
BASES 
CONCURS DE 
CARTELLS BARRAQUES 
2022, SABADELL 

 

 
 

En l’edició d’enguany, la Comissió de Festes  Populars de Sabadell, (CFPS) organitza 

un concurs obert de cartells, per tal d’escollir la imatge gràfica de l’edició 2022 de les 

Barraques de Sabadell. 
 

 

01. Participació 

Podrà participar en el concurs qualsevol persona física. Els treballs presentats hauran de 

ser originals i anònims. No podran haver estat presentats o premiats en cap altra 

concurs/ certamen. 
 

 

02. Dades  tècniques 
Tema 
Sabadell, Ciutat de la Cultura Popular 

 

 

Text 

Ha de constar el logotip de la CFPS, i el text següent: 

Barraques 2022 

Sabadell, Ciutat de la Cultura Popular 

de l’1 al 5 de setembre  

a l’Eix Macià 
 

 

Format/tintes 

Vertical A2 (420 x 594 mm) 

Presentar en format jpg. en alta resolució. 300dpi. i format pdf.  

Quadricromia o B&N. 
 
Imatge 

Si el cartell inclou una imatge fotogràfica, caldrà adjuntar la diapositiva original en bona 

resolució. 
 

 

*Posteriorment es demanarà l’arxiu original, per possibles aplicacions a xarxes socials, 

mitjans impresos o elements  de merchandising com samarretes, gots, etc. 
 

 

03. Termini de presentació 
La data límit de presentació  dels treballs serà dimarts 19 de juliol del 2022  a les 17.00h 
Les propostes  s’enviaran al correu electrònic festespopulars@gmail.com 

 

 

04. Format de presentació 

Enviar un correu amb el cartell en format jpg, i pdf a 300dpi (alta resolució). 

Dins de la carpeta un document (word, text edit, pdf...) amb les dades de contacte  

de l’autor/a. (Nom, pseudònim, telèfon, e-mail,) 

mailto:festespopulars@gmail.com


05. Elecció del cartell 

L’elecció del premi es realitzarà, en format votació a l’assemblea del dimarts 19 de juliol 

del 2022 a les 20.30  h al Casal Can Capablanca amb les entitats que formen part de la 

Comissió de Festes. 
 

 

La resolució del premi en l’assemblea serà inapel·lable i la comissió es reserva el dret a 

declarar el premi desert, en el cas que les obres no s’adeqüin a les bases  de la comissió 

de festes, que incitin al consum irresponsable, que apareguin continguts inadequats  o bé 

les obres no presentin prou qualitat. 
 

 

06. Premi 

El concurs constarà de tres premis, el primer premi serà el cartell guanyador del concurs 

i per tant, imatge de les Barraques  2022 de Sabadell. 

Es publicarà els noms i els disseny dels guanyadors/es a les xarxes socials de la comissió 
de festes  el 23 de juliol del 2022 

 

 

1r premi / Cartell guanyador. Imatge de les Barraques 2022. 

Sopar per a dues persones al Restaurant Can Capablanca  

Vuit consumicions a la barraca de la CFPS 

* Tot el material que es produeixi apareixerà l’autoria 
 

 

2n premi 

Cistella amb productes agroecològics de la cooperativa El Rodal  
Sis consumicions a la barraca de la CFPS 

* Es publicarà el disseny amb l’autoria a les xarxes socials de la CFPS 
 

 

3er premi 

Vermut per a dues persones al Riff 

Quatre consumicions a la barraca de la CFPS 

* Es publicarà el disseny amb l’autoria a les xarxes socials de la CFPS 
 

 

07. Termes legals 

Els participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers i seran responsables 

de qualsevol reclamació per autoria o plagi. L’autor de les obres reconeix i autoritza que el 

disseny del cartell sigui exposada  i publicades en altres suports. Des de la CFPS, s’avisarà 

l’autor en el cas que el disseny anés imprès a altres superfícies. (ex. got, samarreta) 

La CFPS reconeixerà l’autoria públicament a través de les xarxes socials i també constarà al 

cartell i altres materials que es produeixin. 

El cartell guanyador quedarà en propietat de la CFPS que podrà reproduir-lo, publicar-lo i 

distribuir-lo lliurement sense que tal reproducció reporti cap dret a l’autor. 
 
La participació  en aquest concurs suposa l’acceptació de la totalitat de les bases. 


