
 
 
 

AJUNTAMENT DEL PLA DE SANTA MARIA 
 

CONCURS DE CARTELLS  
DE LA FIRA DEL VENT 2020 

 
BASES 

 
1. El concurs és obert a totes les persones majors de 16 anys. Cada participant 
podrà presentar-hi un màxim de tres obres inèdites. El plagi, total o parcial, serà 
motiu de desqualificació. També ho serà la referència a marques comercials o a 
empreses concretes. 
 
2. El format del cartell ha de ser DIN A3 (297 mm d’amplada per 420 mm de 
llargada) en suport informàtic en alta resolució (mínim 300 ppp) i format 
vectoritzat. 
Hi haurà de figurar obligatòriament i de forma destacada el següent text: 
FIRA DEL VENT 2020 
EL PLA DE SANTA MARIA 
17 i 18 D’OCTUBRE 
La imatge haurà de contenir referències a alguns dels diferents elements que 
caracteritzen la Fira. 
 
3. Els treballs es poden presentar en format físic o per correu electrònic. 
 
3.a. En el cas de les trameses físiques, s’enviarà a les oficines de l’Ajuntament del 
Pla de Santa Maria (Plaça de la Vila 1, 43810 - El Pla de Santa Maria) un sobre 
tancat que contindrà a l’exterior la indicació “Concurs cartells Fira del Vent 2020”.  
A l’interior cal que hi figuri: 

- Un document amb el lema del cartell, el nom, l’adreça, el correu electrònic 
i el telèfon de l’autor o autora. 

- Un suport informàtic (CD, DVD o USB) clarament etiquetat amb el lema del 
cartell. L’arxiu digital s’ha d’anomenar amb el mateix lema i l’extensió 
corresponent. Els suports informàtics de les obres que no resultin 
guanyadores es destruiran. 

 
3.b. En el cas de les trameses per correu electrònic, s’hauran d’enviar a l’adreça 
concursfv2020@elpladesantamaria.org. L’assumpte del missatge ha de ser el 
lema del cartell. 



 
 
 
En el cos del correu cal indicar el nom, l’adreça, el correu electrònic i el telèfon 
de l’autor o autora. 
El cartell, en format digital, s’ha d’adjuntar com a annex o bé incloure un enllaç 
per a la seva descàrrega de qualsevol repositori digital. 
 
3.c. L’organització garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades i, 
especialment, que els treballs es facilitaran de forma anònima al jurat. 
 
4. El termini d’admissió finalitzarà el dilluns 6 de juliol, a les 8 del vespre. 
 
5. El jurat estarà presidit pel President de la Fira del Vent 2020 i l’integraran tots 
els Regidors i Regidores de l’Ajuntament i una persona experta en disseny gràfic.  
La seva funció serà escollir els tres cartells finalistes.  
 
6. Les obres triades pel jurat s’exposaran a les dependències municipals. També 
es difondran a través de la pàgina web i les xarxes de l’Ajuntament del Pla. 
 
7. El cartell guanyador s’escollirà, entre els tres finalistes, per votació popular per 
mitjà de l’aplicació per a telèfons mòbils “El Pla al dia”. 
  
8. El premi per a l’autor o autora del cartell guanyador serà de 500 euros. Els 
autors o autores dels altres dos cartells finalistes rebran cadascun un sopar per a 
dues persones en un dels restaurants del municipi. 
 
9. Els resultats del concurs es donaran a conèixer en la cloenda de la Festa Major 
del 2020. Els premis es lliuraran el dissabte 17 d’octubre, en l’acte d’inauguració 
de la Fira de Vent 2020.  
 
10. L’obra guanyadora s’editarà com a cartell i portada del catàleg de la Fira del 
Vent 2010 i s’utilitzarà en d’altres materials promocionals. Quedarà en propietat 
de l’Ajuntament d'El Pla de Santa Maria, el qual tindrà tots els drets de publicació 
i de reproducció, en exclusiva. 
 
11. El guanyador o guanyadora autoritza l’Ajuntament a fer els canvis de format 
necessaris per tal d'adaptar la seva obra a tots els suports que la Fira requereix. 
 
12. El fet de participar comporta l’acceptació d’aquestes bases, de les decisions 
del Jurat i del resultat de la votació popular, sense dret a cap reclamació.  


