
Concurs de Cartells      BASES
Festa Major
Sagrada Família 2020
Temàtica
El Concurs de cartells de la Festa Major Sagrada Família s’impulsa des de la 
Coordinadora d’Entitats de la Sagrada Família amb el suport del Districte Eixample.
El tema del concurs és el disseny del cartell per a la Festa Major i la Festa de Tardor 
del Barri del Poblet - Sagrada Família de l’any 2020.
Al cartell ha de figurar necessàriament el text: 
“Festa Major de Sagrada Família – Del 17 al 26 d’abril 2020”

Estil
Els cartells es poden realitzar en qualsevol estil o tècnica que permeti la 
fotoreproducció i la impressió en quatre colors. No s’admetran tintes metal·litzades 
o fluorescents, ni relleus ni volums enganxats.
Els cartells presentats han de ser originals i inèdits. No poden haver estat 
presentats ni premiats amb anterioritat.
Les dimensions del format ha de ser DIN A3 en sentit vertical (29,7 X 42 cm).

Categories
Infantil i juvenil (de 6 a 16 anys)
El premi serà la publicació del cartell dins el programa de la Festa Major i un val 
de compra als comerços de l’eix comercial Encants Nous per valor de 50 €.

Adults (A partir de 17 anys)
El cartell guanyador representarà la Festa Major i la Festa de Tardor del 2020.
El premi serà la publicació del Cartell als suports informatius de totes dues festes, 
un val de compra als comerços de l’Eix Comercial de la Sagrada Família per valor 
de 150 € i un tiquet per a 2 persones pel sopar de Festa Major

Les tres persones finalistes finalistes de cada categoria podran participar 
d’una masterclass a l’escola Fem Art. 



Format de presentació
Els cartells s’han de presentar muntats sobre un suport rígid de cartró ploma
i en sentit vertical.  Les obres s’hauran de presentar amb una etiqueta identifi cativa 
amb el pseudònim i acompanyades d’un sobre tancat on hi constarà igualment
el pseudònim. A l’interior del sobre, hi constaran les dades reals (nom, cognoms, 
edat, adreça, telèfon i adreça de correu electrònic).

Termini de presentació
Els cartells s’hauran de presentar al Centre Cívic / Biblioteca de la Sagrada Família 
(Carrer Provença, 480) de dilluns a divendres de 9 a 21 hores. La data límit de 
presentació dels originals serà el dilluns, 2 de març, a les 21 hores.

Veredicte
El jurat estarà composat per persones de la Coordinadora d’Entitats del Barri
de la Sagrada Família, que aplega diferents entitats que participen en l’organització 
de la Festa Major i Festa de Tardor.
El jurat tindrà en compte els següents criteris:
- Qualitat artística, expressivitat i originalitat del disseny.
- Integració de la identitat del barri més enllà de la silueta de la Sagrada Família.
- Potencial comunicatiu del cartell com a reclam i imatge de la Festa Major.
- Adequació a les fi nalitats i al missatge de la Festa Major.
- Potencial d’adaptació als diferents formats.

El veredicte del jurat serà inapel·lable. El dijous 5 de març de 2020 es farà públic
a través de la web de la Coordinadora d’Entitats del Barri de la Sagrada Família
i també es comunicarà personalment el resultat a les dues persones guanyadores.  

L’original de l’obra premiada quedarà en propietat de la Coordinadora d’Entitats
del Barri de la Sagrada Família. La selecció com a obra guanyadora comporta
la cessió exclusiva i gratuïta en favor de la Coordinadora d’Entitats de Barri
de la Sagrada Família de tots els drets de reproducció, distribució, comunicació 
pública i transformació per a qualsevol modalitat, mitjà o format.

Les obres no premiades podran ser retirades a partir del dia 15 de maig de 2020. 
Les obres no retirades abans del 31 de maig de 2020 quedaran a disposició de la 
Coordinadora d’Entitats de Barri de la Sagrada Família, que en podrà fer l’ús que 
cregui convenient, i s’entén que l’autor/a renuncia a la seva propietat.

La participació al concurs comporta l’acceptació plena d’aquestes bases.

amb el suport de:




