CONCURS DE CREACIÓ DEL CARTELL
DE LES FESTES DE SANT MARÇAL 2019
1. L’Ajuntament de Marratxí convoca un concurs per a la creació del cartell de
les Festes de Sant Marçal 2019, les quals se celebraran del dia 22 al 30 de
juny de 2019. L’objectiu és potenciar la creació artística i la participació
ciutadana, així com promocionar les festes patronals de Marratxí.
2. Hi poden participar totes les persones interessades, sempre i quan siguin
majors d’edat. Es podrà presentar com a màxim una proposta de cartell per
persona.
3. El tema del cartell ha d’estar relacionat amb les festes patronals de Marratxí,
de Sant Marçal, i s’ha de presentar en format DIN A3 (29,7 x 42 cm) en
format vertical. S’ha de reservar un espai mínim de 10 cm a la part
superior per incloure-hi el text anunciador de les festes, així com un de 4 cm
a la part inferior, per incloure els diferents logotips dels organitzadors i
patrocinadors.
Es valorarà l’adequació i plasmació en el cartell del tema proposat,
l’originalitat de l’obra i el seu impacte comunicatiu visual, així com la seva
adequació per ser reproduït.
4. Els interessats han de presentar la següent documentació:
-

Instància o full de presentació al concurs. (a disposició dels interessats en
el mateix Ajuntament i a la web www.marratxi.es.)

-

Fotocòpia del DNI o NIF.

-

Cartell original en DIN A3 en format vertical.

-

Cartell en format digital (PDF o JPG) en qualsevol suport o via correu
electrònic a: cultura@marratxi.es. Aquest correu NOMÉS és vàlid per a
l'enviament del format digital.

5. El termini de presentació de la documentació assenyalada a l’apartat anterior
finalitzarà el divendres, 10 de maig de 2019 (Data registre d'entrada a
l'Ajuntament).

La documentació es podrà presentar de dilluns a divendres de les 8,15 a les
14 hores, a l’Ajuntament de Marratxí (Camí de n’Olesa nº 66, 07141 Sa
Cabaneta) o per correu certificat administratiu dirigit a la mateixa adreça.
En el segon cas, el mata-segells ha de tenir data anterior o igual a la
d’acabament del termini de presentació, i si s’entrega en persona, la data és
el mateix dia fins a les 14 h.
Per a més informació podeu contactar amb l’Àrea de Cultura (Telèfon
971797624).
6. El jurat del Concurs 2019 de Creació del Cartell de les Festes de Sant Marçal
estarà format pels següents membres:
President:
• Joan Francesc Canyelles Garau, Batle de l’Ajuntament de Marratxí.
Vocals:
• Josep Ramis Salamanca, Regidor de Cultura, Fires i Festes i Patrimoni
de l’Ajuntament de Marratxí.
• Caridad Umaran del Campo, Directora d’Urbanisme.
• Ana Serra Benito, Responsable d’Exposicions.
Secretari:
• Francesc Zanoguera Cladera, Administratiu de l’Àrea de Cultura, Fires i
Festes i Patrimoni, que actua sense veu ni vot.
7. L’obra original emprada per a la imatge del cartell premiat passarà a ser
propietat de l’Ajuntament de Marratxí, el qual se’n reserva el dret per al seu
posterior ús.
8. El fet de participar en el concurs implica que s’accepten aquestes bases.
9. S’estableix un únic premi de 300 €. El premi estarà subjecte a la retenció
fiscal que correspongui, segons la legislació vigent. La persona guardonada
es compromet a acudir personalment a l’acte de lliurament del premi.
10. La decisió del jurat serà inapel·lable. El Jurat es reserva el dret de declarar
desert el concurs. La informació relativa al concurs es podrà consultar a la
web de l’Ajuntament de Marratxí (www.marratxi.es).

