BASES
1. Qui hi pot participar?
El concurs és obert a tots els creadors. Només es pot presentar una proposta per
participant.

2. Què es demana?
Crear una imatge gràfica que comuniqui l’essència de la Vila del llibre, pensada per
incorporar al cartell, programa de mà i altres elements comunicatius, i que expliqui i
potenciï l’esdeveniment.
Cal tenir en compte que en el cartell on hi anirà la imatge també s’hi haurà
d’incorporar:
•
El logotip “Cervera, Vila del Llibre”.
•

1a Edició.

•

Les dates de l’esdeveniment.

•

Un espai per a un text de presentació de 4 línies.

•

Un espai on incorporar un codi QR que enllaci amb el web de la Vila del Llibre.

•

Un espai per incloure que també es farà la mostra d’art (logo artdakí)

•

Un espai reservat per als logotips dels organitzadors i col·laboradors.

Adaptació de la imatge en un punt de llibre
Amb el lliurament de la imatge per al cartell, també caldrà enviar una adaptació
d’aquesta en format de punt de llibre (horitzontal o vertical, mida lliure).
Tant la imatge del cartell com la seva adaptació en format de punt de llibre hauran de
ser originals i inèdites.
S’accepten tota mena de tècniques i estils.

3. Lliurament
Les propostes s’hauran d’enviar en format digital abans de les 23:59h del divendres
19 d’agost de 2016, en un arxiu TIFF, per separat, i amb una resolució de 300 dpi.
La imatge del cartell anirà maquetada en un format A3 (297x 420 mm), vertical, tenint
en compte tots els elements que s’hi han d’incorporar especificats en el punt 2.
L’obra no haurà d’anar signada, s’incorporarà el nom de l’autor/a en el disseny final del
cartell.
Les propostes s’hauran d’adreçar a: cultura@cerverapaeria.cat, a l’atenció de
Mònica Valls, tècnica de cultura de la Paeria de Cervera. En el correu electrònic, s’hi
hauran d’incloure les dades personals de l’autor (nom i cognoms, adreça, telèfon i
adreça electrònica) i la descripció tècnica de l’obra, amb una breu explicació sobre la
proposta. Es pot enviar a través de wetransfer o dropbox.

4. Jurat
El jurat estarà format per dos artistes locals, dos representants de la Paeria de Cervera
i un representant de Viladelllibre.cat

5. Premis
El resultat del concurs es farà públic el dilluns dia 24 d’agost de 2016 a través de
www.cerverapaeria.cat i a https://www.facebook.com/paeriadecervera.
El jurat seleccionarà dues propostes que designarà com a primer i segon premi:

•

L’obra seleccionada com a primer premi serà la imatge oficial de la 1a Edició de
Cervera, Vila del Llibre 2016, tant en el cartell, com en el programa de mà, el punt de
llibre i altres suports comunicatius, com els banners de les xarxes socials.

•

L’obra seleccionada com a segon premi s’editarà com a “Punt de Llibre
Commemoratiu” de la Primera Trobada d’Intercanvi de Punts de Llibre de CerveraPer tal de garantir una bona impressió, els guanyadors hauran d’acceptar, si escau,
algun ajust o requeriment tècnic que l’organització pugui sol·licitar.
L’organització incorporarà el nom dels autors en tots els materials impresos.
Els autors de les imatges premiades cediran els drets de reproducció d’imatge
únicament per a l’esdeveniment Cervera, Vila del llibre 2016. Un cop acabat
l’esdeveniment, els cartells premiats seran propietat de la Paeria de Cervera com
arxiu.
Primer premi:
300 euros
Segon premi:
150 euros
Els premis s’entregaran durant l’esdeveniment “Cervera, Vila del Llibre" el dia 22
d’octubre de 2016.
El fet de participar en el concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases.

