
1 CONCURS DE CARTELLS DE FESTA MAJOR DE MASQUEFA 2022 

La regidoria de Cultura amb la col·laboració del Seguici Festiu de Masquefa convoca el 1r Concurs de cartells de Festa Major de Masquefa per aquest 

any 2022. La finalitat d’aquest concurs és promoure la cultura popular i tradicional de les nostres festes majors, fomentar la creació artística i la 

participació vilatana. 

 

OBJECTIU:  

La realització del cartell oficial que representarà la imatge de la Festa Major per Santa Magdalena 2022. 

 

TEMÀTICA:  

Ha d’estar relacionada amb la vila de Masquefa i la seva Festa Major. Els cartells han de ser originals i inèdits. 

 

Les obres no han de contenir imatges que surtin persones que puguin ser reconegudes, a no ser que l’autor ens faci arribar el consentiment de les 

persones que apareixen en el cartell. 

 

PARTICIPANTS: 

Podem participar en el concurs els majors de 16 anys i podran presentar 2 obres originals. 

 

TÈCNICA I FORMAT: 

La tècnica és lliure i ha de ser apta per a la seva reproducció en quatre colors: il·lustració, pintura, disseny gràfic, etc.  Per aquest motiu no seran 

admeses tintes metal·litzades ni fluorescents ni tampoc relleus i/o volums enganxats. 

 

El cartell ha d’incloure el següent text: Festa Major de Masquefa 2022. Del 20 al 24 de juliol.  

 

El format de l’obra ha de ser en DIN A-3 i vertical. El cartell guanyador s’editarà amb l’escut de la corporació i amb els logos dels col·laboradors. 

L’Ajuntament de Masquefa es reserva el dret a incorporar text en el cartell d’algun tipus d’informació referida a la festa. 

 

Seran exclosos els cartells que no complexin amb la tècnica o el format. 

 

LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ: 

Els cartells es poden lliurar per dues vies: 

• Presencialment a la Biblioteca de Masquefa dins del seu horari d’obertura al públic.  

• Per email: cultura@masquefa.net 

 

La data màxima per lliurar-los serà el 31 de maig de 2022. 

 

COM PRESENTAR-HO: 

Els cartells es poden presentar per dues vies: 

• Suport rígid: 

• Hauran d’anar signats al dors amb un pseudònim.  

• S’hauran de presentar dins un sobre tancat. A l’exterior del sobre s’ha de posar la inscripció “1r Concurs de cartells de 

Festa Major de Masquefa 2022” i un pseudònim. 

• Dins el sobre, en una nota hi ha de figurar: el pseudònim, el nom i cognoms, l’adreça postal, el telèfon mòbil, l’adreça 

electrònica i el NIF de l’autor. 

• Suport digital: 

• El nom de l’arxiu amb suport digital ha de ser “1 Concurs cartells FM Masquefa22” i un pseudònim. 

• S’haurà d’adjuntar un document on hi constarà el pseudònim, el nom i cognoms, l’adreça postal, el telèfon mòbil, l’adreça 

electrònica i el NIF de l’autor. 

 

JURAT: 

El jurat serà nomenat per l’Ajuntament de Masquefa estarà format per persones vinculades en el món artístic, i en l’organització de la Festa Major de 

Masquefa.  

 

Es valorarà la originalitat, la qualitat tècnica i artística, així com l’adequació de l’obra a la Festa Major de  

Masquefa. 

 

El jurat emetrà el seu veredicte després de la deliberació i debat entorn de les obres presentades, nomenant un únic guanyador. 

 

VEREDICTE I LLIURAMENT DEL PREMI: 

Durant la  segona quinzena de juny s’informarà de la data i lloc on es farà públic el veredicte. 

 

PREMI: 

Hi ha un únic premi de 100,00 € per l’obra escollida. El premi pot ser declarat desert en cas que les obres presentades no reuneixin la qualitat adient. 

 

EXPOSICIÓ DE CARTELLS: 

Les obres presentades seran exposades a la Biblioteca de Masquefa durant el mes de juliol. 

 

Notes: 

• No s’acceptaran obres amb continguts contraris al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones, ni 

cap altre amb continguts que siguin contraris a la legalitat vigent. El mateix passarà amb aquelles obres que incloguin en el seu disseny 

elements relacionats amb el consum d’alcohol o altres drogues, així com marques comercials. El jurat es reserva el dret de desqualificar 

les obres que es considerin inoportunes. 

• Els autors de les obres presentades cedeixen a l’Ajuntament de Masquefa, sense limitació alguna, tots els drets de propietat intel·lectual. 

Alguns dels cartells es podrien utilitzar per altres il·lustracions.  

• El cartell guanyador restarà propietat de l’Ajuntament, així com l’ús que se’n pugui fer: edició de cartells, programes de mà, invitacions, 

anuncis o qualsevol altre tema relacionat amb la promoció de la festa.  

• La participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases. Els concursants es responsabilitzen totalment de la inexistència 

de drets de tercers en les obres presentades, així com de tota reclamació per drets d’imatge o de protecció de dades de caràc ter 

personal. L’Ajuntament no es fa responsable dels desperfectes o danys que puguin ocasionar-se en les obres presentades. 

• Tot allò no contemplat en aquestes bases serà resolt per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Masquefa. 

 
Protecció de dades: Responsable del tractament: Ajuntament de Masquefa – Cultura. Finalitat del tractament: Festa Major  

Legitimació: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679) .Destinataris: Ajuntament de Masquefa – Cultura  

Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic: 

cultura@masquefa.net  

 

mailto:cultura@masquefa.net

