
 

AJUNTAMENT DE PUIG-REIG 
Pau Casals, 1  
Tel. 93 838 00 00 - Fax: 93 838 13 02 
08692 – PUIG-REIG 
 
 

 

                        www.puig-reig.cat - e-mail: ajuntament@puig-reig.cat 

 

 

 

CONCURS DE CARTELLS DE LA FESTA MAJOR 

DE PUIG-REIG 2021 

 

BASES  

 

1. Podrà participar en el concurs qualsevol persona física.  

 

2. Els treballs presentats hauran de ser originals, no publicats ni totalment ni 

parcialment, ni haver estat jutjats o qualificats per un altre jurat o tribunal. El 

nombre d’obres per participant no excedirà de dos, d’acord amb les 

característiques següents:  

● El cartell ha de preveure un espai per incloure-hi els logotips de l’Ajuntament 

de Puig-reig, el de la Diputació de Barcelona i el de la Generalitat de Catalunya en 

algun espai. 

● Ha d’incloure el text següent:  

Festa Major de Puig-reig 2021 

Del 20 al 24 de maig  

 

● Els treballs s’hauran de presentar en suport electrònic, com a imatge en 

format .jpg en baixa resolució (72dpi) i en alta resolució (300dpi). 

●  Han de ser dissenyat amb dimensions DIN A3. 

●  El guanyador/a del concurs es compromet a fer arribar l’arxiu del cartell en 

un format d’arxiu original de treball, per tal de facilitar la manipulació del mateix.  

● Es pot utilitzar qualsevol tècnica en el disseny, mantenint sempre la 

integritat, fins i tot en formats reduïts o macroformats. 

 

3. Forma i termini de presentació  

● Els treballs s’han d’enviar a perezgcrstn@puig-reig.cat, especificant nom i 

cognoms de l’autor/a, municipi, any de naixement i telèfon de contacte.  

● El termini de presentació finalitzarà el dijous 22 d’abril de 2021. 

 

4. El premi  

● Es concedirà un primer premi valorat en 200€ i l’entrada gratuïta a tots els 

actes de pagament de la festa major.  
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5. El jurat estarà compost per membres de l’equip de govern, de la comissió de 

festes i d’artistes locals.  

● Es valorarà l’originalitat de la proposta i la seva vinculació amb el concepte 

de Festa Major i de Puig-reig com a poble.  

 

6. La resolució del jurat serà inapel·lable i aquest podrà declarar desert el premi. 

El veredicte es farà públic a través dels espais de comunicació de l’Ajuntament de 

Puig-reig i per contacte directe amb els participants. 

 

7. Drets i deures  

● L’Ajuntament de Puig-reig garanteix el tractament de dades d’acord amb la 

Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter 

Personal (LOPD).  

● L’autor de les obres concursants, pel fet de participar, es reconeix autor 

d’aquestes obres i estar en ple dret per autoritzar que aquestes siguin exposades 

i publicades en catàlegs, tríptics, pòsters, webs, xarxes socials, etc... cedint aquest 

dret a l’Ajuntament de Puig-reig, qui estarà sempre obligat a mencionar l’autor. 

L’organització s’eximeix de qualsevol responsabilitat davant la reclamació pels 

drets d’imatge a tercers.  

● El cartell guanyador quedarà en propietat de l’Ajuntament de Puig-reig, que 

podrà reproduir-lo lliurement sense que tal reproducció reporti cap dret a l’autor.  

● L’Ajuntament de Puig-reig es reserva el dret de poder muntar una exposició 

amb tots els treballs presentats a concurs.  

● Un cop escollit el cartell guanyador, l’Ajuntament s’encarregarà d’elaborar i 

de maquetar el programa d’actes. 

● La participació en aquest concurs suposa l’acceptació de la totalitat de les 

bases. El jurat queda facultat per resoldre els dubtes no previstos.  

 

 

Puig-reig, 30 de març de 2021 

 

 


