Bases del 5è Concurs del
Cartell de Carnestoltes. Mataró 2019
1. OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA
La Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró organitza un concurs d’idees
per obtenir la imatge gràfica de la festa del Carnestoltes de la ciutat l’any 2019.
La persona guanyadora serà l’encarregada de dissenyar el programa de mà del
Carnestoltes 2019 i altres aplicacions gràfiques de comunicació.
2. QUI HI POT PARTICIPAR
§ Professionals de l’àmbit del disseny gràfic i/o de la il·lustració
§ Estudiants d’últim curs d’un grau universitari o d’un cicle superior en
l’àmbit de disseny gràfic o la il·lustració
Les candidatures poden ser individuals o col·lectives.
Només es podrà presentar una proposta per participant o grup de participants.
3. FORMAT DE LA PROPOSTA
a. L’obra presentada ha de ser original i inèdita, i creació pròpia de l’autor/a
que la presenta. En cas d’utilitzar una tècnica que inclogui la utilització
de fotografies o materials que continguin drets d’autor, caldrà acreditarne la seva autoria i la seva cessió explícita dels drets d’imatge per al
cartell per part de l’autor o autors
b. La proposta constarà d’un cartell amb les següents característiques:
- Inclourà les paraules: Carnestoltes Mataró 2019 i els logos de
l’Ajuntament de Mataró i de Cultura Mataró, que es poden
descarregar al web www.culturamataro.cat
- Mides: 40x60 cm
- Orientació: Vertical
- És imprescindible que es pugui reproduir en quadricromia i amb una
definició mínima de 300 dpi
- Es presentarà una versió impresa del cartell sobre suport rígid com
el cartró ploma o similar.
c. Identificació:
- El cartell ha de ser anònim, no signat
- S’haurà de presentar amb pseudònim escrit al dors del cartell

-

Juntament amb el cartell s’haurà de presentar un sobre tancat. A
l’exterior hi constarà només el pseudònim. A l’interior del sobre s’hi
ha d’incloure:
§ Nom i cognoms
§ Telèfon de contacte
§ Adreça electrònica
§ Una còpia del DNI
§ Còpia de la documentació acreditativa dels requeriments de
participació:
- En el cas de les persones professionals caldrà un dels
següents documents: el títol de grau o equivalent; comprovant
d’estar col·legiat/ada al Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de
Catalunya; o un document oficial en què aparegui l’epígraf IAE
relacionat amb el camp del disseny gràfic.
- En el cas dels estudiants d’últim curs, caldrà un document
acreditatiu d’estar estudiant aquest curs (matrícula).
* Si la proposta és col·lectiva, s’haurà de nomenar un
representant que aporti la documentació identificativa

Els defectes advertits, si són esmenables, hauran de ser subsanats dins el
termini de deu dies hàbils comptats des que es requereixi. Transcorregut
aquest termini sense que el participant esmeni el defecte, l’obra quedarà
exclosa del concurs.
4. COMPROMISOS DE LA PERSONA GUANYADORA
La persona guanyadora del concurs es compromet a elaborar també el
programa de mà del Carnestoltes 2019 amb la descripció del actes que
conformaran la festa, així com altres aplicacions que se’n puguin derivar, com
banderoles, opis, bàners digitals, etc, sempre dins dels terminis establerts per
l’Ajuntament i les característiques formals marcades pels professionals del
disseny gràfic de l’ens municipal. En el cas que la persona guanyadora sigui un
estudiant, el desenvolupament de les arts finals es farà sota tutela d’un
professional designat per l’Ajuntament.
La persona guanyadora s’avé a tenir en compte els suggeriments de millora
que es derivin de les consideracions del jurat, sempre que no siguin essencials
en la proposta.
5. CALENDARI
Les propostes concursants s’han de presentar al registre de les oficines de la
Direcció de Cultura fins al dimecres 12 de desembre de 2018 a les 20 h, en
horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres de 9 a 14 h, i de dimecres a
divendres de 18 a 20 h).
6. PREMI
a. El premi per al cartell guanyador és de 1.500 euros (sobre aquest import
s’aplicaran les retencions que pertoquin d’acord amb la normativa
tributària).
b. En el cas que la proposta sigui col·lectiva, el pagament s’efectuarà a la
persona nomenada representant

7. PROPIETAT DELS TREBALLS
a. El cartell guanyador passarà a ser propietat de l’Ajuntament. L’autor/a
del cartell, en acceptar el premi, cedeix els drets de reproducció i imatge
del cartell a l’Ajuntament de Mataró, i aquest el podrà utilitzar pels
diversos canals de difusió que cregui convenient: reproducció en paper i
digital, presència a la via pública, etc. L’autor/a guanyador/a renuncia a
qualsevol dret de publicació i difusió, si bé se li reconeixerà la propietat
intel·lectual. Sempre, però, en podrà reivindicar la seva autoria per
formar part de la seva difusió o currículum professional.
b. La Direcció de Cultura podrà programar una exposició amb una selecció
dels cartells presentats en una de les biblioteques públiques de la ciutat
de Mataró. Les obres no premiades es podran recollir a les oficines de
Cultura fins a tres mesos després la presentació pública del cartell.
Passat aquest període l’Ajuntament de Mataró no en garantitza la seva
conservació.
8. CRITERIS DE SELECCIÓ
o L’originalitat del cartell
o La qualitat artística
o La capacitat i claredat comunicativa
o La seva adequació al Carnestoltes mataroní
o La transmissió de valors positius vinculats a la celebració del
Carnestoltes i a la participació ciutadana des de la responsabilitat
9. JURAT I VEREDICTE
a. El jurat estarà format per:
- Un/a membre de l’equip de la Direcció de Cultura de l’Ajuntament
de Mataró, de l’àmbit de Festes i territori, que actuarà com a
president/a del jurat
- Un/a tècnic/a de comunicació i dissenyador gràfic de l’Ajuntament
de Mataró
- Un dissenyador gràfic multidisciplinar i professor de disseny gràfic
que ha participat com a membre en diversos jurats internacionals.
- un dissenyador gràfic i professor de disseny gràfic al Grau de
Disseny de la Universitat de Barcelona
- un/a membre de la Direcció Artística del Carnestoltes de Mataró
- un/a membre de la Comissió del Carnestoltes de Mataró
- un/a membre de l’equip tècnic de la Direcció de Cultura de
l’Ajuntament de Mataró, que actuarà com a secretari/a del jurat
b. El jurat serà nomenat per Decret del Regidor/a de Cultura de
l’Ajuntament de Mataró
c. El veredicte del jurat és inapel·lable. El jurat podrà declarar desert el
concurs si cap de les propostes no compleix la totalitat de les bases o bé
considera que cap cartell té prou qualitat artística o comunicativa
d. El jurat elevarà el veredicte al regidor/a de Cultura de l’Ajuntament de
Mataró perquè adopti l’acord d’atorgament del premi
e. Cap membre del jurat ni cap familiar directe seu es podrà presentar al
concurs

10. MODIFICACIONS
L’organització, d’acord amb tots els membres del jurat, resoldrà qualsevol
assumpte no previst en aquestes bases.
11. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
Els participants accepten les bases pel fet de participar-hi. L’incompliment
d’alguna de les bases comportarà la desqualificació del cartell.

Més informació a les oficines de la Direcció de Cultura de l’Ajuntament de
Mataró: C. de Sant Josep, 9. De dilluns a divendres de 9 a 14 h i de
dimecres a divendres de 18 a 20 h
Telèfon 93 758 23 61 cultura@ajmataro.cat www.culturamataro.cat

