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Condicions de participació del concurs de disseny del nou logotip de 

la Jornada Besòs-Maresme: Territori Antiracista 

 
 
 

Condició 1 

 
Objecte de la convocatòria 

 
Disseny del nou logotip destinat a ser la imatge representativa de la Jornada “Besòs-Maresme: Territori 

Antiracista”, imatge vectoritzada a les samarretes que s’entregaran el dia de l’acte i a tota la difusió 

d’informació sobre la mateixa, a través del web i d’altres documents i elements físics. 

 
El logotip haurà de ser representatiu de la temàtica de la Jornada: sensibilització vers el discurs 

antiracista. Es tindrà en compte que el disseny representi els valors que fomenta l’acció: la 

convivència entre comunitats de diferents orígens culturals, la bona gestió de la diversitat cultural i la 

ferma oposició a discursos i actituds xenòfobes o de discriminació racial. 

 
Condició 2 

Participants 

2.1. Podrà participar qualsevol persona sense límit d’edat 

2.2. Les propostes podran realitzar-se de forma individual o en grup (p.e. en família). 

2.3. Cada persona participant podrà presentar totes les propostes que vulgui. 

 

Condició 3 

 
Requisits i condicions tècniques 

 

3.1. El logotip haurà de reflectir els trets d’identitat de l’acció: 

- sensibilitzadora 

- participava 

- pluralista i inclusiva 

- arrelada a la realitat comunitària 

Els dissenys hauran de ser originals. Les persones participants hauran d’assegurar per escrit que el disseny de 

la seva proposta és fruit de la seva creativitat personal i que no s’han infringit els drets d’autor 

d’altres persones i/o entitats. 
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3.2. És aconsellable la utilització de colors que siguin fàcilment traslladables a escala de grisos per 

facilitar la realització tant en color com en blanc i negre. És recomana l’ús de màxim 3 

colors. 

3.3. La tècnica serà lliure. Tanmateix, les persones participants hauran de tenir en compte que 

el disseny presentat i que resulti guanyador del concurs serà després reproduït en 

diferents formats i materials. 

3.4. Preferiblement es presentarà el logotip en versió a color i versió monocroma (blanc i negre 

o en escala de grisos) que possibiliti la reproducció a una tinta. 

3.5. Quedaran exclosos tots aquells dissenys que tinguin connotacions sexistes, xenòfobes, 

racistes, homòfobes i ofensives contra persones i institucions. 

3.6. Els dissenys podran ser presentats en format paper (DINA-4)o en format digital (jpg., png., pdf. 

Word, etc.) 

 

 
Condició 4 

 
Propietat Intel·lectual i Drets de Reproducció 

 

 
4.1. La propietat del logotip guanyador serà cedida a la “Xarxa Antiracista”, agrupació 

d’entitats organitzadora del concurs. La “Xarxa Antiracista” es reserva tots els drets de 

propietat i d’ús de la proposta guanyadora. 

4.2. Les entitats organitzadores es reserven el dret de reproducció mitjançant els formats a través 

dels mitjans que consideri oportuns, el dret de modificar el logotip amb l’objectiu 

d’optimitzar-lo per a la seva posterior vectorització a les samarretes i impressió en formats 

físics o difusió en mitjans digitals. 

 

Condició 5 

Presentació 

 
5.1. El termini de presentació serà del 14 de març fins l’1 d’abril de 2019. 

5.2. Les propostes podran ser enviades o presentades a: 

a) Els punts de recollida dels dissenys seran al Complex Esportiu Francesc Abad, al Casal 
de Barri Besòs i a la recepció del Centre Cívic Besòs. 

b) Tanmateix es podrà enviar el disseny a la direcció de correu bmantiracista@gmail.com 

c) Totes les persones participants hauran d’adjuntar al seu disseny un document amb 
les seves dades personals i hauran de signar un document on donin el seu acord a 
cedir els drets de la propietat intel·lectual del disseny 

d) Les persones participants menors d’edat hauran d’aportar les seves dades personals 
i una autorització dels tutors legals on els tutors donin l’acord per cedir els drets de 

mailto:bmantiracista@gmail.com
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propietat intel·lectual del disseny, així com per poder cedir imatges dels menors a 
càrrec 

 
 

Condició 6 

 
Jurat seleccionador i votació de les propostes 

 

 
6.1. Els membres del jurat seran tres persones treballadores del Centre Cívic, especialistes en 

disseny gràfic, que donaran el resultat del guanyador/a el dia 1 d’abril 

6.2. Cap dels membres ni familiars de 1r i de 2n grau del jurat podrà presentar-se com a 
participant. 

6.3. El jurat podrà decidir quines propostes són admeses i quines són excloses sempre 

basant-se en allò establert en l’apartat 3 de les presents condicions de participació. 

6.4. L’elecció del disseny guanyador es farà per consens dels membres del jurat. En cas de no 

arribar a un acord, els dissenys candidats es sotmetran a votació sent el guanyador final el 

disseny que hagi obtingut més vots. 

6.5. El jurat podrà declarar el concurs nul o sense disseny guanyador si considera que cap de les 

propostes s’ajusta als requisits establerts en la condició 3 del present document. 

 

 
Condició 7 

Exclusions 

7.1. Quedaran exclosos del concurs aquells dissenys que: 

 
- Siguin lliurats fora de termini. 

- No compleixin els requisits i/o condicions tècniques establertes en la base 3. 

- Presentin contradiccions essencials, inexactituds o aspectes incomprensibles. 

- Facin referència o siguin còpia d’altres marques i logotips. 

 
Condició 8 

Resolució 

8.1 El nom de les persones participant i disseny guanyador seran exposats als tres equipaments 

abans esmentats des del mateix dia 1 d’abril 

8.2 Així mateix, el resultat es publicarà a la pàgina web del Centre Cívic Besòs 

(http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/besos) i en els altres suports que el jurat consideri adequats 

per donar a conèixer el resultat del concurs. 

8.3 El dia 27 d’abril, dia de l’acció, es farà una exposició al Complex Esportiu Francesc Abad amb 

tots els dissenys participants 

http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/besos
http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/besos
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Condició 9 

 
Premi 

Aquest concurs no dona dret a premi. 
 
 

 
Condició 10 

 
Acceptació de les condicions de participació 

 
La participació en el concurs representa implícitament l’acceptació de totes les condicions de 

participació així com també la fallada del jurat. 

Qualsevol cas no previst en les presents condicions de participació serà resolt pel jurat i comunicada 
la decisió a cada persona participant. 
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