
CONCURS CARTELL  

Festa Major de La Barceloneta 2022 
 

Temàtica 

El tema del concurs és el disseny del cartell per a la Festa Major 2022 

 

Al cartell ha de figurar necessàriament el text: 

FESTA MAJOR  DE LA BARCELONETA.   DEL 28 DE SETEMBRE AL 2 D'OCTUBRE de 2022 

 

Estil 

Els cartells es poden fer 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. 

 

Format de presentación 

El cartell caldrà lliurar-lo en una mida de 22cm d’ample i 44cm d’alt més 5mm de sang i amb una resolució de 300dpis 

i en un dels formats següents: pdf, jpg, png, tiff, Illustrator o Indesign.El disseny haurà d’incloure el logotip de la llima 

del districte, tal com s’especifica al capítol 5.1.2. de la Normativa 

Gràfica: https://ajuntament.barcelona.cat/normativagrafica/CAPITOLS/CAP5.pdf 

 

Els cartells s’han de presentar muntats sobre un suport rígid de cartró ploma i en sentit vertical.  

Les obres s’han de presentar amb una etiqueta identificativa amb el pseudònim de l’autor, i acompanyades d’un 

sobre tancat que ha de mostrar el mateix pseudònim. A l’interior del sobre, hi ha de constar les dades de l’autor (nom, 

cognoms, edat, adreça, telèfon i adreça de correu electrònic). 

Posteriorment, la persona que guanyi el concurs haurà de lliurar els arxius originals i en obert de l’obra en format 
Photoshop, Illustrator o InDesign amb tots els elements que configuren l'obra (tipografies, imatges...) per fer les 
adaptacions que es considerin. 
 

Termini de presentació 

Els cartells s’han de presentar al Centre Cívic de la Barceloneta 

de dilluns a divendres, de 9 a 21 h. 

La data límit de presentació dels originals serà el 25 de juliol 

 

Premi 

Un únic premi de 200€ 

 

Veredicte 

El jurat estarà compost per membres de les entitats que fan possible la Festa Major  

 El jurat tindrà en compte els criteris següents: 

· Qualitat artística, expressivitat i originalitat del disseny. 

· Expressivitat i potencial comunicatiu del cartell com a reclam i imatge de les festes. 

· Adequació a les finalitats i al missatge de la Festa Major. 

· Possibilitat d’adaptació als diferents formats. 

 

Les obres presentades s'expondran en el centre cívic Barceloneta del 15 de setembre al 14 d'octubre i després 

podran ser retirades pels autors. 

El veredicte del jurat serà inapel·lable, es donarà a conéixer el cartell guanyador  el dijous 15 de setembre a les 19h  

en la inauguració de l'exposició Barceloneta Residents i Concurs de Cartells de festa Major.  

 

L’original de l’obra premiada quedarà en propietat de la Comissió de festes. 

La selecció com a obra guanyadora comporta la cessió exclusiva i gratuïta en favor de la Comissió de Festa Major de 

tots els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació per a qualsevol modalitat, mitjà o format. 

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

https://ajuntament.barcelona.cat/normativagrafica/CAPITOLS/CAP5.pdf

