BASES DEL CONCURS DE CARTELLS DE LA FIRA DE L’AVELLANA
1.- Aquest concurs té per objecte escollir un cartell al·legòric amb el màxim atractiu publicitari. Les
creacions caldrà que destaquin aspectes relacionats principalment amb Riudoms, l’avellana, la Fira de
Riudoms, l’agricultura catalana, la gastronomia, la salut i la comercialització o industrialització
d’aquesta fruita seca.
2.- S’hi podran presentar únicament persones físiques a títol individual. S’acceptaran fins a dos
dissenys inèdits per participant. S’adjuntarà en un sobre tancat per a cada cartell, la fitxa d’inscripció
signada que acompanya aquestes bases, i que també es pot descarregar del web: www.avellana.cat o
demanar-la a les oficines de l’Ajuntament de Riudoms. A l’exterior del sobre només hi ha de constar el
títol del cartell.
3.- És d’obligat compliment:
a) Destacar clarament les següents frases, tal com aquí estan escrites:
40a FIRA DE L’AVELLANA 421a Fira de Sant Llorenç
7, 8 i 9 d’agost de 2020
RIUDOMS
b) Que aparegui el logotip de l’Ajuntament de Riudoms, que es pot descarregar amb qualitat
al web: www.avellana.cat.
4.- El cartell s’identificarà, per la seva part posterior, amb el títol. Haurà de ser apte per a la
reproducció en òfset i quadricromia. Es presentarà en format DIN A3 (42 cm x 29,7 cm), imprès
verticalment i muntat en un suport rígid d’un gruix de 5 mm. Si el cartell premiat s’ha realitzat amb
ordinador (imatge infogràfica) caldrà fer arribar posteriorment el format digital. Totes les despeses,
incloses les d’enviament, aniran a càrrec dels participants.
5.- Els cartells s’hauran d’enviar a:
Ajuntament de Riudoms
Concurs de cartells Fira de l'Avellana 2020
C/ Major, 52
43330 RIUDOMS
abans de les 14h del 29 de maig de 2020.
6.- El Jurat estarà format pels membres del Comitè Organitzador de la Fira i un equip tècnic format per
tres persones convidades pel director de la Fira i relacionades amb el món de la publicitat, la
comunicació, el disseny, les arts o la fotografia. Cap membre del Jurat, ni familiar seu fins a primer
grau, pot ser, alhora, participant d’aquest concurs.
7.- Cada cartell serà puntuat pel Jurat sobre 10 punts, dels quals:
A) 5 punts seran valoraran per l’equip tècnic segons el següents criteris:
1.- Composició
2.- Dificultat
3.- Impacte comunicatiu
4.- Originalitat
5.- Creativitat

6.- Qualitat fotogràfica o il·lustració
B) 5 punts seran valorats pels membres del Comitè Organitzador
8.- Els quatre cartells més puntuats s'exposaran al públic en diferents establiments comercials del
poble i llocs adients durant un període superior a 10 dies, per ser sotmesos a votació popular.
Els cartells també es penjaran a la pàgina web de l’Ajuntament per poder ser votats a través de les
xarxes socials en el mateix període.
9.- S’estableixen els següents premis, que no seran acumulables:





PREMI CARTELL FIRA DE L’AVELLANA dotat amb 500 €.
PREMI AUTOR LOCAL, dotat amb 200 €,
per a l’artista local més puntuat/ada.
PREMI AUTOR LOCAL JOVE, dotat amb 100 €,
per a l’artista local jove més ben puntuat/ada.
(Cal acreditar haver nascut el 1999 o posterior).

10.- El primer dia hàbil després del tancament de la votació popular, es reunirà el Jurat i procedirà a
l'escrutini dels vots emesos.




El cartell més votat serà escollit com a cartell Fira de l'Avellana
Els següents en nombre de vots que compleixin amb les condicions d'autor local o
autor local jove seran els escollits com a premis d'aquestes categories.
En cas que cap dels cartells sotmesos a votació popular compleixi amb les condicions
per optar al premi a autor local o autor local jove, aquest serà escollit pel Jurat.

11.- Es farà públic el veredicte durant el primer dia hàbil després del tancament de la votació. A les
persones guanyadores se les convidarà a recollir els premis en l’acte inaugural de la Fira de l’Avellana.
12.- Els cartells premiats, i tots els drets sobre ells, quedaran en propietat de l’Ajuntament de Riudoms
que podrà usar-los per a la seva promoció. Els cartells participants s’exposaran durant la Fira de
l’Avellana. Els artistes podran recuperar la resta de treballs, durant el mes de setembre, a l’Ajuntament
de Riudoms.
13.- Si a criteri de la Direcció de la Fira, algun cartell no es regeix per aquestes bases, podrà ser retirat
del concurs, prèviament a la deliberació del Jurat. Així mateix, si cap treball fos mereixedor dels
premis, aquests es podran declarar deserts.
14.- La participació en aquest concurs significa l’acceptació total d’aquestes bases i qualsevol dubte
que sorgeixi en la seva interpretació serà resolt pel Jurat, les decisions del qual seran inapel·lables.
Riudoms, 12 de febrer de 2020

Sergi Pedret Llauradó
Alcalde

