CONCURS IMATGE COMMEMORATIVA
BASES:
Els/les participants del concurs hauran de ser majors de 16 anys.
1) Objecte i temàtica:
La colla de Diables d’Argentona, organitza aquest concurs per proveir-se de la icona
commemorativa dels 30 anys de la colla, per ser representada en els cartells, samarretes, barrets,
mocadors i altres elements de marxandatge.
2) Mides i tècnica:
La imatge commemorativa estarà realitzada en format PDF, DIN A3 (42 x 29,7 cm) en disposició
tant vertical com horitzontal i sense signar. La tècnica és lliure.
3) Límit d’obres a presentar:
L’autor/a podrà presentar únicament una proposta, encara que sigui realitzada en conjunt per més
d’una persona. El treball haurà de ser inèdit i original de la persona qui l’entrega. El jurat es reserva
el dret de fer els esbrinaments que calgui per vetllar per l'acompliment d'aquesta clàusula.
4) Valor afegit:
El jurat valorarà com a positiu el fet que el participant inclogui una proposta d’adaptació de la
imatge en materials de merxandatge (samarretes, mocadors, ...) i d’escriptori (membret de fulls,
sobres, e-correu, ...).
5) Text i contingut de la imatge:
La imatge commemorativa portarà obligatòriament la inscripció:
Diables d’Argentona
1992-2022
6) El jurat:
El jurat qualificador estarà format per tres persones vinculades al món del disseny gràfic i les arts
plàstiques, les quals seran nomenades per la junta de Diables d’Argentona.
7) Selecció prèvia:
El jurat, per acord de la majoria absoluta dels seus membres, podrà retirar aquelles obres que
consideri, segons el seu criteri, que no s'ajusten a les bases o que no assoleixen el nivell mínim
de qualitat exigible. Les obres retirades no entraran a la fase de concurs. Així mateix, per tal de
garantir una correcta visualització, el jurat farà una selecció d’un màxim de 10 obres.
8) Termini i lloc de presentació:
El termini d’admissió d’obres començarà el 24 de gener i finalitzarà el 06 de febrer de 2022.
Les propostes han de ser trameses per correu electrònic a info@diablesdargentona.cat mitjançant
un enllaç WeTransfer.
Aquest enllaç ha de permetre descarregar un arxiu comprimit que inclogui dues carpetes: la
primera ha de contenir l’obra presentada i les possibles adaptacions; la segona, un arxiu amb les
dades personals de l’autor/a (nom, adreça postal, telèfons, adreça electrònica i copia del DNI).
9) Identificació de les obres:
La imatge commemorativa no anirà signada. L’autoria anirà indicada tal com s'ha indicat en el punt
número 8 de les presents bases: l’arxiu comprimit que es farà arribar a través de WeTransfer
inclourà dues carpetes, una amb el disseny de la imatge i un altre amb les dades personals de

l’autor/a (nom, adreça postal, telèfons, adreça electrònica i copia del DNI). L’organització del
concurs garantirà l’anonimat de les obres i serà l’encarregada de presentar-les de manera física al
jurat en format DIN A3 (42 x 29,7 cm).
10) Veredicte i exposició:
La difusió pública del veredicte del jurat i el lliurament del premi tindrà lloc el dijous 24 de febrer
de 2022 (durant la celebració del Dijous Llarder). Simultàniament també es publicarà a les xarxes
socials de l’entitat.
11) Dotació del premi:
El jurat atorgarà un únic premi al guanyador/a del concurs. Si considera que cap dels treballs
presentats no té les qualitats suficients per a merèixer el premi el podrà declarar desert. La dotació
del primer premi serà de 200€, i totes les 10 obres preseleccionades rebran un producte de
marxandatge de la colla. El guanyador/a es compromet a cedir els drets d'explotació de la propietat
intel·lectual que puguin correspondre a Diables d’Argentona per temps indefinit, per tots els mitjans
i àmbits. L’autor/a podrà fer ús d’aquesta imatge per a ús promocional seu, sempre que mencioni
que és la imatge commemorativa guanyadora del present concurs. A més d'aquest premi, el jurat
podrà atorgar les mencions honorífiques que consideri oportunes a altres treballs seleccionats.
12) Imprevistos i altres:
Qualsevol imprevist o punt que no quedi prou clar en aquestes bases serà resolt pel jurat
qualificador o l'entitat organitzadora. Les decisions del jurat i l'entitat organitzadora seran del tot
inapel·lables. La participació en el concurs suposa la total acceptació de les aquestes bases.
Argentona, desembre de 2021
Diables d’Argentona
Casal de Joves d'Argentona
(antic edifici Velcro)
C/ de Les Parres, 25
08310 – Argentona
info@diablesdargentona.cat

