BASES DE LA 1A EDICIÓ DEL CONCURS “DISSENYA JOVE”, CONCURS DE
CARTELLS PER A LA “SETMANA JOVE” ORGANITZADA PER LA TAULA JOVE
D’ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT DE LES CORTS
La Taula Tècnica d’Adolescència i Joventut de Les Corts té com a missió fer xarxa
entre els serveis públics que atenen a adolescents i joves d’entre 12 i 30 anys, amb
l’objectiu d’atendre les seves necessitats per mitjà de l’organització de projectes,
d’accions al carrer, activitats, etc... tot fomentant l’autonomia dels i les joves del
territori.
La Taula jove de Les Corts, convoca la 1a edició del Concurs Dissenya Jove de la
Taula Jove d’adolescència i joventut de Les Corts. Aquest concurs té com a
finalitat, per una banda, incentivar la participació de les joves de les Corts i, per l’
altra, apropar als i les joves la celebració de la 2a Setmana Jove de les Corts.
1. Persones participants al concurs:
Podran presentar-se al concurs totes les joves de les Corts de 12 a 30 anys, ambdós
inclosos. En el cas dels menors d'edat s'haurà d'adjuntar a la inscripció l'autorització
corresponent signada per pare/mare o tutor/a legal i amb la documentació del signant
fotocopiada.
Cap membre del jurat podrà participar-hi.
2. Requisits per participar-hi
.











El disseny serà inèdit, creatiu i original.
En el disseny hi ha de constar: el títol de l'acte "SETMANA JOVE DE LES
CORTS 2018", la data en que aquesta tindrà lloc "DEL 10 AL 12 DE MAIG" i la
ubicació "JARDINS DE LES INFANTES". Així mateix s'haurà de reservar un
espai a la part de baix del cartell on es pugui afegir els logos de la Plataforma
Infantil i Juvenil de Les Corts, Taula Jove i la llima de l'Ajuntament de
Barcelona.
El disseny és lliure i ha d’estar pensat per a format DIN-A4 vertical. Tot i això
podrà ser utilitzat (amb possibilitat d’adaptar-lo o modificar-lo lleugerament) a
qualsevol suport de difusió: paper, carta, sobre, web, xarxes socials, entre
d’altres.
El format del cartell serà en suport digital: 2 arxius digitals, un en format jpg o
png i un altre en format photoshop, illustrator o indesign amb els elements que
configuren l'obra (tipografies, imatges...). Les imatges i/o il·lustracions que
puguin composar l'original han de ser vectoritzades o han de de tenir una
resolució de com a mínim 300 dpi a mida real. No s'admetran tintes
metal·litzades o fluorescents, ni relleus i volums enganxats. El disseny ha
d'estar pensat per a la impressió.
Les imatges utilitzades en el disseny han de ser de creació pròpia o lliure de
drets.
La participació en el present concurs es farà sota pseudònim i comporta
l’acceptació d’aquestes bases, la composició del jurat i la seva decisió.




Si el/la participant és menor d’edat, haurà de presentar l’autorització expressa
del pare, mare o representants legals per participar en aquest concurs.
Cal recordar també que tots/es els/les participants hauran de signar una
autorització , la qual permeti a la Taula Jove de les Corts fer ús de les seves
dades d’acord amb l’establert en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i per a possibles accions
de comunicació posteriors.

3. Temàtica
La temàtica ha d’estar relacionada amb els següents conceptes: joventut,
adolescència, lleure. No s’acceptaran dissenys que es consideri que contenen
llenguatge sexista o discriminatori.
4. Presentació del disseny
La proposta del cartell s’haurà de presentar, en el termini estipulat, dins d’un sobre
DIN A4, o similar, tancat, on s’indicarà “Concurs Cartells Dissenya Jove” i el
pseudònim de la participant. A l’interior hi ha d’haver:





CD o qualsevol suport digital amb el disseny del cartell amb els requisits
prèviament indicats.
Un sobre tancat, que ha de contenir un full amb el pseudònim, nom i cognoms,
data de naixement, telèfon de contacte i correu electrònic.
Si el/la participant és menor d’edat, haurà de presentar l’autorització expressa
del pare, mare o representants legals per participar en aquest concurs.
Cal recordar també que tots/es els/les participants hauran de signar una
autorització , la qual permeti a la Taula Jove de les Corts fer ús de les seves
dades d’acord amb l’establert en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i per a possibles accions
de comunicació posteriors.

5. Lliurament dels treballs
Presencialment o per correu postal al PIJ Les Corts C/ Dolors Masferrer i Bosch, 33
(08028) Barcelona. L’horari del servei és de dilluns a divendres de 16.30 h a 20.30 h i
els dilluns també en horari de matí de 10 h a 12 h.
6. Terminis
Les propostes es poden presentar del 14 de març al 9 d'abril ambdós inclosos.
7. Premis
S’estableix un únic premi valorat en 75€ de material a l'Abacus per a l’autor/a del
disseny seleccionat pel jurat.
El/la guanyador/a podrà recollir el premi al Punt InfoJOVE Les Corts a partir del dia 12
d'abril (C/Dolors Masferrer i Bosch, 33-35, 08028 Barcelona). Prèviament, haurem

contactat amb el/la guanyador/a. En el cas que el/la guanyadora sigui menor d’edat
haurà de venir acompanyat del pare, mare o representant legal.
8. El jurat
El jurat estarà format per l’equip de la Taula Jove de Les Corts i un tècnic de Joventut
de l’Ajuntament de Barcelona.
El jurat valorarà:




Capacitat de representació del disseny.
Originalitat i creativitat del disseny.
Usabilitat del disseny en diferents suports.

El jurat es reserva el dret de declarar desert el concurs en el cas que consideri que cap
de les propostes presentades sigui prou interessant. Qualsevol situació no prevista en
aquestes bases serà resolta pel jurat de la forma que estimi més oportuna.
9. Propietat intel·lectual
La totalitat dels drets derivats del treball premiat serà propietat de la Taula Jove.
L’acceptació del premi per part de la guanyadora porta implícita la cessió en
exclusiva a la Taula Jove, sense límit de temps i en un marc nacional i internacional,
de tots els drets d’explotació dels mateixos, presents i futurs, per a qualsevol suport
conegut i que pugui inventar-se en el futur, incloent a títol d’exemple no exhaustiu els
drets de modificació, impressió, publicació, difusió i comunicació, a través de qualsevol
procediment i modalitats, en qualsevol suport i les vegades que es consideri necessari
per als fins previstos en les presents bases.
Es podran realitzar modificacions puntuals d’algun aspecte del disseny premiat per tal
d’adaptar-lo a diferents suports.
D’altra banda, les autores dels dissenys presentats cediran els seus drets de
distribució i comunicació pública de manera gratuïta a la Taula Jove de les Corts, per a
que puguin ser mostrats en una exposició o formin part d’un catàleg o publicació sobre
el concurs.
Les participants eximeixen a la Taula Jove de qualsevol responsabilitat derivada del
plagi o de qualsevol altra transgressió de la legislació vigent en les què hagin pogut
incórrer.

10. Resolució del concurs
La guanyadora del concurs es coneixerà l’11 d'abril a la reunió de la Taula Jove del
Districte de les Corts i en els canals de comunicació de la Taula.
Les concursants no premiades podran recollir els seus treballs durant el mes següent
a l’entrega del premi fent la demanda a taulajovelescorts@gmail.com. Els treballs que
no siguin recollits quedaran a disposició de la Taula Jove.
La imatge guanyadora serà publicada el dia 11 d'abril al perfil d’Instagram de la Taula
Jove així com a les pàgines de Facebook de l’Espai Jovecardí, el Casal de Joves i el
Punt InfoJOVE Les Corts. La Guanyadora podrà recollir el premi al Punt d’Informació
Juvenil de Les Corts.
Per qualsevol dubte o aclariment, es poden dirigir a la Taula Jove a través del correu
taulajovelescorts@gmail.com.

Organitza
Taula Jove de Les Corts

