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Institut Municipal d’Educació de Barcelona
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
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CONCURS DE
CARTELLS
1. L’objectiu del concurs és seleccionar el cartell
representatiu de la 24a edició de la Setmana de la
Ciència.
2. La temàtica del cartell ha d’estar relacionada amb
algun dels temes centrals de l’edició d’enguany:
A) ANY INTERNACIONAL DE LA TAULA
PERIÒDICA DELS ELEMENTS QUÍMICS.
L’objectiu és celebrar la gènesi i el
desenvolupament de la taula periòdica des del
descobriment del sistema periòdic de Dmitri
Mendeléiev, ara fa cent cinquanta anys.
Amb aquesta celebració es pretén, també, donar a
conèixer el paper de la química en la recerca de
solucions a reptes mundials, com ara el
desenvolupament sostenible, el futur d’una energia
neta, l’alimentació o la salut.
B) A L’EDICIÓ D’ENGUANY TAMBÉ VOLEM
DESTACAR DIVERSES PERSONES QUE HAN
ESTAT REFERENTS A DIFERENTS ÀREES DE
LES CIÈNCIES.
▪ RAMON MARGALEF: considerat com un dels
referents mundials de l’ecologia al segle XX i un
dels més grans científics catalans de tots els
temps, el biòleg Ramon Margalef va excel·lir en
els àmbits de la limnologia (estudi dels
ecosistemes aquàtics continentals),
l’oceanografia i l’ecologia. Enguany es
commemora el centenari del seu naixement.
▪ NARCÍS MONTURIOL: forma part de

l’avantguarda intel·lectual catalana del segle XIX.
A més de les seves facetes com a activista polític,
impressor, editor, pintor i polític, Monturiol
adquireix fama entre els seus coetanis com a
enginyer i inventor en tant que creador del primer
submarí tripulat de propulsió autònoma, l’Ictineu.
Enguany es commemora els 200 anys del seu
naixement.
▪ MARGARET HAMILTON: va ser directora de la
Divisió d’Enginyeria de Programari del Laboratori
d’Instrumentació del Massachusetts Institute of
Technology (MIT) dels Estats Units, on va liderar
el desenvolupament del programari de navegació
“on-board” per al Programa Espacial Apollo.
Gràcies als principis de disseny que hi va aplicar,
es van poder resoldre els problemes a l’ordinador
de navegació amb què es van trobar els
astronautes de la missió Apollo 11 en el moment
de l’allunatge i que van permetre l’arribada de
l'home a la Lluna. Enguany es commemora el
50è aniversari de l’arribada de l’home a la Lluna.
▪ LEONARDO DA VINCI: enguany es
commemoren els 500 anys de la mort de
Leonardo da Vinci, científic, astrònom, enginyer,
inventor, anatomista, pintor, escultor, arquitecte,
urbanista, naturalista, músic, poeta, filòsof i
escriptor.
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).
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▪ 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.

pastilla amb els noms de les institucions que formen
la Comissió Organitzadora.

▪ 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.

9. El termini màxim de presentació serà el 13 de
setembre de 2019 a la seu de la Fundació Catalana
per a la Recerca i la Innovació, passeig Lluís
Companys, 23, 08010 Barcelona.

▪ La mida ha de ser DIN A3, ampliable a DIN A2.

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

7. S’ha de presentar sobre suport rígid i sense
signar. També s’haurà d’enviar el cartell en format
pdf (amb una resolució mínima de 300 ppp) per
correu electrònic a l’adreça
setci@fundaciorecerca.cat.
▪ El cartell ha d’anar acompanyat d’un sobre
tancat on figuri 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:
24a Setmana de la Ciència
Viu la Ciència!
Del 8 al 17 de novembre
Informació: tel. 93 268 77 00
www.setmanaciencia.cat
___
▪ 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

Tant el logotip com la pastilla amb les institucions i
exemplars d’edicions anteriors estaran a disposició
de les persones concursants a
www.setmanaciencia.cat.
8. El cartell seleccionat serà premiat amb 1.000 €.

11. El veredicte es farà públic durant la segona
quinzena del mes de setembre.
12. 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 2019.
13. Els cartells no premiats, d’acord amb la seva
qualitat i el 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.
14. 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.
15. 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.

24a

SETMANA DE LA

ciencia

CLÀUSULA PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
D’acord amb la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter personal, totes les dades personals
facilitades per les persones participants al concurs seran incorporades al sistema de tractament titularitat de
la FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ (FCRi), amb CIF G-58.285.784, i amb
domicili situat al passeig Lluís Companys, núm. 23, 08010-Barcelona, amb la finalitat de gestionar la seva
participació en aquest concurs, poder-nos comunicar via correu electrònic o telefònic, així com per poder
convocar-los anualment mitjançant correu electrònic amb l’enviament de les bases del concurs, en el cas
que es vulgui participar-hi de nou.
Les dades personals de la persona guanyadora, amb inclusió expressa de les imatges preses durant el
lliurament del premi, s’utilitzaran per a fer difusió de l’activitat, podran ser publicades a la pàgina web de les
entitats organitzadores i col·laboradores i a les seves xarxes socials amb la finalitat de donar publicitat a
l’esdeveniment.
L’FCRi informa que procedirà a tractar les dades personals de manera lícita, lleial, transparent, adequada,
pertinent, limitada, exacta i actualitzada. Les dades seran conservades durant el termini estrictament
necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè
es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per a les
finalitats esmentades.
Les persones interessades podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al
tractament de les seves dades així com el dret a revocar el consentiment prestat, mitjançant un escrit
adreçat a FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ, passeig Lluís Companys núm.
23, 08010 Barcelona o en la següent adreça electrònica lopd@fundaciorecerca.cat, incloent-hi les dades
següents: nom i cognoms, domicili a efectes de notificacions, còpia DNI i dret exercitat. Així mateix, també
podran adreçar-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que es consideri
oportuna.
S’entendrà que el o la titular de les dades autoritza el tractament d’aquestes per a les finalitats descrites
anteriorment, en el moment en què participi en el concurs (ens enviï el cartell amb les seves dades
personals).

