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CONCURS DE CARTELLS DE FESTA MAJOR 

BELLATERRA 2017 

 

BASES 

a. Participació 

El concurs està obert a tothom que vulgui participar de manera individual o col·lectiva 
presentant una única obra original i inèdita. 

b. Tema 

Una il·lustració sense text, relacionada amb la Festa Major. L’EMD s’encarregarà de 
posar el text a la il·lustració presentada. 

c. Format de presentació 
 

 Mida: La mida serà 29,7 cm d’alt x 21 cm d’ample (DIN-A 4). La il·lustració ha d’anar 
en vertical. 
 

 Tècnica: Les il·lustracions poden ser fetes en qualsevol estil o tècnica a tot color, que 
permeti ésser fotoreproduïdes i impreses a quatre colors.  
 

 Format de presentació: S’ha de presentar sobre un suport rígid. 
 

 Autoria: les obres no poden estar signades.  
 

d. Identificació: 
 
Les il·lustracions s’entregaran en un sobre tancat on hi consti el títol. A part 
s’entregarà un segon sobre tancat en el qual caldrà que a fora hi consti el títol i a 
l’interior, anotat en un paper de manera clara, les següents dades: nom i cognoms de 
l’autor/a, adreça i telèfon. 
 

e. Jurat 
 
El jurat està constituït per: un artista plàstic, la vocal de Cultura de l’EMD i diferents 
representants del Consell de Cultura de Bellaterra. 
 

f. Premis 
 
S’atorgarà un únic premi de 150 euros a l’artista guanyador/a. El concurs pot 
declarar-se desert si el jurat ho considera oportú 
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g. Entrega dels cartells 
 
Els sobres amb els treballs s’han de presentar en mà al Centre Cívic de Bellaterra 
(Plaça Maragall, 4). Les propostes es poden fer arribar a partir de dimarts 9 de maig 
en horari d’oficina de 9h a 13h. 
 

h. Termini 
 
La data final per presentar les propostes és dimecres 21 de juny. Les propostes que 
no estiguin al Centre Cívic de Bellaterra físicament a les 13h de dimecres 21 de juny, 
no es consideraran dins el concurs. 
 

i. Devolució de les obres 
 
Les obres no premiades es podran recollir en el termini d’un mes a partir del 15 de 
setembre de dilluns a divendres en l’horari d’oficina de l’EMD. 
 

j. Més informació 
 
Per a qualsevol dubte relacionat amb aquest concurs podeu trucar al 93 518 18 30 o 
enviar un correu electrònic a cultura@bellaterra.diba.cat.  
 

Nota: El dibuix guanyador quedarà en propietat de l’EMD de Bellaterra, la qual es reserva 
els drets de reproducció o manipulació, ús i divulgació com a cartell i programa de la 
Festa Major de Bellaterra 2017, com qualsevol altre element que doni suport a la festa. 
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