
CONCURS DE
DISSENY

FESTA MAJOR ESTIU 2016
P A R E T S  D E L  V A L L È S



L’objectiu del concurs és crear la imatge de la Festa Major d’Estiu de 

Parets del Vallès 2016.

Poden participar-hi totes les persones interessades majors de 16 anys.

La tècnica a utilitzar és lliure, tot i que es valorarà l’ús de les noves 

tecnologies. S’ha de tenir en compte que la proposta ha de ser aplicable  

a una samarreta i al programa de Festa Major (11 cm d’amplada per 15  

cm d’alçada), amb la previsió de 3 mm de sang per cada costat del 

document. 

Cada participant pot presentar un màxim de tres propostes, originals i 

inèdites.

El tema d’enguany és la música a Parets, en commemoració del 25è 

aniversari de l’Escola Municipal de Música, procurant relacionar-lo, en la  

mesura del possible, amb la festa. Els treballs han d’incloure aquest text:  

Festa Major 2016. Parets del Vallès. 22, 23, 24 i 25 de juliol.

Les propostes s’han de presentar en un suport rígid (FOAM, polipropilè, 

etc) d’una mida mínima de DIN-A4 i màxima de DIN-A3, i, a més a més, 

en un CD ROM amb els treballs preferentment en InDesign, Adobe 

Illustrator, Freehand, Corel Draw, Photoshop o, si no és possible, en  

format JPEG (amb una resolució mínima de 300 ppi i la mida al 100%). 

Heu de tenir en compte que la imatge s’imprimirà a quatre tintes planes,  

com a màxim (inclòs el blanc, si s’utilitza). Les propostes s’han de 

treballar obligatòriament en sentit vertical sobre un fons de color blau, 

que es correspon amb el Pantone 306 (76% de cyan, 0% de magenta, 

6% de groc i 0% de negre). En el CD cal incloure almenys una proposta  

sense el fons, per poder-la aplicar a la samarreta blava.

Les propostes s’han de presentar en un sobre tancat amb un pseudònim, 

acompanyat d’un altre sobre a l’interior del qual hi constaran les dades 

personals de l’autor (nom, edat, DNI, adreça, número de telèfon i adreça 

electrònica).

Les propostes s’han de lliurar a les oficines del Servei de Cultura, al 

Centre Cultural Can Rajoler, abans del dia 3 de juny de 2016.

La proposta guanyadora passarà a ser propietat de l’Ajuntament de 

Parets del Vallès i l’autor n’haurà de cedir els drets d’explotació en 

exclusiva perquè l’Ajuntament pugui utilitzar-la per a tota la difusió i 

marxandatge de la Festa Major d’Estiu 2016 (programes, cartells, 

anuncis, articles de marxandatge, etc).

Totes les obres presentades s’exposaran a Can Rajoler durant la Festa 

Major d’enguany. Les propostes no guanyadores es podran recollir a 

partir de l’1 al 15 de setembre a les oficines del Servei de Cultura, al 

Centre Cultural Can Rajoler. Un cop transcorregut aquest període, les 

obres que no s’hagin recollit quedaran en propietat de l’Ajuntament, que 

pot exposar-les i publicar-les si ho considera oportú, amb la indicació de 

la seva autoria.

El jurat està format pel regidor de Cultura i personal qualificat. El veredicte 

del jurat es farà públic durant el mes de juny de 2016.

S’atorgarà un premi únic de 500 euros bruts a la proposta guanyadora. El 

premi pot quedar desert si cap proposta reuneix les característiques i/o 

necessitats que regulen aquestes bases o no tenen un mínim de qualitat. 

La decisió del jurat serà inapel·lable.

Qualsevol dubte que pugui sorgir serà resolt pel mateix jurat.

La participació al concurs suposa la total conformitat i acceptació de les 

bases.
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