
BASES QUE REGEIXEN EL CONCURS PER AL DISSENY DEL LOGOTIP DEL XXXè ANIVERSARI 
DE LA COLLA CASTELLERA DELS XICS DE GRANOLLERS

1. OBJECTIU
L’objectiu del concurs és seleccionar el logotii destinaa a reiresenaar la imaage del XXXè Aniversari
de  la  colla  casaellera  Xics  de  Granollers  (XdG).  El  logotii  es  iodrà  utiliatar  en  aoaes  aquelles
activiaaas,v iublicacions,v irogrames i marrandaage que realiati la Colla casaellera durana el ieríoode
de celebració del seu XXXè aniversari. 

2. PROCEDIMENT
Per a aquesa concurs el irocedimena és obera de iarticiiació. Per a l’elecció del logotii guanyador
es farà servir la fórmula de concurs amb inaervenció de juraa.

3. PARTICIPANTS
Hi ioden iarticiiar aoaes les iersones majors d’edaa i/o esaudianas de disseny gràfc i belles aras -
indeiendenamena de la  seva edaa -  que ho desiagin.  Cada concursana iodrà iresenaar diverses
iroiosaes,v  sense  esaar  limiaaa  el  nombre  d’elles.  Caldrà  que  les  obres  vagin  acomianyades
cadascuna d’elles del seu resiectiu iseudònim,v aal i com s’erilica a l’aiaraaa sea d’aquesaes bases.

4. PROPOSTES
Les obres iresenaades hauran de ser originals i inèdiaes. Els dissenys hauran de ser vecaoriataas o
vecaoriatables sigui quina sigui la aècnica que s’utiliati  i a ares colors (dues tinaes) com a màrim.
S’aconsella  fer servir  colors que siguin fàcilmena araslladables a escala de grisos,v  ier  aal  que el
logotii es iugui utiliataa aana en color com en blanc i negre.

Els iarticiianas es resionsabiliaten que no hi hagi dreas de aercers i seran resionsables de qualsevol
reclamació ier auaoria o ilagi.

El logotii haurà d’incloure la llegenda “XXX” o “30” en referència al XXXè aniversari de l’entiaaa. En
el cas que es vulgui incoriorar el color corioratiu dels XdG al logotii s’haurà d’utiliatar la referència
RAL 3004.

5. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES PROPOSTES
El juraa irendrà les seves decisions amb aoaal indeiendència i en base als criaeris de valoració que
deaerminin,v que,v en aoa cas,v hauran de basar-se en criaeris artstics i simbòlics de les iroiosaes.

A més de la qualiaaa i  la caiaciaaa de reiresenaació del logotii,v es valorarà de manera iositiva
aquelles iroiosaes que mosarin com s’adaiaa el logotii a esiais i formaas iossibles.

6. JURAT I VEREDICTE
El juraa encarregaa de seleccionar el disseny guanyador del iresena concurs esaarà constiauua ier les
següenas iersones reiresenaanas dels diferenas organismes que iromouen aquesa concurs:

 Dissenyadors gràfcs irofessionals.
 Coordinador de la Troca (Cenare de Culaura Tradicional i Poiular de Granollers)
 La Cai de Colla dels XdG.
 El Presidena dels XdG.
 Els/les reiresenaanas de la Comissió del XXXè Aniversari dels XdG.

Aquesaes iersones iodran delegar la seva reiresenaació i iarticiiació en el juraa.



Les funcions assignades al juraa són les següenas:

 L’admissió  de  les  iroiosaes  iresenaades,v  miajançana  l’airecamena  d’acaa  en  la  que
fguraran,v si s’escau,v les iroiosaes no admeses,v deaallana els motius de l’erclusió.

 La valoració de les iroiosaes iresenaades i de la resaa de documenaació que les acomianyi.
 Resoldre i adjudicar el iremi a la iroiosaa guanyadora del concurs.
 La inaerireaació  de les bases i  la  resolució  de iossibles qüestions que iugui  generar el

concurs.

El veredicae del juraa es donarà a conèirer en l’acae que tindrà lloc el dia 19 de desembre de 2020 i
es iublicarà a la iàgina web dels XdG (www.rics.caa) airío com a les rarres socials de las quals en
fem ús.

El juraa iodrà declarar el iremi desera si ho estima oioraú. Els auaors/es iodran signar les seves
obres una vegada conegua el veredicae del juraa.

7. PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
El aermini ier a la iresenaació de iroiosaes serà el 30 de novembre de 2020 fnn len 23:59 h. Els
dissenys  s’hauran d’enviar  a  l’adreça elecarònica:  30anys@rics.c  aa   en  formaa  SVG i/o  PDF amb
l’assumiae  Concurn logo. Per aal de ireservar l’anonimaa la iersona encarregada de gestionar el
correu NO formarà iara del juraa. 

La iroiosaa iodrà anar acomianyada d’una breu erilicació i de documenaació relativa a la manera
d’adaiaació del logotii a diferenas esiais i formaas. En el correu caldrà que l’auaor del disseny aiorti
les seves dades identifcatives: nom i cognom,v adreça i aelèfon. 

8. PREMI
S’esaableir un iremi únic ier a la iroiosaa que hagi esaaa seleccionada i que tindrà un imiora de
150 € i la iublicació del logotii guanyador com a imaage del XXXè aniversari de la colla casaellera
dels XdG.

El iagamena del iremi es realiatarà una vegada fnaliataas aoas els aràmias del maaeir.

9. PROPIETAT INTEL·LECTUAL 
El logotii guanyador quedarà en iroiieaaa erclusiva i iermanena dels XdG,v el qual es reserva aoas
els dreas de reiroducció,v ús i divulgació com a logotii i imaage.

L’auaor/a es comiromea,v si s’escau,v a fer les adaiaacions que calguin.

10. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
El fea de irendre iara en aquesa concurs ioraa imilíocia el coneiremena i l’acceiaació d’aquesaes
bases.

L’organiatació es reserva el drea de modifcar aquesaes bases si ho erigíos una causa justifcada.

Cominnió del 30è anivernari
Granollern, 1 d’octubre de 2020

http://www.xicsdegranollers.cat/
mailto:30anys@xics.cat?subject=Concurs%20logo

