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CONCURS IMATGE DEL CARTELL DE SANT POLLIN 2019 

 
La Colla de Diables del Prat, al costat de l’Escola d’Arts del Prat convoquen el “CONCURS 

IMATGE DEL CARTELL SANT POLLIN 2019”, en règim de concurrència competitiva. 

 

1. OBJECTE  
 

Elecció de la imatge del Cartell Oficial de les Festes de San Pollín 2019. 

 

2. MODALITAT DEL PREMI 
 

S'estableixen les següents modalitats de premis:  

 

La imatge de el cartell guanyadora tindria: 

• Val de 200 € per a comprar material artístic en un establiment de la ciutat. 

• Tirar un dels txupinazos del pregó. Segons el perfil del guanyador/a seria divendres o 

dissabte. 

• Kit de marxandatge de Sant Pollin (mocador, samarreta i Txapela). 

• “Tastet” de quatre sessions en qualsevol dels tallers que s’ofereixen a l’Escola. 

 

Les 5 persones finalistes tindrien: 

• Kit de marxandatge de Sant Pollin (mocador i samarreta) 

• 1/2 dotzena d'ous "POTA BLAVA" de la Granja Torres. 

 

 

4. REQUISITS DE LES CANDIDATURES 
 

Podran prendre part en el concurs: participació lliure de l'alumnat de l’Escola d’Arts del Prat, és 

a dir, els nens i joves que acudeixen als espais d’art, els adults que participen en els tallers 

diversos (dibuix, pintura, escultura, ceràmica, joieria i esmalts) i els alumnes de 

la Fundació Tamariu. 

 

Podrà presentar-se un sol treball per autor/a, original i inèdit de tècnica lliure. 
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5. DOCUMENTACIÓ QUE S'HAURÀ DE PRESENTAR AMB LA SOL·LICITUD, LLOC I 
TERMINI 
 

Els participants hauran de lliurar el següent: 

 

• Una imatge de 290 x 290 mm1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta imatge no ha de contenir signatura de l'autor/a ni dades que identifiquin a aquest. Es 

lliurarà en un dispositiu d'emmagatzematge USB que contindrà una carpeta amb la imatge i el 

lema del cartell. Al costat del dispositiu d'emmagatzematge USB, haurà de lliurar-se un sobre 

tancat en l'exterior del qual figurarà el lema del cartell. En el seu interior hauran de constar el 

nom i cognoms de l'autor/a, domicili, número de telèfon, adreça de correu electrònic i una 

declaració signada en la qual l'autor/a indiqui que l'obra presentada és original i inèdita. L'autoria 

del cartell no podrà fer-se pública en cap moment del procés del concurs. Els treballs es dirigiran 

a la següent adreça: Centre Cultural El Remolar, 3er pis. C/ Ramón LLull 12-16. C.P. 08820.  El 

Prat del Llobregat. Teléfono 9337008501. 

 

El termini de presentació de treballs s'iniciarà a partir de la publicació de l'extracte de la 

convocatòria en la Web de l’Escola d’Arts del Prat (http://amicsartprat.org/eap/) el 22 d'abril i 

finalitzarà a les 18 h del 10 de maig. Els treballs no premiats podran retirar-se de les 

dependències de l’Escola en el termini d'un mes després d'haver-se publicat la resolució. 

Transcorregut aquest termini la Escola podrà destruir els treballs no retirats. 
 

 

																																																								
1		 El cartell disposarà d'una caixa superior on es posarà la proposta seleccionada i d'una faixa inferior, predefinida 

per la organització, destinada a la programació de les festes i els logotips dels patrocinis.  
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6. JURAT 
 

El Jurat, nomenat conjuntament per la Colla de Diables del Prat i per l’Escola d’Arts del Prat, 

estarà compost per les següents persones:  

 

• Dos membres de la Colla de Diables del Prat  

• Dos professionals del camp de les arts plàstiques. 

 

7. FASES DE SELECCIÓ 
 

El jurat farà una preselecció de 20 imatges entre les presentades.  

 

A continuació, durant la setmana del 13 de maig s'obrirà un període de participació ciutadana 

des del perfil de Facebook de l’Escola, d'almenys deu dies, mitjançant votació individual i per 

mitjans habilitats a aquest efecte. Només serà permès un sol vot per persona (a través d'un 

“m'agrada”), de manera que quedaran anul·lats tots els vots d'aquella persona que voti a més 

d'un cartell. Tant el període de participació ciutadana com el procediment de votació s'anunciaran 

oportunament.  

 

D'aquestes 20 imatges, quedaran com a finalistes les 6 més votades i, posteriorment, durant la 

setmana del 20 de maig es reunirà el jurat professional en un acte públic per a seleccionar i 

publicar la imatge guanyadora. 

 

 

8. TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 

Les dades de caràcter personal que es recaptin en aquesta convocatòria s'utilitzaran 

exclusivament per a la gestió del premi, davant el qual es podran exercitar els drets d'accés, 

rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a l’Escola d’Arts del Prat. La utilització de les 

imatges que, si escau, es recaptin en el desenvolupament del present concurs, requerirà 

autorització prèvia signada per la persona interessada.  
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9. ALTRES CONSIDERACIONS 
 

Mitjançant el lliurament del premi, La Colla de Diables del Prat adquireix el cartell guanyador i 

l'autor o autors premiats atorguen a la Colla de Diables del Prat la propietat en exclusiva de tots 

els drets econòmics de propietat intel·lectual inherents a l'obra premiada, i podrà lliurement 

procedir a qualsevol forma d'explotació del cartell tals com la reproducció, distribució, 

comunicació pública o transformació durant el termini assenyalat per l'article 26 del Text Refós 

de la Llei de Propietat Intel·lectual, tenint dret a expressar l'obra per qualsevol mitjà o suport 

tangible, o intangible, comprenent, totes i cadascuna de les modalitats d'explotació, incloent-se 

els drets de reproducció en qualsevol suport o format, així com els drets de distribució i 

comunicació pública de l'obra, per a la seva explotació comercial a tot el món. 

 

Queda expressament inclosa l'emissió i transmissió on-line de les obres i la seva posada a 

disposició a través de les xarxes digitals interactives, tipus Internet. Igualment, la Colla de Diables 

del Prat podrà explotar el cartell reproduït sobre qualsevol suport de marxandatge, bé 

directament o bé autoritzant un tercer l'explotació.  

 

Amb l'obra guanyadora i les seleccionades pel Jurat, la Colla de Diables del Prat podrà organitzar 

exposicions públiques, en espais i dates per determinar. Els cartells seleccionats per a exposició 

hauran de ser retirats després de posar-se en contacte amb l’Escola d’Arts del Prat en Centre 

Cultural El Remolar, 3er piso. C/ Ramón LLull 12-16. C.P. 08820.  El Prat del Llobregat. Teléfono 

9337008501. 

 

Els autors/as de les obres exhibides que no hagin obtingut cap premi no tindran dret a cap 

contraprestació econòmica, encara que en l'exposició s'indicarà la seva autoria.  

 

L'incompliment de les bases que regeixen aquest concurs suposarà l'exclusió de la persona/s 

que n'hi hagi/n incomplit. 

	


