
BASES DEL CONCURS DE CARTELLS DE LA 
FESTA DE LA MONGETA DEL GANXET 2021

1. OBJECTE DEL CONCURS

L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès convoca un concurs per triar el cartell 
promocional de la 10a Festa de la Mongeta del Ganxet que se celebrarà el 28 de 
novembre de 2021

Aquest concurs té com a finalitat potenciar la creació artística, incentivar la participació 
ciutadana i difondre la Festa de la Mongeta del Ganxet.

El disseny guanyador serà premiat i se'n farà ús en un cartell i en un díptic, sens perjudici 
de realitzar altres elements de difusió.

2. PARTICIPANTS

Hi pot participar qualsevol persona major d’edat interessada o grup, escola, entitat o altre 
persona jurídica. En aquests darrers supòsits caldrà que es designi un/a representant.

3. REQUISITS DE LES OBRES

Les obres presentades han de ser originals i inèdites.

El tema del cartell ha de ser la mongeta del ganxet

Els dissenys es podran realitzar en qualsevol estil o tècnica que permeti la fotoreproducció
i la impressió a quatre colors. No s’admeten tintes metal·litzades o fluorescents, ni relleus 
i/o volums exagerats.

L’obra haurà d'incloure necessàriament les frases:

-10a Festa de la Mongeta del Ganxet
- 9è Concurs de Cuina
- 28 de novembre
- Llerona
- Les Franqueses del Vallès

El cartell haurà d’incloure la marca de ciutat específica de la Mongeta del Ganxet i l’escut 
logotipat de les Franqueses

Els cartell s’han de presentar muntats sobre un suport de cartró ploma i en sentit vertical. 
Les dimensions del format han de ser DIN A3 (297 x 420 mm ). En el dors del cartell ha de
figurar el nom de l’obra



L’Ajuntament es reserva el dret, a l’hora de reproduir el cartell guanyador, d’afegir la 
informació que consideri oportuna, sense menysprear el disseny original.

4. PRESENTACIÓ DE ELS OBRES

Cada participant pot presentar un cartell del 26 de juliol al 26 d'agost, en el Servei 
d’Atenció a la Ciutadania (SAC) a la Ctra de Ribes, 2 de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h

Amb el disseny s’ha d’adjuntar un sobre tancat on s’indiqui el títol de l’obra a la part 
exterior i, en el seu interior, ha de contenir les dades identificatives del/la concursant:

- Nom de l’obra
- Nom i cognoms de l’autor/a o entitat que presenta el cartell
- Nom del/la representant entitat, si s’escau
- DNI /NIF
- Adreça
- Correu electrònic
- Telèfon de contacte

És important no fer constar el nom ni cap altra dada sobre l’autoria al dors del cartell, 
només el nom de l’obra.

Posteriorment, la persona que guanyi el concurs haurà de lliurar els arxius originals i 
oberts de l’obra en format compatible amb Photoshop, Illustrator o Indesign amb tots els 
elements que configuren l’obra (tipografies, imatges...) per poder fer les adaptacions  que 
es considerin.

5. JURAT

El jurat estarà format per:

- Imma Ortega, membre de la mesa del Consell del Poble de Llerona, arquitecta i 
dibuixant.
- Xavier Vives, dibuixant.
- Ramon Ferrandis, fotògraf.
- Jordi Ganduxé, regidor de l’àrea d’Agricultura i Medi Ambient
- Montse Vila, presidenta del Consell del Poble de Llerona
- Una representació del gabinet de Comunicació, Premsa i Imatge de l’Ajuntament de les 
Franqueses

6. CRITERIS DE VALORACIÓ

El jurat, a l’hora d’emetre el veredicte, tindrà en compte cadascun dels següents criteris 
per igual:

- Idoneïtat temàtica respecte a la festa que representa i al poble on se celebra.
- Qualitat artística i tècnica de la creació
- Legitimitat i capacitat de divulgació de l’obra presentada

7. VEREDICTE

El veredicte del jurat es donarà a conèixer a partir del 14 de setembre.



El jurat pot declarar desert  el concurs, si cap de els obres presentades no reuneix els 
requisits suficients per ser guardonada,

La decisió el jurat és inapel·lable

8. PREMIS

El cartell seleccionat com a guanyador per a la present edició del concurs serà premiat 
amb 500 €.

L’Ajuntament es reserva el dret d’organitzar una exposició pública de totes les obres 
presentades.

9. DEVOLUCIÓ DE LES OBRES

Els/les concursants podran recollir a Can Ribas (Camí Antic de Vic, s/n)  les seves obres 
durant  el termini d’un mes després de la celebració de la Festa de la Mongeta del Ganxet.
Transcorregut aquest termini, l’Ajuntament no es fa responsable del material dipositat.

11. AUTORIA, PROPIETAT INTEL·LECTUAL I CESSIÓ DELS DRETS

Les persones inscrites com a autors han de presentar obres inèdites i originals, així com 
disposar dels drets o de les autoritzacions que siguin necessaris per a l’ús, la reproducció 
i la difusió d’imatges de persones, béns, logotips i d’altres al cartell que concursa. 
L’Ajuntament de les Franqueses no és responsabilitza de l’incompliment d’aquests 
requisits ni del contingut de les obres presentades. Així mateix, resta exempt de tota 
responsabilitat per qualsevol reclamació que se’n pugui derivar d’aquesta qüestió, sent-ne
la persona inscrita com a autor/a l’única responsable.

La propietat intel·lectual de les obres presentades és dels/les autors/es. Amb la 
presentació de les obres al concurs, s’autoritza a l'Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès a la reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial de les obres, 
mitjançant diversos formats i plataformes, sempre i quan la difusió no tinguin un objectiu 
comercial.

Les persones participants eximeixen l’entitat convocant d’aquest premi de qualsevol 
responsabilitat derivada dels continguts i de l’ús que facin de les obres terceres persones.

12. PROTECCIÓ DE DADES

D'acord amb la normativa de protecció de dades us informem que, en presentar-vos al 
concurs i lliurar les vostres dades, consentiu que aquestes siguin tractades per 
l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès amb la finalitat de realitzar la gestió dels premis.
Tret d'obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers. 

Podeu exercir els drets d’accés, de rectificació, de limitació, de portabilitat, de cancel·lació
i d’oposició adreçant-vos a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, Ctra.de Ribes, 2 o 
al correu electrònic delegatprotecciodades  @lesfranqueses.cat  .   



13.  ACCEPTACIÓ DE LES BASES

El fet de presentar-se a aquest concurs suposa l'acceptació estricta d'aquestes bases. El 
jurat del concurs té la facultat d’interpretar-les i de resoldre qualsevol cas que no estigui 
previst.

Les Franqueses del Vallès juny 2021


