BASES DEL 4T CONCURS DE CARTELLS PER A LA MOSTRA D’ART JOVE DE L’EIXAMPLE 2020.
El curs 2019/20 es convoca el IV Concurs de cartells per a la Mostra d’art jove de l’Eixample, promogut per l’Eix Jove, Projecte de dinamització juvenil de
l’Eixample, en col·laboració amb el Punt JIP del districte. Aquest concurs té com a finalitat incentivar la participació dels joves amb inquietuds artístiques en
l’organització de la Mostra d’Art Jove del Districte de l’Eixample.
El cartell que resulti guanyador s’utilitzarà com a imatge de la VII Mostra d’Art Jove 2020.
BASES
Participants
Podran participar en el concurs els nois i noies d’entre 12 i 18 anys.
Temes
El tema és lliure, però es valorarà que la creació artística faci ús de motius o
imatges relacionades amb el contingut de la Mostra (música, danses urbanes,
arts escèniques, arts visuals i plàstiques, etc. )
En cada una de les propostes caldrà incloure la frase: VII Mostra d’Art Jove de
l’Eixample 2020.
Obres
Cada participant podrà presentar un màxim de tres cartells, no premiats ni
publicats anteriorment.
Format de presentació
Mida: El format del cartell serà DIN-A4 (mida full).
Técnica: el cartell podrà estar fet amb il·lustracions manuals o digitals.
Presentació: Hi haurà dues opcions de presentació: en un suport digital
(lliurament on line) o físic (lliurament en persona)
o
Suport digital: format pdf, jpg, png, de màxim d’1 MB.
El guanyador o guanyadora haurà d'entregar els originals en suport
digital; hi haurà d'haver un arxiu digital en format Photoshop, Ilustrator,
o Indesing amb els elements que configuren l'obra (imatges,
tipografies,...). Les imatges i/o il·lustracions han de ser vectoritzades o
han de tenir una resolució de com a mínim 300dpi a mida real.
o
Suport físic: din-A4, sense relleus, tintes metal·litzades,
volums enganxats, etc.
On presentar les obres:

•

•
•

Suport físic:
o Punt JIP dels instituts de l’Eixample: els horaris dependran de
cada centre.
o Espai Arenes: C. Llança, 21, baixos. De dilluns a divendres de
17 a 21 h.
El cartell s’ha de presentar amb el formulari d’inscripció que podeu
trobar als Punt JIP o al mateix espai. En cas de menors, s’inclourà
l’autorització d’un adult.
Suport digital:
o Eixjove.cat/concurs_cartells. En omplir el formulari que
trobareu aquí, podreu pujar els vostres arxius. En cas de
menors, s’ha d’incloure l’autorització d’un adult.

IMPORTANT: Si els dibuixos es fan en format digital, tant la inscripció com el
lliurament hauran de ser on line. Si els dibuixos són en paper, tant la inscripció
com l’entrega haurà de ser en paper i presencial.
Jurat
El jurat estarà compost per l’autora del cartell guanyador de la passada edició,
una professora d’Educació visual i plàstica d’un institut de secundària de
l’Eixample, un dinamitzador del Punt JIP, la coordinadora de l’Eix Jove, la
directora del Centre cívic Urgell, especialitzat en il·lustració i la coordinadora de
l’Espai de Fotografia F. Català-Roca.
La condició de membre del jurat és incompatible amb la presentació de cap
obra a la convocatòria.
El jurat tindrà en compte els criteris de valoració d'acord amb el següent ordre
d'importància:
1- Qualitat.
2- Originalitat.
3- Que les obres continguin motius o imatges que puguin associar-se amb la
Mostra.
PREMIS
Es lliuraran un total de 4 premis: tres atorgats pel jurat i un, pel públic.

COORGANITZEN:

El cartell guanyador del vot de jurat serà la imatge de la VII Mostra d’art jove
de l’Eixample i es farà servir en fulletons, cartells, samarretes i xarxes socials. A
més, estarà dotat amb un curs de formació personalitzat de tres mesos a
l’Escola d’il·lustració i còmic Fem Art, valorat en 240 €, un lot de còmics cortesia
de Norma Còmics valorat en 36 €.
Els dos cartells ﬁnalistes de cada categoria segons el vot del jurat rebran un xec
de 50 € cadascun per a la compra de material de dibuix a la botiga Viçenc Piera.
Si, a criteri del jurat, cap de les obres presentades no reuneix els requisits
suficients per a ser guardonada, el Premi podrà ser declarat desert.
El cartell guanyador del vot del públic, estarà dotat amb un curs de formació
personalitzat d’un mes a l’Escola d’il·lustració i còmic Fem Art valorat en 120 €.
Entre el públic participant en la votació, se sortejarà un lot de còmics, obsequi
de Norma Còmics, valorat en 20 €.
Termini de presentació i retorn de les obres
El límit de presentació de les obres serà el 15 de març de 2020.
Veredicte i lliurament de premis
Al mes d’abril es farà públic el veredicte del jurat i s’avisarà al guanyador o
guanyadora per acordar l’entrega del premi.
Protecció de dades
Les dades dels concursants s’incorporaran a un fitxer titularitat de Relleu
Cultural, SL, que en són els responsables i que té com a finalitat la participació
en concurs. Els i les concursants tenen la possibilitat d’exercitar els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les dades adreçantse a Relleu cultural, SL (C. Diputació, 185 pral. 1a - 08011 Barcelona).
Drets i autoria
a. Els autors o autores dels cartells premiats i participants cedeixen els drets de
reproducció i comunicació pública de les seves obres a l’Eix Jove i equipaments
col·laboradors del Districte de l’Eixample.
b. L’organització no es fa responsable dels drets d’imatge de les persones que
presentin obres. Els i les participants obtindran l’autorització dels drets
d’imatge escaients, en el seu cas. Qualsevol conflicte vers els mateixos
suposarà l’incompliment de les presents bases i per tant, l’exclusió del concurs.
La problemàtica en aquesta matèria suposarà la retirada de l’obra per part dels
organitzadors.
c. L’Organització es reserva el dret d’elaborar un CD, DVD o altres formats amb
un recull d’obres per tal de promocionar el concurs en diferents mitjans de
comunicació. Els materials que es produeixin amb aquesta finalitat inclouran la
identificació del concurs, així com el nom dels autors. En aquests casos, els
drets d’explotació que se’n derivin seran responsabilitat del mateix mitjà de
comunicació.
d. L’organització es reserva el dret de penjar les obres seleccionades al web de
l’Eix Jove, dels equipaments del Districte de l’Eixample, així com en altres
plataformes i xarxes socials del centre i a publicar-les en diferents materials o
publicacions que pugui editar, com calendaris, plànols, díptics, cartells,...
e. Els drets esmentats no suposen cap contraprestació econòmica a l’autor.
Nota: La participació en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.
L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases en cas necessari,
informant-ne als participants. En cas de conflicte, les presents bases queden
subjectes a la jurisdicció de Barcelona.
Devolució de les obres
Les obres es podran recollir entre el 30 de maig i el 30 de juny a l’Espai Arenes
(C. Llança, 21 Baixos) de dilluns a divendres, de 17 a 21 h.
Un cop finalitzat aquest termini els cartells no es podran recuperar.
Per més informació
Eix Jove, Projecte de dinamització juvenil de l’Eixample.
www.Eixjove.cat
eixjove@eixjove.cat
Tel . 607 537 62

COL·LABOREN:

