
 

 

 

CONCURS DE LA IMATGE CORPORATIVA DE LA FESTA MAJOR GIRONELLA 2019 

Convocatòria del concurs de la imatge corporativa per tal d'anunciar la Festa Major de Gironella 
2019 que es celebrarà del 15 al 20 d'agost. 
 
 
1.- Participants 
 
Convocatòria adreçada principalment a persones vinculades al món de l'art i el disseny. Només 
es podrà presentar una obra per participant. Es podran presentar també obres realitzades 
conjuntament per dues o més persones. 
 
 
2.- Tema 
 
Les obres han de ser originals i inèdites i el tema és la Festa Major de Gironella. No poden 
haver estat premiades en altres concursos 

 
 
3.- Tècnica i mesures 
 
La tècnica és lliure i ha de ser apta per a la seva reproducció en quatricromia, evitant la 
utilització de tintes metal·litzades, fluorescents o relleus enganxats. El cartell ha d'incloure el 
següent text: Festa Major Gironella 2019. També serà obligatori incloure la informació: del 15 al 
20 d'agost. A banda del cartell també s’haurà de fer els dissenys dels suports de comunicació 
de la Festa Major (cartell, programa, programa de ma, xarxes socials, banners publicitaris i web 
municipal). L'obra guanyadora s'ha d’editar incloent, , el logotips de l'Ajuntament de Gironella, 
la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya. 

 
4.- Presentació 
 
Els originals s'han de lliurar a l’Ajuntament de Gironella a l’atenció de la regidora de cultura i 
festes, plaça de la vila, núm 13, 08680 de Gironella, fins el 17 de juny, de 08:15h a 14:15h. 
Poden lliurar-se en mà o bé mitjançant correu certificat o per missatgeria. Els treballs han 
d'anar signats al dors amb un pseudònim, que també haurà de figurar a l'exterior d'un sobre 
tancat. A dins del sobre hi ha d'haver una nota amb el nom i cognoms, l'adreça postal, el 
telèfon mòbil, l'adreça electrònica i el NIF de l'autor/a. Les obres s'han de presentar sobre un 
suport rígid per tal de facilitar-ne l'exposició. 

La presentació també s’haurà de fer en suport digital amb formats com: pdf, jpg, photoshop (o 
similar),  
 
El cartell guanyador passarà a formar part del patrimoni de l'Ajuntament de Gironella que, 
podrà fer-ne ús. 
 
 
5.- Premi 
 
Es rebrà una aportació econòmica de 300 euros pel disseny de tot plegat. Així mateix, el 
programa de Festa Major 2019 inclourà una referència del guanyador o guanyadora. 
 
 



 

 

 

 
6.- Jurat 
 
El jurat estarà format per: 

- L’alcalde 

- El regidor de cultura, festes i patrimoni 

- 1 regidor del grup municipal a l’oposició 

- 1 treballador de l’ens vinculat a l’àrea de cultura i joventut 

- 1 professor de l’Institut Pere Fontdevila, especialitzat en batxillerat artístic. 

- 1 ciutadà major de 18 anys. 

Els criteris de valoració per part del Jurat estaran relacionats amb les característiques 
artístiques, creativitat i originalitat de l'obra, també se'n valorarà la facilitat d'adaptació de la 
proposta a diferents suports i formats. 

El jurat es reunirà el dia 18 de juny de 2019. 

L’Ajuntament de Gironella podrà declarar el concurs desert en cas que consideri que les obres 
presentades no tenen la qualitat mínima desitjada. 
 
 
7.- Veredicte 
 
El veredicte es comunicarà a la persona guanyadora. 
 
 
8.- Exposició 
 
Les obres presentades, o en tot cas una tria de les millors obres, s’exposaran durant la festa 
major 2019. 

9.-Recollida de les obres 
 
Del 12 al 16 de Setembre les obres es podran recollir a l'Ajuntament de Gironella. En cas de no 
ser recollides en l'esmentat termini, es considerarà a tots els efectes que els autors renuncien 
als treballs i aquests restaran en propietat de l'Ajuntament de Gironella. 

10.-Condicions 
 
La participació en aquest concurs suposa l'acceptació d'aquestes bases. Les persones concursants 
es responsabilitzen totalment de la inexistència de drets de tercers en les obres presentades, així 
com de tota reclamació per drets d'imatge. L'Ajuntament de Gironella no es fa responsable dels 
desperfectes o danys. L'organització es reserva el dret d'acabar d'especificar qualsevol aspecte 
que no quedi prou reflectit en aquestes bases. 

Lluís Vall i Carrillo 
Regidor de Cultura, Festes i Patrimoni 
Ajuntament de Gironella                                                         Gironella, Maig de 2019 


