
 
 

BASES PER AL CONCURS DE LA IMATGE DE LA FESTA MAJOR 
DE SANT CUGAT 2016 

 
 
La Gestora de Festa Major de Sant Cugat del Vallès amb NIF G-65115669, convoca el concurs de la imatge per 
anunciar la Festa Major 2016 d’acord amb les següents bases: 
 
 

1. Objecte  
L’objecte del concurs és seleccionar la imatge per anunciar la Festa Major de l’any 2016.  

 
 
2. Candidats 

• El concurs està obert a professionals de disseny gràfic que disposin de la titulació pertinent. La 
condició de professional del disseny gràfic es demostrarà:  

o amb la titulació pertinent (grau universitàri / títol superior ESAD) o amb el reconeixement 
professional (col·legiació) 

o I en qualsevol cas, amb la cobertura de l’assegurança de responsabilitat civil professional 
(RCP) 

• S’hi pot participar de manera individual o col·lectiva.  
• Cada concursant pot presentar un màxim de dues propostes que han de ser originals i inèdites.  
• Els participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers i seran responsables de qualsevol 

reclamació per autoria o plagi. 
 
 

3. Característiques tècniques dels treballs 
• L’original s’ha de presentar en format cartell sobre cartró ploma d’1 cm de gruix i en sentit vertical. Les 

mesures del format seran de 42 cm de llargada per 29,7 cm d’amplada (Din A3). 
• Ha de poder-se reproduir en quadricomia. 
• El cartell ha d’incorporar la llegenda “Festa Major de Sant Cugat 2016. Del 28 de juny al 3 de juliol” i el 

logotip de la Festa Major. Sol·liciteu l’arxiu amb l’aplicació d’aquesta signatura a 
festamajor@santcugat.cat.  

• El guanyador/a del concurs es compromet a dissenyar, posteriorment, tots els elements comunicatius 
que la Festa Major requereixi. Concretament haurà de presentar les arts finals per producció de: 

o el programa  
o adaptació per al cartell de l’arrossada 
o adaptació per al cartell del Paga-li Joan 
o pancartes per als escenaris 
o aplicacions gràfiques per a l’APP de la Festa Major 
o adaptacions per a les xarxes socials  

De tots aquests elements en posarem a la seva disposició els models de l’any anterior. 
Es valorarà que el concursant proposi altres elements per comunicar de manera original la Festa 
Major. 

• El gunyador/a haurà de treballar en col.laboració estreta amb el Departament de Comunicació per a 
qualsevol altre element que requereixi la difusió de la Festa Major. 

• El guanyador/a no s’haurà de fer càrrec de la redacció de textos ni dels vist-i-plaus del treball amb les 
diferents impremtes. 

• Tot l’encàrrec quedarà recollit en un document que defineixi detalladament cada aplicació i el calendari 
dels diferents lliuraments.  

 
 
 
 
 



4. Presentació de les candidatures 
• El concursant haurà de presentar l’obra dins d’un sobre signat sota pseudònim. Dins d’aquest sobre 

n’hi ha d’haver un altre de tancat amb les dades del participant (nom, cognoms, DNI, adreça, telèfon i 
correu electrònic). Aquest segon sobre ha d’anar referenciat amb el mateix pseudònim. 

• El concursant també haurà de presentar la proposta de cartell amb suport digital. Han de ser arxius 
JPEG (Tamany DIN-A3 a 300 dpi) i PDF. En el mateix suport digital caldrà incloure un arxiu word amb 
una breu explicació del treball i de què s’ha volgut comunicar. 

• Les obres no han d’anar signades. Es signaran quan el jurat faci públic el nom del guanyador/a. 
 
 

5. Lloc i data final de presentació de les candidatures 
• Els originals s’han de presentar a la Casa de Cultura (Jardins del Monestir. Tel 93 589 13 82) de 

dilluns a dissabte, de 9 a 21h.  
• Es poden lliurar en mà o mitjançant qualsevol altre procediment habitual, sempre a ports pagats. En 

aquest cas, s’ha de fer constar a l’embalatge la referència “Concurs imatge Festa Major de Sant Cugat 
2016”. 

• La data final de presentació de propostes serà el divendres 15 abril de 2016. 
 
 

6. El jurat 
• El jurat qualificador estarà format pel Sr. Roger Casadellà (President de la Gestora de la Festa Major), 

Sra. Joana Barbany (Regidora de Comunicació, Informació, Innovació i Govern Obert), la Sra. Anna 
Pedescoll (Dissenyadora Gràfica de l’Àrea de Comunicació de l’Ajuntament de Sant Cugat), el Sr. 
Lluís Sallés (Dissenyador Gràfic i Cap d’estudis de l’Escola d’Art de Sant Cugat), el Sr. Albert Fuster 
(Director Acadèmic de l’Escola Superior de Disseny i Enginyeria Elisava) i el Dr. Jesús Del Hoyo 
Arjona (Degà del Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya i professor titular de projectes de 
disseny gràfic de la UB) 

• El jurat tindrà en compte la creativitat de la proposta, la seva capacitat comunicativa, l’adequació a la 
temàtica festiva i la versatilitat d’adaptar-se a diferents formats. 

• El jurat seleccionarà tres finalistes i, d’entre ells, el cartell guanyador. 
• El jurat es reserva el dret a declarar desert el premi si, segons el seu criteri, no s’ha presentat a 

concurs cap treball que compleixi els requisits mínims de qualitat. 
• El veredicte del jurat es farà públic el 22 d’abril de 2016, mitjançant la web municipal 

www.santcugat.cat 
• La participació en el concurs comporta el ple reconeixement i acceptació d’aquestes bases així com 

del veredicte del jurat i el seu caràcter d’inapel·lable. 
 
 

7. Dotació del premi 
L’obra guanyadora serà premiada amb 1.000,00€ i la posterior elaboració de tots els productes i elements 
comunicatius està valorada en 5.000,00€, és a dir un total de 6.000,00€, amb els impostos ja retinguts.  

 
 
8. Propietat del treball finalista 

• La propietat intel·lectual del treball finalista correspondrà al seu autor/a. 
• L’autor però, cedeix els drets d’explotació comercial de la seva obra, concretament els drets de 

reproducció, distribució, comunicació pública i exposició, en qualsevol modalitat, suport o finalitat, per 
tots els països del món i fins que l’obra passi a domini públic. 

 
 

9. Exposició i retorn de les obres 
• El cartell guanyador, els finalistes i els seleccionats pel jurat seran exposats durant les dates properes 

a la Festa Major al Centre d’Art Maristany.  
• Un cop finalitzada l’exposició, els originals es podran recollir a la Casa de Cultura en el termini de 30 

dies, a excepció del cartell guanyador i els finalistes.  
• Els cartells no retirats dins d’aquest termini, passaran a ser propietat de l’organització qui es 

compromet a destruir-los.  
 
Per a qualsevol dubte o aclariment, envieu un correu a festamajor@santcugat.cat o bé truqueu a la Casa de 
Cultura, 93 589 13 82. 
 



Sant Cugat, a 15 de març de 2016 


