
 
 

Convocatòria de concurs 

 

Cartell de la Festa Major de Verdum 2020 
 

Requisits: 

 

La comissió de Festes de Verdum obre convocatòria de cartell per la Festa 

Major 2020. El disseny és per editar un cartell general o un díptic; en 

conseqüència, es poden presentar les dues coses o un cartell que sigui 

adaptable a un díptic. 

 

Normativa general: 

• Nomes podrà concursar un cartell per persona 

• La participació és lliure 

• Les obres presentades han de ser originals i inèdites, sent indiferent la 

tècnica empleada, el concepte ha de ser Festa Major de Verdum. 

• Solament hi haurà un cartell guanyador, podent-se declarar desert en el 

cas que els presentats no reuneixin les condicions, segons el parer del 

jurat, sense possibilitat d'apel·lació. 

• El premi per al cartell guanyador serà de 75€ 

• El cartell guanyador, només un cop maquetat i editat, serà propietat de la 

A.V.V., que ho podrà editar en qualsevol format i en exclusiva quan i on 

ho crea convenient. L'autor o autora renunciés a qualsevol dret de 

publicació i difusió, si bé se li reconeixerà la propietat intel·lectual. 

• Un cop notificada la persona guanyadora del concurs, serà la 

responsable de maquetar el cartell i el díptic seguint les indicacions que 

proporcionarà l'entitat, afegint els textos (programació i altres dades 

d’interès). 

• És indispensable que figuri el logotip de la A.V.V. com a organitzador i 

els de el Districte de Nou Barris, el Pla Comunitari de Verdum com a 

col·laboradors (seran facilitats per la mateixa entitat). 

• Davant qualsevol dubte per allò que respecta a la interpretació de les 

bases, prevaldrà el criteri de la Comissió de Festes de Verdum. 

 

 

 

 



El format: 

Han de constar les dates de celebració de la festa major, que aquest any 

seran: del 25 de setembre al 27 de setembre de 2020 

 

• S’ha d’entregar el cartell imprès en DIN A3 (297x420mm) dins d’un 

sobre. Si es presenta el disseny del díptic per separat també s'ha 

d'imprimir. No hi ha d’haver aquí cap menció a l'autor/a. El cartell s'ha de 

poder reduir o ampliar a altres formats. 

• S’ha d’introduir també un altre sobre tancat amb les dades personals: 

nom i cognoms, adreça, telèfon de contacte i correu electrònic. 

• El guanyador/a, un cop notificat/da, haurà de poder proporcionar a la 

Comissió de Festes de Verdum una còpia digital de la mateixa obra, en 

format PDF/JPG per la difusió virtual. 

 

Veredicte: 

• La data límit de lliurament serà el 16 de juliol de 2020 a les 20h i la 

resolució serà el 21 de juliol de 2020. 

• El jurat estarà composat per membres de les entitats i col·lectius que 

participen a la Comissió de Festes de Verdum. 

• El lloc de lliurament és el local de la A.V.V. els dimarts o dijous de 17h 

a 20h. Robert Robert, 2, local 

Correu de contacte:   avverdum@gmail.com. 

• La guanyadora o guanyador serà notificada el dia 21 de juliol i obtindrà 

un premi de 75€ i un reconeixement públic durant la Festa Major pel seu 

disseny i pel treball de maquetació. Tindrà fins al dia 28 de juliol per 

editar i maquetar el cartell i el díptic. 

 

 

Demanem si us plau màxima difusió d'aquest document per tal que arribi 

a qualsevol persona que pugui estar interessada. Us animem a participar i 

esperem amb ganes veure les vostres propostes! Molta sort! 

 

 

A CAUSA DE LA SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT DAVANT LA COVID-19 LA 
CONVOCATÒRIA ESTÀ SUBJECTE A CANVIS, QUALSEVOL MODIFICACIÓ SERÀ 

NOTIFICADA A LES PERSONES INTERESSADES, GRÀCIES PER LA VOSTRA 
COMPRESSIÓ. 
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