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El concurs és obert a tothom. 
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més informació a: sopesdall@gmail.com

 qui som?
Som un col.lectiu de joves de camp de Tarragona (artistes, arquitectes, 

pedagogs..) que cada any ens reunim per tal de desenvolupar una mos-

has descobert ara, les sopes d'all?'' el nostre col.lectiu pretén fer  

descobrir quelcom que ja existeix als ciutadans de la ciutat. A Valls hi 

ha racons amb moltes històries per explicar i que es troben en un punt 

mort: nosaltres amb les sopes d'all volem fer redescobrir aquests 

espais per a tornar-nos la identitat que no hauríem d'haver perdut.

 què fem?
La ciutat de Valls no es difumina sinó que s'interromp de sobte degut als 

torrents que la limiten i tallen. Aquest límit no és només físic sinó 

que també ho és des del punt de vista social i cultural dels vallencs. En 

aquests trobem un patrimoni industrial tant abandonat i oblidat com l'es-

pai públic que els envolta. Volem apropar-nos-hi, posant de manifest 

 davant 

la força i el ventall de possibilitats que tenen. No volem modificar-los 

ni camuflar-los, només fer-los respirar i apropar-los als ciutadans.

           edició 2015

CONCURS CARTELL

1.1 1.2

Es poden presentar un màxim de tres propostes per participant. 
Queda prohibit el plagi total o parcial de qualsevol imatge o cartell

2.8

L’obra guanyadora es donarà a conèixer al GANXO D’ESTIU amb la 
deliberació del jurat en viu. La data de l’acte de resolució es 
concretarà per mitjà de facebook, twitter i web més endavant. 
S’editarà com a cartell anunciador de les SOPES D’ALL 2015 i 
quedarà en propietat de la mostra, qui tindrà tots els drets de 

publicació i reproducció.

2.7

S’estableix un únic premi, que tot i no tenir dotació econòmica, la 
organització es compromet a que el cartell vagi signat per l’autor 

i es farà difusió i ressò de l’autoria.

El termini d’admissió dels originals finalitzarà el dijous 30 de Juliol 
de 2015, a les 7 del vespre, i s’hauran de presentar al despatx 

“L’APARADOR ARQUITECTES” , Plaça de l’Oli, 12. Valls.

El format del cartell a presentar ha ser vertical amb unes mides de 
297mm x 420mm   (DIN A3). Hi haurà de figurar obligatòriament el 
nom de SOPES D’ALL 2015, Torrents. camins i recs, 4a MOSTRA 
D’INTERVENCIONS URBANES amb les dades de celebració que seran;  
2, 3 i 4 d’octubre. També han d’aparèixer els logotips de les xarxes 
socials facebook, twitter i instagram així com la pàgina web: 

www.sopesdall.wix.com/sopesdall. 
S’haurà de respectar la imatge actual de SOPES D’ALL.

L’autor haurà de tenir present que en la part inferior del cartell 
caldrà deixar-hi un espai, 4 cm, per imprimir-hi els logotips dels 

patrocinadors públics o privats.

2.11

No es permet fer referència a marques i empreses determinades.

2.10

El fet de participar vol dir l’acceptació d’aquestes bases i de les 
decisions del Jurat, sense dret a cap reclamació.

2.9

Els cartells presentats al concurs no premiats podran recollir-se 
un cop finalitzada la mostra, al despatx L’APARADOR ARQUITECTES de 
Valls. Els cartells no retirats abans del 30 d’octubre quedaran en 

propietat de l’organització.

Els treballs es signaran amb un lema i s’acompanyaran d’un sobre 
tancat. A l’exterior del sobre i al darrera del cartell hi constarà el 
lema i a l’interior del sobre; el nom, l’adreça, el correu electrònic, 
i el/s telèfon/s de l’autor a més d’un CD amb el cartell en format 
digital i la resolució necessària per poder ser reproduït en 

qualsevol suport publicitari.


