
 

 

BASES QUE REGEIXEN EL PREMI PER AL DISSENY DEL CARTELL 

DE LA FESTA MAJOR DE MAIG TÀRREGA 2023 

 

Objecte: L'Ajuntament de Tàrrega convoca un concurs de cartells per triar la imatge 

de la Festa Major de Maig 2023. 

 

Participació: pot optar al premi del disseny del Cartell de la Festa Major de Maig de 

Tàrrega 2023 qualsevol persona major de 18 anys que presenti una obra original i 

inèdita, i que compleixi aquestes Bases. 

 

Dades tècniques 

• Mides del cartell: DIN A3: 29,7 cm x 42 cm. Vertical. 

Posteriorment el guanyador del concurs haurà d’adaptar el disseny del cartell a 

les mides del programa, les quals es concretaran més endavant. 

• Tintes: quadricomia. 

• Originalitat: Les obres presentades han de ser originals i inèdites, i no podran haver 

estat presentades o premiades en cap altre certamen ni amb anterioritat ni 

simultàniament. 

• Tècnica: es podrà utilitzar lliurement qualsevol tècnica artística plàstica, 

analògica o digital. 

• Text: Hi haurà de constar obligatòriament el següent text que no es podrà 

modificar o reduir: Festa Major de Maig de Tàrrega, de l’11 al 14 de maig de 2023, 

així com el logotip de l’Ajuntament de Tàrrega a la part inferior. 

• Autoria: L’autoria del cartell ha de ser anònima fins al moment d’haver-ne triat el 

guanyador. Per tant, no s’ha de fer constar el nom al dors del cartell ni fora del 

sobre que en contingui les dades. 

• Tema del cartell: la Festa Major de Tàrrega en general, amb una incidència clara 

en la cultura popular, la festa, l’espai públic, la música, la celebració en 

comunitat, les activitats transversals... 

• Data límit de presentació dels treballs: dimarts 11 d’abril de 2023, a les 2 del 

migdia, a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (pl. Major, 1) o mitjançant la seu 

electrònica de l’Ajuntament de Tàrrega https://seu.tarrega.cat/ 

• Jurat: el jurat estarà format per les entitats del Consell Municipal de Cultura de 

Tàrrega. El veredicte del jurat és inapel·lable. 

• Es valorarà la creativitat de la proposta, l’originalitat del treball així com el criteri 

estètic en la composició. 

• Premi: la persona guanyadora percebrà la quantitat de tres-cents euros (300,00 

€) en concepte de premi, als quals s’haurà de descomptar els impostos segons la 

normativa vigent. 

• En cas que la proposta guanyadora mostri alguna deficiència tècnica, l’autor/a 

de l’obra es comprometrà a subsanar-la (faltes ortogràfiques, resolució, canvis de 

dates...). 

 

Criteris de valoració 

 

• Idoneïtat temàtica respecte a la festa i la ciutat. 

• Adequació de la funció de cartell anunciador. 

• Qualitat artística i tècnica: temàtica, les imatges, els elements tipogràfics, 

elaboració i composició. 

• Incorporació de valors inclusius: representar la diversitat sexual i de gènere i no 

reproducció d'estereotips i rols de gènere. 

https://seu.tarrega.cat/


 

 

• Les obres seleccionades hauran de complir cadascun dels criteris i seran 

valorats a parts iguals. 

• La tècnica és lliure però el cartell ha de ser apte per a la seva reproducció 

mitjançant quadricromia i ha de poder tenir aplicació tant en format paper 

com en digital. 

 

La persona autora del cartell guanyador cedirà els drets de reproducció del cartell 

a l’Ajuntament de Tàrrega, que el podrà editar en qualsevol format i en exclusiva 

sempre que ho cregui convenient. L'autoria haurà de renunciar a qualsevol dret de 

publicació i difusió, si bé se li reconeixerà la propietat intel·lectual. A més, la persona 

autora es responsabilitza que no hi hagi drets de tercers i serà responsables de 

qualsevol reclamació per autoria o plagi. 

 

Els originals no premiats es podran passar a recollir per la Regidoria de Cultura de 

Tàrrega (pl. de sant Antoni 1) des del XX de maig fins al 2 de juny de 2023. 

Transcorregut aquest termini, els originals no retirats es destruiran. 

 

La participació en el premi pressuposa l’acceptació íntegra de les presents Bases i 

dels drets i obligacions que se’n deriven. Les qüestions no previstes en aquestes 

normes es resoldran a criteri del jurat. 


