
BASES DEL CONCURS DEL CARTELL ANUNCIADOR  
del CURS 2019/2020 del  

 

CENTRE DE FORMACIÓ TEATRAL EL GALLINER 
 
 

Centre de formació teatral El Galliner     Tel .   972  20  58  84      elgalliner@elgalliner.cat       www.elgalliner.cat 
 

C. Dr. Gaspar Casal, 5  (Casa de Cultura de Girona)    17001 GIRONA 

El Centre de formació teatral El Galliner, en el procés de preparació del curs 2019/2020, 

convoca el concurs del cartell per anunciar-lo, d’acord amb les següents bases: 
 

1. L’objecte del concurs és seleccionar el cartell per anunciar el curs 2019/2020 del Centre de 

formació teatral El Galliner . 
 

2. Convocatòria per a majors de 16 anys. Cada concursant podrà presentar un màxim de dues 

obres. Es podran presentar també obres realitzades conjuntament per dues o més persones. 
 

3. Les obres presentades han de ser originals i inèdites. Els dissenys es poden elaborar en 

qualsevol estil o tècnica que permeti la fotoreproducció i la impressió en quadricromia. Els 

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

qualsevol reclamació per autoria o plagi.  

 

4. El cartell ha de preveure un espai perquè el maquetador insereixi la llegenda “Curs 

2019/2020. Centre de formació teatral El Galliner” i les dades informatives habituals. Vegeu 

els cartells d’altres cursos a la web de l’Escola. 

 
 5. El format dels cartells serà de mínim DIN A4, o proporcionalment més gran a aquesta 

mida, sempre en format vertical. Les propostes s’hauran de presentar en un suport digital, 

fent-les arribar al correu elgalliner@elgalliner.cat, i hauran d’anar acompanyades de les dades 

de contacte de l’autor/s. 

 

6. El maquetador respectarà els criteris del dissenyador premiat a l'hora de fer les adaptacions 

per al programa imprès. L’autor/a es compromet, si s’escau, a fer les adaptacions que calgui. 

 

7. El jurat, format pel personal del Centre de formació teatral El Galliner, farà una primera 

preselecció, tot descartant els treballs que no compleixin qualsevol punt de les bases. El jurat 

tindrà en compte la creativitat de la proposta, la seva capacitat comunicativa, l’adequació a la 

temàtica, així com la versatilitat per adaptar-se a diferents formats.  

 

8. El jurat vol fer notar que el treball no ha de fer referència necessàriament al nom de 
l’Escola (imatges de galls, gallines, etc), tot i que fer-ho no en condicionarà la valoració. Així 

mateix, fa notar que valorarà positivament que el contingut dels cartells estigui adreçat a 
un públic adult (tot i que no és una condició sine qua non). 

 

9. S’atorgarà un únic premi de 330 € per al cartell guanyador. D’aquesta quantitat es 

practicarà la retenció fiscal oportuna. El nom del guanyador/a figurarà en el programa del curs 

2019/2020. El jurat podrà declarar el premi desert si ho estima oportú. 

 

10. El cartell guanyador quedarà en poder del Centre de formació teatral El Galliner, el qual 

es reserva tots els drets de reproducció, ús i divulgació com a cartell i programa del curs 

2019/2020. 

 

11. Es poden presentar propostes a partir de l’1 de febrer de 2019. La data final per a la 
presentació de propostes serà el dia 15 d’abril de 2019, a les 20 h. El veredicte es donarà a 

conèixer a tots els participants, via correu electrònic, abans del 15 de maig de 2019. 

 

12. El fet de prendre part en aquest concurs significa l’acceptació d’aquestes bases. 

L’organització es reserva el dret de modificar-les si ho exigís una causa justificada. 


