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CONCURS CARTELL 

PROSPE BEACH 2018

La Comissió Prospe Beach busca cartell pel Prospe Beach 2018, un disseny estiuenc 

que representi el Prospe Beach d’alguna forma. Així doncs, convoquem un concurs de 

format anònim obert a tothom que desitgi participar. Sorpreneu-nos amb les vostres 

idees i propostes!

Bases del concurs:

01. Les obres presentades hann de ser originals i inèdites. El tema és el Prospe Beach 

en si, i no cal mencionar-ho, però ho recordarem, busquem una obra per tots els públics 

i lliure de polèmiques.

02. La tècnica empleada és lliure, sempre que al final es digitalitzi correctament i els ar-

xius tinguin bona resolució i qualitat, per poder imprimir-lo en DIN-A1 sense problemes, 

que no quedi pixelat, esborronat, deformat, etc.

03. L’obra seleccionada serà propietat de la Comissió Prospe Beach, que la podrà editar 

en qualsevol format i en exclusiva sempre que ho cregui convenient. Per això, l’autor/-a 

renúncia a qualsevol dret de publicació i difusió, no obstant se li reconeixerà la propietat 

intel·lectual.

04. El guanyador/a serà premiat/da amb 150 €, pel cartell i els darrers treballs de mun-

tatge esposats més endavant.

05. La Comissió Prospe Beach pot declarar el concurs desert, si considera que les 

obres no compleixen les expectatives, i desqualificar aquelles obres que no complexin 

les bases del concurs i la seva presentació anònima.

06. Data límit per presentar els cartells serà: Dimarts 8 de maig de 2018 a les 19:00 

hores de forma física al Casal de Barri Prosperitat o Casal de Joves Prosperitat.

Concurs, que demanem per concursa:

Lliurar un sobre amb un lema escrit per fora i dins el cartell proposat en format DIN-A3 

(297 x 420 mm), sense doblegar, suport paper tipus cartell (ús deixem llibertat amb el 

gramatge del paper). No estaria de més el lema escrit amb llapis al revers del cartell, 

per assegurar.

Un CD o DVD amb còpies, o impressions digitals, del cartell en formats DIN-A3 i DIN-A1 

i suports .pdf, .jpg i/o .png (per qualitat aquest últim millor); quatre còpies en total: 

A3.pdf, A3.jpg, A1.pdf i A1.jpg. Així comprovarem si les resolucions són optimes com 

demanem a les bases.
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I dins d’aquest sobre gran, un altre sobre petit amb el lema escrit, que dins contingui un 

paper amb les següents dades: lema, nom i cognoms de l’autor, mot o sobrenom si fa 

falta, telèfon de contacte i correu electrònic.

Podeu presentar tants cartells com vulgueu, però les entregues seran per sobres se-

parats i lemes diferents, dit d’una altra manera, no s’accepta més d’un cartell per sobre 

gran entregat. Veieu Annex 02.

Veredicte:

El guanyador serà notificat tan aviat com la Comissió Prospe Beach es reuneixi i deci-

deixi. El guanyador disposarà d’uns set dies per realitzar els treballs finals de disseny i 

muntatge mencionats a continuació. L’idea es tenir-ho llest a mitjans de maig si podem.

Treball del Guanyador:

L’autor/-a del cartell guanyador, haurà de:

01. Realitzar les modificacions proposades i maquetació de textos i logos, indicats per la 

Comissió Prospe Beach, per obtenir el cartell bàsic. Veieu Annex 01.

02. Realitzar una variant del cartell de l’apartat anterior, alguna cosa senzilla, que consti 

d’un gran espai que faci de pissarra, on una tercera persona després pugui incloure 

des d’un Gimp o Photoshop els textos de les programacions i activitats emergents i/o 

variables, la identificació de comerç col·laborador, etc. Veieu Annex 01.

03. Lliurar els arxius en format .pdf, .jpg i .png amb la qualitat suficient per imprimir en 

DIN-A1 sense problemes dels apartats anteriors; i opcionalment, si es pot i vol, els ar-

xius .psd de Photoshop, .xcf de Gimp o del programa d’imatge on s’hagi creat o editat.

Esperem els vostres treballs i us demanem, si us plau, que feu difusió d’aquest docu-

ment a totes aquelles persones que els hi pugui interessar.
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Comissió Prospe Beach
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Tota l’informació, tan aviat com podem, al nostre web www.prospebeach.org
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Annex 01, Tipus de Cartell demanats.

Cartell bàsic: Cartell pissarra:

Cartell bàsic, format clàssic de DIN-A3, 

ha de contenir espai per a la informació 

següent:

01. Títol: Prospe Beach 2018

02. Dates: del 5 al 25 de juliol 2018

03. Web: www.prospebeach.org

04. Espai logotips d’organització.

05. Espai logotips de col·laboradors.

06. Espai per text informatiu, l’informació 

més rellevant.

Clàssic cartell com el del darrers anys, 

amb la informació generica. 

Compte, es habitual sacar ampliacions a 

grans formats, per aixo demanem resol-

cuins per poder imprimir a DIN-A1.

Els logotips i dades concretes es facili-

taran amb l’encarrec final al guanyador. 

Agafaeu com a referència per treballar els 

darrers cartells dels anys anteriors.

Cartell pissarra, es una variant del carte-

ll bàsic de format DIN-A3, ha de contenir 

bastant més espai per a la informació se-

güent:

01. Títol: Prospe Beach 2018

02. Dates: del 5 al 25 de juliol 2018

03. Web: www.prospebeach.org

04. Logotips d’organització.

05. Logotips de col·laboradors.

06. Espai abuntdat per text informatiu, 

programa i demés detalls.

L’idea es treure un cartell d’aquests per 

activitat o conjunt on es doni informació 

més detallada. Per això, ha de poder edi-

tar-se els textos en cada ocasió per una 

tercera persona.

Prospe Beach 2018

Lit eaquae si cumenet qui id moluptatem is ipsandu cieniten-

tiae nisqui berovidendae rehenda alibust isciis et doluptat la-

bor sapit acepe mi, voluptius eos que prendis volorrum, officil 

itectur?

Ature possinusIhitaturis atur, solumquam, tem res et adis po-

rem essi dolupta teturis re velesequatem ut repudam dolese 

nessitibeati repedit, ut re mos dolorrum, eumIgnatem simu-

santus, quatum ipsandi as mil id quatumquo volore essin con-

seque desecte peliandamus sim ut invenet latis eostibus, simi, 

sum voluptas acepudam quatem quo cus dollandaecea cupta 

eium nectem fugit.

Et re verum eos neceaquas quibus qui num ipsam, ute dolo 

dolupta temperum as que solo eati rest as sundus eic te sita 

que volorib erferia core dolupta tiaerfe roraepudi sum volores 

suscim eos se rendescimolo corepe sum.

Del 5 al 25 de juliol

www.prospebeach.org

Títol Cartell

Prospe Beach 2018
Del 5 al 25 de juliol

www.prospebeach.org

Lit eaquae si cumenet qui id moluptatem 

is ipsandu cienitentiae nisqui beroviden-

dae rehenda alibust isciis et doluptat labor 

sapit acepe mi, voluptius eos que prendis 
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Annex 02, Documentació concurs.

Prospe Beach 
Del 5 al 25 de juliol

www.prospebeach.org

Lit eaquae si cumenet qui id 

moluptatem is ipsandu cieni-

tentiae nisqui berovidendae re-

Sobre per DIN-A3

Lema

Cartell Prospe Beach 2018

Sobre petit

Lema

Cartell Prospe Beach 2018

Cartell A3, paper sense doblar

escribiu el lema darrera
lema, 

nom i cognoms de l’autor, 

mot o sobrenom si fa falta, 

telèfon de contacte

correu electrònic.

dins del sobre i tancat

Paper amb bona lletra

dins del sobre i tancat

CD o DVD 

amb formats digitals

escribiu el lema al CD o DVD


