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Bases XXX Concurs del Cartell Anunciador de la 
LX Edició del Festival Concurs 
"CANT DE L'ESTORETA VELLETA" 
 

 
 
A TOTS ELS ARTISTES, CREADORS, IL·LUSTRADORS, AIXÍ COM A ENTITATS 
CULTURALS I ARTÍSTIQUES DE LES DIFERENTS DISCIPLINES GRÀFIQUES. 
 
1.- Podran prendre part en el concurs tots els artistes de les diverses disciplines 
gràfiques,  podent presentar el número de treballs que estimen convenients.  
 
 
2.- Sobre tema lliure, l’original representarà una al·legoria plàstica del Festival a 
què es referix, havent de subjectar-se en sensibilitat i tècnica al que és propi del 
cartell. 
 
 
3.- Els cartells, originals i inèdits adoptaran la forma vertical, muntat sobre 
suport rígid (bastidor o cartó ploma), en grandària DIN A-3, brut de 29,7 x 42,0 
cm sense marges (en el color de fons, en la part inferior, es deixarà un espai lliure 
suficient per a poder imprimir els logotips i llegendes de les entitats 
patrocinadores). 
 
 
4.- Combinada amb la composició del dibuix figurarà únicament la retolació de la 
llegenda següent: 
 
FALLA PLAÇA DE L'ARBRE  
LX FESTIVAL CONCURS "CANT DE L'ESTORETA VELLETA"  
VALÈNCIA - 2021  
 
 
5.- Els originals executats a mà i amb llibertat de procediment, excepte el 
"collage" amb imatges d’altres autors, es faran de manera que la seua reproducció 
no oferisca dificultats i acolorit basant-se en QUADRICROMIA, quedant exclosos 
els daurats i platejats, així com els colors fluorescents. 
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En cas d'utilitzar-se l’ordinador, es presentarà una còpia d’alta resolució a 29,7 x 
42,0 cm a color, muntada sobre suport rígid. L’autor serà responsable de la 
correcta realització dels arxius informàtics aportats. En cap cas s’admetrà 
l’escanejat o ús de fotografies i imatges d’altres autors.  
 
 
6.- La recepció dels cartells romandrà oberta fins al dia 18 de desembre del 2020 
en el Casal de la Falla Plaça de l’Arbre a les 20:00 hores, Plaça Dramaturg Faust 
Hernández i Casajuana, 2-Baix dreta, els divendres de 21.30 a 23.00 hores. 
 
 
7.- Els treballs es presentaran amb un lema que haurà de figurar en el dors de 
l’obra sense cap altra dada. En sobre tancat, a banda, s’inclourà el nom i 
cognoms del concursant, edat, falla a què pertany, número de cens, domicili i 
telèfon de contacte. En l’exterior d'este sobre, únicament apareixerà l’indicat 
lema, sense cap altre text o contrasenya.  
 
 
8.- L’exposició amb els treballs presentats es mostrarà en la nit de la votació el 18 
de desembre, en el nostre casal. 
 
 
9.- Resultarà guanyador el dibuix que obtinga el major númere de vots 
favorables, emesos pels membres de la nostra Comissió, en la Junta que se 
celebrarà en el Casal, el dia 18 de desembre, donant-se a conéixer el guanyador 
seguidament. El resultat serà inapel·lable, reservant-se la Comissió la facultat de 
contemplar i interpretar les bases en el no previst. 
 
 
10.- Es concedirà un Premi Únic de 200 € (DOS-CENTS EUROS) per a l’artiste, 
mes un estendard per a la Comissió Fallera de l'Artiste, en cas d’estar censat en 
alguna.  
 
 
11.- En cas de lliurament del cartell guanyador i vore’ns en avant obligats a 
anul·lar la celebració de la LX edició del Festival Concurs del Cant de l’Estoreta 
Velleta previst pel dia 7 de març de 2021 per motius sanitaris, el cartell escollit es 
mantindrà com a guanyador per l’any 2022, posposant tots els actes que 
estigueren pendents en referència al mateix. 
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12.- El treball premiat, quedarà en propietat de la Falla Plaça de l’Arbre, per a 
l’ús que estime convenient, reservant-se el dret a reproduir-ho, en el futur, a 
grandària natural o reduït. Els treballs no premiats disposaran de 30 dies per a 
retirar-los, a comptar des de l’endemà al tancament de l’exposició, transcorreguts 
els quals, s’entendrà que l’autor cedeix a la falla organitzadora la seua propietat, 
podent la mateixa donar-li el destí que estime oportú. 
 
 
13. – Serà responsabilitat dels cartellistes qualsevol reclamació que puga produir-
se en relació amb l’autoria del cartell i el seu possible plagi. 
 
 
14.- No podran participar, directament o indirectament, els membres de la 
Comissió organitzadora, ni els seus familiars. 
 
 
15.- La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de les bases.  
 
 
 
 
 
En València, octubre de 2020. 
 


