
VIU LA CIÈNCIA!

CONCURS DE
CARTELLS



BASES
1. L’objectiu del concurs és seleccionar el cartell 

representatiu de la 21a edició de la Setmana de la 
Ciència.

2. La temàtica del cartell ha d’estar relacionada amb 
qualsevol dels objectius dels anys internacionals que 
se celebren enguany:
Any Internacional dels Llegums: sensibilitzar a la 
ciutadania sobre els avantatges nutricionals dels 
llegums com a part d'una producció d'aliments 
sostenibles encaminada a aconseguir la seguretat 
alimentària i la nutrició.
Any Internacional del Mapa: ampliar i difondre el 
coneixement de la cartogra�a i la informació 
geogrà�ca entre el públic en general per al seu ús i 
aplicació, així com per generar i construir noves 
formes d’entendre, utilitzar i comunicar missatges a 
través de l’espai geogrà�c.
Any Internacional de l’Entesa Mundial: promoure 
una millor comprensió de l'impacte mundial de les 
accions locals en el repte de fomentar polítiques 
innovadores per a fer front a problemes d'abast 
mundial com ara el canvi climàtic, la seguretat 
alimentària o les migracions.

3. El concurs està adreçat a tothom que hi vulgui 
participar.

4. Cada persona concursant podrà presentar-hi un 
màxim de tres obres.

5. Les obres presentades cal que siguin originals i 
inèdites.

6. Condicions que ha de complir el cartell:
Els originals han de ser aptes per a la reproducció 
impresa amb un màxim de 4 tintes (quadricromia).
Els drets de propietat del disseny i les imatges 
utilitzades en la proposta han de ser propietat de 
l’autor/s. En cas que s’utilitzi una imatge propietat 
d’un tercer, caldrà acreditar que s’han tramitat – i en 
aquest cas liquidat – els drets d’ús i de reproducció 
derivats dels drets d’autor que corresponguin, tot 
exonerant la Fundació Catalana per a la Recerca i la 
Innovació de tota responsabilitat.
La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació es 
reserva el dret de fer possibles ajustaments per 
garantir l’ús adient de la imatge corporativa. 
La mida ha de ser DIN A3, ampliable a DIN A2.
S’ha de presentar sobre suport rígid i sense signar. 
El cartell ha d’anar acompanyat d’un sobre tancat on 
�guri la informació següent: nom, cognoms, adreça 
postal, telèfon de contacte i l’adreça electrònica de 
l’autor/a.

Breu explicació del cartell.
Hi ha d’incloure el text:

21a Setmana de la Ciència
Viu la Ciència!

De l’11 al 20 de novembre
Informació: tel. 93 268 77 00

www.fundaciorecerca.cat/setmanaciencia
@recercat

@fundaciorecerca
#SC16cat

Ha d’incorporar en un lloc clarament visible el logotip de 
la Setmana de la Ciència, respectant-ne els colors i el 
format. També hi haurà d’incloure una pastilla amb els 
noms de les institucions que formen la Comissió 
Organitzadora.

Tant el logotip com la pastilla amb les institucions i 
exemplars d’edicions anteriors estaran a disposició de 
les persones concursants a

www.fundaciorecerca.cat/setmanaciencia.

7. El cartell seleccionat serà premiat amb 1.000 EUR.
8. El termini màxim de presentació serà el 9 de setembre 

de 2016 a la seu de la Fundació Catalana per a la 
Recerca i la Innovació,  passeig Lluís Companys, 23, 
08010 Barcelona. També s’haurà d’enviar el cartell en 
format pdf (amb una resolució mínima de 300 pp) per 
correu electrònic a l’adreça setci@fundaciorecerca.cat.

9. El Comitè Organitzador de la Setmana de la Ciència serà 
l’encarregat de seleccionar el cartell guanyador. El 
premi podrà ser declarat desert.

10. El veredicte es farà públic durant la segona quinzena del 
mes de setembre.

11. El cartell guanyador restarà en propietat de la Fundació 
Catalana per a la Recerca i la Innovació, que en farà l’ús 
que cregui convenient per a la difusió de la Setmana de 
la Ciència 2016.

12. Els cartells no premiats, d’acord amb la seva qualitat i 
del seu nombre, podran ser exposats al públic. Aquests 
cartells no premiats podran ser recollits a partir de la  
primera quinzena de desembre a la seu de la Fundació 
Catalana per a la Recerca i la Innovació.

13. El Comitè Organitzador tindrà cura en el tractament de 
les obres presentades, però no es fa responsable de 
qualsevol incident o accident que puguin patir.

14.Prendre part en el concurs pressuposa acceptar 
aquestes bases. Qualsevol dubte sobre la seva 
interpretació serà resolt pel Comitè i les seves decisions 
seran inapel·lables.


