
CONCURS DE CARTELLS DE LA FESTA DE TARDOR 2022

La FESTA DE TARDOR de Sant Cugat arriba a la 47a edició i es celebrarà, com ha
estat  costum els  darrers  anys,  la  3a  setmana  del  mes  d’octubre,  essent  els  dies
centrals el cap de setmana del 22 i 23. 

La Comissió Organitzadora de la Festa, fent-se ressò de les opinions expressades a
les assemblees, va recuperant progressivament el seu caràcter reivindicatiu,  per tal
que no sigui únicament una mostra d’entitats.

En aquesta edició la problemàtica que es vol mostrar i sobre la qual es demana que
totes les entitats es posicionin, és ACOLLIR i el lema escollit és: 

 "Sant Cugat, ciutat integradora que aculli tothom, i no expulsi a ningú" 

Per  fer-ne  la  promoció  adient,  la  Comissió  Organitzadora  de  la  Festa  de  Tardor,
convoca un concurs de cartells, amb les següents 

BASES REGULADORES 

1. Objectiu de la convocatòria 

Seleccionar la imatge que identificarà tots els actes de la Festa de Tardor 2022, de
Sant Cugat del Vallès i que, per tant, haurà d’estar relacionada amb el lema escollit per
a  l’edició  d’enguany:  "Sant  Cugat,  ciutat  integradora  que  aculli  tothom,  i  no
expulsi a ningú" 

Al cartell hauria de quedar clar què demanem:

ACOLLIR amb solidaritat i els braços obert a aquelles persones que malauradament
han arribat a la nostra ciutat fugint de situacions on la seva vida corria perill, i amb els
punys tancats i  lluitant  per a que ningú més hagi  de marxat  en contra de la  seva
voluntat,  per  culpa  de  preus  de  lloguer  abusius  o  qualsevols  altres  pressions
econòmiques.

2. Participants 
La convocatòria és oberta a qualsevol persona o entitat, que de forma individual o
col·lectiva  vulguin  participar-hi,  però  va adreçada principalment  a professionals  del
disseny, grafistes, dibuixants, estudiants i professors d'art i artistes en general. En el
cas  que  la  persona  guanyadora  fos  menor  d’edat  el  premi  serà  atorgat  al  seu
responsable legal.

3. Característiques tècniques 
A. Cada participant podrà concursar amb dues obres com a màxim
B. Les obres presentades han de ser originals i inèdites
C. La tècnica i l’estil són lliures
D. Els cartells s’han de presentar muntats en cartó ploma de 0,5 cm de gruix, de

mida DIN A3 i en sentit vertical. Els dissenys no estaran signats ni portaran cap
marca distintiva



E. Els originals han de ser aptes per a la reproducció en quadricromia (tots els
colors)

F. En  el  cas  que  el  cartell  guanyador  inclogui  una  imatge  fotogràfica,  caldrà
adjuntar-hi l'original

G. La  imatge seleccionada  s’utilitzarà  també per  confeccionar  un díptic  amb la
programació  de tots  els  actes commemoratius.  Cal,  doncs,  que permeti  una
bona adaptació al format de díptic/tríptic

H. La persona guanyadora haurà de presentar l’arxiu en format digital i un arxiu en
format PDF, per tal de facilitar-ne la difusió electrònica i haurà de realitzar, si
s’escau, les modificacions necessàries per a facilitar-ne la impressió i difusió 

I. El cartell ha d’incloure el lema, les dates, el lloc (Sant Cugat del Vallès) i la web
www.festadetardor.cat i logotips

4. Premi
S'estableix un premi únic de 300,00 euros i el diploma acreditatiu. (L’import del premi
està subjecte a les retencions legals establertes). 

La imatge del cartell guanyador serà la que identificarà tots els actes commemoratius
de la Festa de Tardor 2022.

5. Forma de presentació i terminis 
Els originals hauran de presentar-se amb un pseudònim identificatiu escrit al darrere i
hauran d'anar acompanyats d'un sobre tancat, on consti aquest pseudònim, a l'interior
del qual ha d’haver-hi el nom i els cognoms, DNI, adreça postal, correu electrònic i
telèfons fix i mòbil de l'autor/a. 

Les propostes hauran de ser presentades a la seu de l’Ateneu Santcugatenc, avinguda
de Gràcia, 16, 08172 de Sant Cugat del Vallès, Barcelona. Tel: 93 674 51 95, a partir
del dia 1 de setembre a les 9 h i com a màxim fins el 10 de setembre a les 13 h (en
horari d’oficina de 9 a 20.30h i dissabtes, de 10 a 13h).

La  Comissió  Organitzadora  de  la  Festa  de  Tardor  es  reserva  la  possibilitat  de
presentar en públic totes les obres dins de la programació de la Festa de Tardor 2022.

6. Jurat
El jurat del premi estarà format per les entitats de l’assemblea de la festa de Tardor.

El veredicte del jurat es comunicarà personalment al guanyador/guanyadora i es farà
públic a través de la pàgina web de la Festa de Tardor (www.festadetardor.cat).  

El jurat es reserva el dret a declarar desert el premi si, segons el seu criteri, no s’ha
presentat a concurs cap treball que compleixi els requisits establerts, o de no editar-ho
com a cartell institucional. 

El jurat resoldrà qualsevol aspecte no previst en aquestes bases. 

7. Drets i deures
La propietat intel·lectual del treball finalista correspondrà al seu autor/a. L’autor/a però,
cedeix els drets d’explotació comercial de la seva obra a la Comissió Organitzadora de
la Festa de Tardor, gestió cedida a l’Ateneu Santcugatenc, concretament els drets de
reproducció, comunicació pública i exposició, en qualsevol modalitat, suport o finalitat. 

http://www.festadetardor/


Els/les participants es responsabilitzen que no hi  hagi drets de tercers sobre l’obra
presentada i seran responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi. 

La participació en el concurs comporta el ple reconeixement i acceptació d’aquestes
bases així com del veredicte del jurat i el seu caràcter inapel·lable. 

Qualsevol  detall  o  dubte sobre la  interpretació d’aquestes bases serà resolt  per la
Comissió Organitzadora de la Festa de Tardor.

Sant Cugat del Vallès, juliol del 2022 
Comissió Organitzadora de la Festa de Tardor


