concurs si els treballs no compleixen qualsevol
punt d’aquestes normes o si de la deliberació no en resulta escollit cap cartell. 

20. La decisió del jurat és inapel·lable.

PREMIS

21. La persona guanyadora de la modalitat A percebrà com a premi un ebook i la
seva obra sortirà al programa de festes així com on el Servei de Cultura cregui
oportú.

22. La persona guanyadora de la modalitat B percebrà la quantitat de  cinc-cents
euros (500,00 €) nets en concepte de premi, un cop deduïdes les retencions
establertes en la Llei de reglament de la renda de les persones físiques. 

23. Els originals no premiats es podran passar a recollir per l’Ateneu de Cerdanyola
des del 26 d'abril fins al 28 de maig de 2021. Transcorregut aquest termini, els
originals no retirats es destruiran. 

24. La participació  en el  premi  pressuposa  l’acceptació  íntegra  de les  presents
normes i dels drets i obligacions que se’n deriven. Les qüestions no previstes
en aquestes normes es resoldran a criteri del jurat. 

Cerdanyola del Vallès, a 4 de febrer de 2021
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