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CARTELLS PER LA REPÚBLICA - BASES DEL CONCURS
DE CARTELLS COMMEMORATIU DEL PRIMER D’OCTUBRE

Convocat pel Consell per la República Catalana
Brussel·les, 09 de març de 2022
1. OBJECTIU

El Consell per la República Catalana convoca i organitza aquest concurs de cartells
commemoratiu del cinquè aniversari del Primer d’Octubre de 2017.
La comunicació visual d’aquest cartell haurà de transmetre tots o part dels aspectes que
cada autor consideri més transcendents d’aquesta data. El Primer d’Octubre no és una
simple commemoració històrica: se celebra una victòria i ens recorda el nostre deure
d’assolir una Catalunya lliure i sobirana, un deure que ens aboca a la confrontació amb
l’Estat espanyol.
A més, amb aquesta convocatòria, es vol donar a conèixer el Consell, apropar-lo a la
ciutadania en qualitat d’institució legítima i alhora combativa que preserva i defensa la
legalitat emanada del Primer d’Octubre. També es vol apropar el Consell al món de la
cultura, convidant dissenyadors i artistes que simpatitzen amb el projecte de la República
Catalana a reprendre el compromís amb la lluita política, que ens ha donat un gran
patrimoni de cartells emblemàtics, com els d’Antoni Clavé, Carles Fontserè, Joan Miró,
Joan Brossa, Antoni Tàpies i Enric Huguet, entre molts d’altres. El cartell polític té una
llarga tradició a casa nostra i arreu del món, per la qual cosa, aspirem també a donar
continuïtat històrica a aquest fet.
Aquest concurs vol interpel·lar artistes nacionals i internacionals i s’adreça a professionals
i estudiants de disseny gràfic, comunicació visual, il·lustradors, artistes i estudiants de
Belles Arts d’arreu del món més grans de setze anys.
Per participar en el concurs s’han de complir amb les bases del concurs entre les quals hi
ha disposar d’una Identitat Digital republicana que pot aconseguir-se al web del Consell
per la República Catalana (https://consellrepublica.cat). Amb aquesta ID es fa la inscripció
i l’anonimat de la persona concursant queda garantit al llarg de totes les fases fins a la
proclamació dels treballs seleccionats com a finalistes, els autors dels quals són els únics
que es donaran a conèixer.

Avenue de l’Avocat 34
1410 - Waterloo, Bèlgica

1

Consell
per la República
Catalana

2. BASES DEL CONCURS

CARACTERÍSTIQUES DEL CARTELL
2.1. El cartell es presentarà en format vertical, en una proporció aproximada de 3:4

(per exemple: 100 alçada x 70 amplada) i no ocuparà més de 5Mb.
2.2. El cartell s’enviarà en versió digital a través del web
http://www.cartellsperlarepublica.cat
2.3 El cartell es presentarà en qualsevol d’aquests formats: PNG, JPG, JPEG, GIF o PDF.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
2.4. Es pot presentar al concurs qualsevol persona més gran de setze anys, amb l’única
condició de tenir la Identitat Digital del Consell per la República Catalana.
2.5. Cada concursant es presentarà amb una única obra.
2.6. Els cartells han de ser originals i inèdits.
2.7. Els cartells seleccionats i el cartell guanyador hauran de poder ser adaptats a un
format i a una resolució que permeti la seva impressió en alta resolució.

PREMIS
2.8. Es concedirà un únic Premi dotat amb 3.000 euros.
2.9. Es concediran fins a un màxim de 18 Diplomes als 18 finalistes (19 incloent-hi el cartell

guanyador), signats pel President del Consell per la República i el President del Jurat del
Concurs. Si el Jurat ho decideix, podrien augmentar el nombre de treballs finalistes.
2.10. L’autor del cartell premiat cedirà tots els drets de reproducció i difusió per un període

indefinit i sense limitació de mitjans o suports al Consell per la República Catalana. Així
mateix, el Consell podrà fer ús il·limitat de la imatge del cartell per a altres aplicacions
digitals i impreses, com ara fullets, adhesius, samarretes i altres objectes de marxandatge.
El Consell en podrà fer versions o adaptacions per a poder-ne fer difusió o exposició.
2.11. L’import del Premi no obliga l’autor a fer les adaptacions originals de cada una
d’aquestes aplicacions; en el cas que ho faci una altra persona, l’autor té el dret de donar
la seva aprovació a cadascuna de les aplicacions abans de ser editades.

Avenue de l’Avocat 34
1410 - Waterloo, Bèlgica

2

Consell
per la República
Catalana

2.12. El cartell premiat quedarà en propietat del Consell per la República.
2.13. El cartell premiat es presentarà signat amb el nom de l’autor. No es podrà fer cap
modificació sobre l’original del cartell Premiat sense la conformitat del seu autor.
2.14. Els autors dels 18 cartells finalistes cedeixen al Consell per la República Catalana els

drets de reproducció i difusió de la seva obra per tal de poder-ne fer exposicions, per un
període de tres anys i sense limitació de mitjans o suports.
JURAT
2.15. El jurat estarà format per persones d'especial significació i es donarà a conèixer el dia

que es faci públic el guanyador i els finalistes.
2.16. A l’inici de les deliberacions, entre els membres del Jurat se’n designarà la
Presidència.
2.17. El Premi en cap cas podrà ser declarat desert.

TERMINIS
2.18. El dilluns 23 de maig, a les 24h, és la data límit per la presentació dels cartells.
2.19. La Presidència del Jurat farà lectura de l’Acta del resultat del Concurs, el Premi i els

diplomes en la segona quinzena de juny de 2022.
2.20. Els autors participants accepten en la seva totalitat les Bases d’aquest Concurs.

Avenue de l’Avocat 34
1410 - Waterloo, Bèlgica

3

