26è CONCURS DEL CARTELL DE LA FESTA MAJOR DE GRÀCIA 2019

AMB UN ÚNIC PREMI GUANYADOR DE 2.000€
TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CARTELLS: DEL 8 D’ABRIL AL 3 DE MAIG

BASES:
El concurs està obert a tothom que hi vulgui participar de manera individual o col·lectiva
presentant una única obra original i inèdita.
Com ha de ser l’obra?
•

•

•

•

•
•
•

El format del cartell haurà de ser de 42 cm d’alt X 26 cm d’ample i amb un únic
lema: “La Festa, Gràcia!” (la frase ha de ser literal i no es podrà canviar el sentit ni
l’ordre de les paraules). També ha d’incloure: “Del 15 al 21 d’agost de 2019”.
El disseny del cartell haurà d’incloure obligatòriament al menys un detall que
evoqui la feina veïnal de les comissions de festes (escales, pinzells, pots de pintura,
tisores, ampolles retallades, veïnat guarnint, etc).
Les obres que presentin accions o actituds contràries als valors cívics i culturals de
la festa seran descatalogades. El mateix passarà amb aquelles obres que incloguin
en el seu disseny elements relacionats amb el consum de l’alcohol tals com
ampolles, copes o noms de marques comercials.
Les il·lustracions es poden fer en qualsevol estil o tècnica que pugui ser reproduït i
imprès a quatre colors. Per aquest motiu no seran admeses tintes metal·litzades ni
fluorescents ni tampoc relleus i/o volums enganxats.
S’acceptaran tant obres originals com reproduccions digitals.
Les obres no poden anar signades, es signaran quan el jurat faci públic el nom de la
persona guanyadora.
Les obres presentades en un format o en una presentació diferent als citats a les
presents bases seran desqualificades.

Com presentar l’obra?
•

•

El cartell haurà de presentar-se sobre una cartolina blanca i només enganxat a
aquesta per la part superior dins d’un sobre on a l’exterior hi consti un pseudònim.
A l’interior del sobre, juntament amb la il·lustració haurà de constar un altre sobre
més petit amb les dades de la persona concursant: nom i cognom, DNI, adreça
postal, correu electrònic i telèfon de contacte.
Les obres es podran presentar des del 8 d’abril al 3 de maig (ambdós inclosos), de
dilluns a divendres excepte caps de setmana i festius a dues seus:
o OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà) Gràcia: Plaça de la Vila de Gràcia, 2.
De dilluns a divendres de 8:30 a 14:30h i els dijous de 8:30 a 18:30h.

o Espai Albert Musons, seu de la Fundació Festa Major de Gràcia: carrer
Alzina, 9. De dilluns a divendres de 17 a 21h. A excepció del 15 al 22 d’abril
que la Fundació romandrà tancada.
Quin és el premi i quan se sabrà?
•

•

•

•
•

•

•

La teva obra serà la icona d’una de les festes populars més conegudes del país.
La veuràs reproduïda en diversos formats i per tot arreu durant els mesos
anteriors a la Festa Major de Gràcia. El teu nom apareixerà imprès al cartell i des
de les xarxes socials de l’entitat es farà difusió de la teva obra i del teu nom. El
teu projecte apareixerà tant en la premsa local com nacional.
Un jurat format per professionals del món del disseny, l’art i l’organització de la
festa serà qui decideixi el primer premi i els finalistes. El premi és de 2.000€
(menys impostos) per a un únic cartell guanyador. El jurat es reserva el dret de
declarar el premi desert.
El veredicte del concurs es farà públic el dijous 16 de maig de 2019 als Jardins
Manuel Torrente (Carrer Alzina). L’horari de l’acte de lliurament de premis es
comunicarà via correu electrònic a les persones participants i es publicitarà des
dels canals d’informació de la Fundació Festa Major de Gràcia.
El fet de no presentar-se a aquest acte pot representar la pèrdua del premi en
metàl·lic.
L’organització demanarà a les persones participants que hagin estat finalistes
que facin arribar una còpia de la seva obra en versió digital per a l’arxiu de
l’entitat.
A la seu de la Fundació Festa Major de Gràcia s’organitzarà una exposició amb
una selecció de les obres presentades al concurs des d’aquell mateix dia fins al
21 d’agost de 2019.
Després de l’exposició, les obres no premiades podran ser recollides de l’1 al 30
d’octubre de 2019 a la seu de la Fundació Festa Major de Gràcia (Carrer Alzina,
9) en horari d’atenció al públic (dilluns a dijous de 17 a 21h i els divendres de 10
a 13:30h). Les obres que no siguin originals i no hagin estat recollides durant
aquest període seran destruïdes.

Què has de fer si la teva obra ha estat la guanyadora?
•

•

La persona guanyadora haurà d’entregar a l’organització en el termini d’una
setmana després de rebre el premi el cartell en alta resolució digital (mínim
300ppp), així com la informació relativa al disseny (pantones, tipografia
emprada...) i el cartell i les seves extraccions en diferents formats (jpeg, pdf, png
inclosa la versió vectorial).
La persona guanyadora haurà de col·laborar fent adaptacions del cartell per als
diferents productes de marxandatge (samarretes, imants, bosses de tela, gorres
o d’altres productes relacionats).

•

Els elements realitzats amb aquest disseny es podran comercialitzar durant la
celebració de la Festa Major de Gràcia i en esdeveniments posteriors en cas que
hi hagi material sobrant.

• La participació en aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes bases i
l’autorització a l’organització per a la reproducció d’aquestes obres. Els autors i
les autores es responsabilitzaran que no existeixin drets de tercers i de tota
reclamació per drets d’imatge. En aquest sentit, l’autor/a guanyador/a del
primer premi cedeix de forma voluntària i gratuïta, tant en l’àmbit nacional com
en l’internacional, a la Fundació Festa Major de Gràcia els drets d’explotació de
l’obra presentada i premiada (dret de reproducció, distribució, comunicació
pública, transformació i publicació en col·leccions escollides o completes).
Aquesta cessió en exclusiva permet a la Fundació explotar l’obra, amb exclusió
d’altres persones -inclosa la persona premiada-, i atorgar autoritzacions no
exclusives a tercers. Així mateix atorga legitimació a
la Fundació,
independentment de la que tingui el cedent, per reclamar les facultats cedides.

