CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES DEL CONCURS DE
DIBUIX DEL LOGOTIP DEL MIL·LENARI 2019
L’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, per mitjà de la Regidoria de Cultura i
Festes, convoca el concurs del “logotip” que identificarà l’any del mil·lenari del poble
de Sant Cebrià de Vallalta.
En efecte, l’any 2019 celebrarem a Sant Cebrià de Vallalta, els mil anys de la
primera referència documentada del nostre poble. Aquesta referència apareix en una
còpia del segle XI d’un Cartolà de Carlemany dels segles IX al XIV i que es troba en
l’Arxiu del bisbat de Girona.
El logotip que resulti premiat identificarà aquest esdeveniment en tota la
documentació, cartells, programes i documents diversos del nostre Ajuntament
durant l’any 2019.
1.- OBJECTE
L’objecte d'aquestes bases és regular i fixar els criteris i el procediment de concessió
del premi del Concurs de disseny del logotip i totes les aplicacions que es creguin
necessàries per reproduir aquesta imatge, de manera que sigui el més representatiu
de l’esperit cohesionador i participatiu per la celebració del mil·lenari promogut i
organitzat per la Regidoria de Cultura d’aquest Ajuntament, amb l’ànim d’afavorir la
creativitat, sense exclusions, de qualsevol persona resident que es vulgui presentar.
2.- PARTICIPANTS
Podran participar en el concurs tots els residents a Sant Cebrià de Vallalta majors de
18 anys.
3.- TÈCNICA I TEMA
Els dibuixos han d’estar realitzats a tinta negra o sèpia, en qualsevol format sempre
que sigui manual i sobre paper de dibuix blanc (retolador, bolígraf, ploma, llapis,
ceres o anàlegs) han de tenir una mida de 10x10 cm i han de ser d’estil medieval,
originals i no còpies, és a dir, que faci alguna referència a l’època en la qual el nom
del poble apareix escrit per primera vegada.
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us en posem algun exemple per orientar-vos.

4.- PRESENTACIÓ
Els treballs s’han de presentar dins d’un sobre tancat, sobre el qual figurarà el
pseudònim de l’autor/autora. Dins d’aquest sobre, l’autor/autora haurà introduït
prèviament un altre sobre, (més petit),amb una tarja amb les seves dades personals:
nom, cognoms, direcció i número de telèfon. (l’Ajuntament proporcionarà els sobres i
la targeta).
5.- TERMINI

El termini de presentació de les obres s’inicia l’endemà de la publicació de les bases
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i finalitzarà el dia 31 d’agost.
El resultat del concurs es farà públic per la Festa Major d’enguany.
6.- JURAT
El jurat estarà format per un tècnic/a o funcionari/a de l’ajuntament, un membre del
CESC, dos vilatans/vilatanes i un/una professional del dibuix (mestre, publicista,
professor, il·lustrador, o persona relacionada amb belles arts). En cas que no
col·labori la ciutadania, el jurat restarà composat pels tres jurats restants nomenats.
6.1 Els membres del jurat actuaran de conformitat amb els principis d'imparcialitat,
independència i objectivitat, sense que, en cap cas, puguin intervenir en l'elaboració
de les propostes que es presentin.
6.2 El jurat es reserva el dret de declarar desert el concurs en el cas que consideri
cap de les propostes sigui prou interessant.
7.- PREMIS
El premi consistirà en 200€, a més de la publicació de l’obra, durant l’any 2019, en
tots els documents municipals que informin dels actes del mil·lenari o que en facin
publicitat.
7.1 Els premis estaran subjectes als impostos o retencions vigents segons llei, llevat
d'exempció concedida per l'òrgan competent de l'Administració Tributària .
7.2 El guanyador renunciarà als drets d’autor en l’acceptació d’aquestes bases.
8.- RESOLUCIÓ FINAL
El dibuix original premiat quedarà en propietat de l’Ajuntament de Sant Cebrià de
Vallalta per a la seva reproducció i lliure d’impressió.
El fet de participar en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.
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Models orientatius de l’estil dels pergamins de l’època.

