BASES CONCURS DE CARTELL ANUNCIADOR DE LA XIa MOSTRA NACIONAL DE
TEATRE AMATEUR PINEDA DE MAR

La Regidoria de Cultura i Ciutadania, en el procés de preparació de l'XIa. MOSTRA
NACIONAL DE TEATRE AMATEUR, convoca el concurs del cartell per anunciar-la, d’acord
amb les següents bases:
1. L’objecte del concurs és seleccionar el cartell per anunciar la "XIa MOSTRA NACIONAL
DE TEATRE AMATEUR"
2. Hi poden participar artistes visuals i dissenyadors gràfics, siguin estudiants o
professionals, majors de 16 anys. Cada concursant podrà presentar un màxim de dues
obres. Es podran presentar també obres realitzades conjuntament per dues o més
persones.
3. Les obres presentades han de ser originals i inèdites. Els dissenys es poden
elaborar en qualsevol estil o tècnica que permeti la fotoreproducció i la impressió en
quatricromia. Els participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers i seran
responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi. No s'admetran tintes
metal.litzades o fluorescents, ni relleus i volums enganxats.
4. El cartell ha d’incorporar el logotip de La MNTA, la llegenda "XIa MOSTRA
NACIONAL DE TEATRE AMATEUR", i les dates 3,4 i 5 de maig.
5. El format dels cartells serà de mínim DIN A3. S’ha de fer en format vertical. Les
propostes s’hauran de presentar en un suport rígid. Si el cartell inclou una imatge
fotogràfica, caldrà adjuntar-hi la diapositiva original de qualitat. L’autor/a n’haurà de lliurar
també una còpia en suport informàtic i amb la resolució adequada per a la seva impressió
(CMYK - 300 dpi).
6. El maquetador respectarà els criteris del dissenyador premiat a l'hora de fer les
adaptacions per al programa imprès. L’autor/a es compromet, si s’escau, a fer les
adaptacions que calgui.
7. Les obres han d’anar acompanyades d’un sobre tancat amb un pseudònim, que també
haurà de constar a l’anvers del cartell i a l’interior del sobre juntament amb el nom i
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cognoms de l’autor, l’adreça i el telèfon, i la documentació acreditativa. Els autors/es podran
signar les seves obres una vegada conegut el veredicte del jurat.
8. El jurat estarà format per un membre designat per l'Alcalde de Pineda de Mar, la
Regidora de Cultura i Ciutadania, un professional d'impremta, dos membres del Centre
Cultural i Recreatiu i un membre de votació popular. Un altre tècnic/a de Cultura, sense vot
ni veu, actuarà com a secretari/a
9. S’atorgarà un únic premi de 500 € per al cartell guanyador. El jurat podrà declarar
el premi desert si ho estima oportú.
10. El jurat farà una primera preselecció, tot descartant els treballs que no compleixin
qualsevol punt de les bases. El veredicte del jurat serà inapel.lable.
11. El jurat tindrà en compte la creativitat de la proposta, la seva capacitat comunicativa,
l’adequació a la temàtica del certamen teatral , així com la versatilitat per adaptar-se a
diferents formats.
12. La persona guanyadora rebrà un import brut de 500 €, d’aquesta quantitat es practicarà
la retenció fiscal oportuna. El nom del guanyador/a figurarà en el programa de la XIa
MOSTRA NACIONAL DE TEATRE AMATEUR.
13. El cartell guanyador quedarà en poder de l’Ajuntament, el qual es reserva tots els
drets de reproducció, ús i divulgació com a cartell i programa de la XIa MOSTRA
NACIONAL DE TEATRE AMATEUR.
14. El cartell guanyador i tots els que hagin entrat a concurs, s'exposaran durant el mes de
febrer de 2013 en la Sala Municipal d'Exposicions. Un cop finalitzada l’exposició els
originals s’hauran de retirar del 15 al 30 de maig de 2013. Els cartells no retirats passaran a
ser propietat de l’Ajuntament de Pineda de Mar i en podrà fer l’ús que estimi convenient.
15. Els originals s’hauran de lliurar a l'espai de dinamització cultural Can Comas (Pl.
Catalunya, 3), de dilluns a divendres, de 10.00 a 13 h, i de 18h a 20h. des de la publicació
d’aquestes bases. La data final per a la presentació de propostes serà el dia 31 de gener
de 2013, a les 20 h.
16. El jurat es reunirà el dia 1 de març a les 18 hores i es triaran 3 finalistes. El veredicte es
donarà a conèixer en la pàgina web de l’Ajuntament i en el següent edició del butlletí
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municipal A Prop. El dia 4 de març es presentarà el cartell guanyador als socis organitzadors
de la MOSTRA NACIONAL DE TEATRE AMATEUR. El lliurament del premi es farà en el
marc de l'acte d'inauguració de l'XIa MOSTRA NACIONAL DE TEATRE AMATEUR 2013.
17. El fet de prendre part en aquest concurs significa l’acceptació d’aquestes bases.
18. L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho exigís una causa
justificada.

Plaça Catalunya, 1 - 08397 Pineda de Mar
Tel. 93 767 15 60 - Fax 93 767 12 12
www.pinedademar.org - ajuntament@pinedademar.org

[Pàg. 3 de 3]

