
Concurs Cartell Correllengua 2018

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), us informem que 
les vostres dades s’inclouran en el fitxer “Agenda”, el responsable del qual és el Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs 
i la Bordeta. Les vostres dades seran tractades amb l'única finalitat d’informar-vos dels actes i activitats relacionades 
amb aquest esdeveniment. En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició 
mitjançant una comunicació escrita, a la qual heu d’adjuntar una fotocòpia del DNI, adreçada a (Secretariat Entitats de 
Sants, Hostafrancs i la Bordeta, c/Sants, 79, 08014 Barcelona).

El Correllengua és una iniciativa a favor de la nostra llengua i cultura sorgida 
de la societat civil catalana. És una proposta per a la defensa i promoció de 
la llengua catalana, transversal, oberta, participativa i popular, que té com a 
objectiu fomentar l'ús social de la llengua en tots els àmbits.

Premi. Edició de l’obra guanyadora en la difusió del Correllengua i pre-
mi en metàl·lic de 300 €.

Termini de presentació: 3 d’abril de 2018

Lloc de presentació: Centre Cívic Cotxeres de Sants (Sants, 79)

BASES
La participació és oberta tant a professionals com a artistes novells.

Els participants han de fer arribar de forma individual o col·lectiva un disseny, 
original i inèdit.

El format dels cartells serà de 24 cm d’ample x 37 cm d’alt, i s’ha de presen-
tar en un suport rígid DIN A3 orientació vertical. 

Cal incloure les frases “Correllengua 2018”, “Sants, Hostafrancs i la Bor-
deta” i “dissabte 30 de juny, parc de l’Espanya Industrial”. Aquest any el 
Correllengua estarà dedicat a la Nova Cançó, per tant caldrà destacar en el 
disseny algun motiu del moviment de la Nova Cançó.  

El cartell guanyador serà també la imatge de tots els Correllengua que es 
faran arreu dels Països Catalans, per aquest motiu se sol·licitarà una versió 
muda de l’obra guanyadora. 

Els dissenys es poden realitzar en qualsevol estil o tècnica que permeti la 
fotoreproducció i la impressió en quatre colors. No s’admetran tintes metal-
litzades o fluorescents, ni relleus i volums enganxats.

L’organització farà servir el cartell guanyador per promocionar el Correllengua 
sobre qualsevol format. L’organització es reservarà els drets de reproducció del 
cartell guanyador, que seran cedits en exclusiva pel seu autor. 

El jurat estarà format per la comissió organitzadora del Correllengua. El jurat 
es reserva la potestat, si és necessari, de seleccionar prèviament els dis-
senys admesos a concurs, així com deixar desert el concurs.

El termini de presentació d’originals serà fins al 3 d’abril del 2018. S’hauran 
de presentar a les Cotxeres de Sants (Sants, 79).

Els concursants podran actuar sota pseudònim. Hauran de lliurar l’obra jun-
tament amb un sobre tancat on constin les dades personals de l’autor (nom, 
adreça, telèfon, DNI i correu electrònic). En cas que el cartell estigui dissenyat 
en format digital també haurà de presentar-se en suport CD o llapis de memòria. 

El veredicte del concurs es farà públic el 6 d’abril del 2018 al web del Se-
cretariat i al Centre Cívic de les Cotxeres de Sants. Les obres presentades 
estaran a disposició dels seus autors a partir del 9 de juliol del 2018 al Centre 
Cívic de les Cotxeres de Sants. La participació en aquest concurs suposa 
l’acceptació d’aquestes bases.

Per a més informació:
Secretariat Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta
Sants, 79.
www.secretariat.cat
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