
 

 
 

 
Concurs de Logotip de Barraques  

 

Bases específiques 

 

Les Barraques de Sant Zenon són un dels actes juvenils més significatius de la nostra 

població. Per això, des de les entitats organitzadores i col·laboradores de les Barraques 

amb la voluntat de dur a terme la celebració de Sant Zenon amb la màxima difusió i 

participació, convoca el concurs per a la creació de la imatge de Barraques 2023. 

 

L´objecte del concurs és crear un logotip específic per a les Barraques 2023 d´enguany, 

destinat a anunciar i difondre l’esdeveniment dins i fora de l´àmbit local. El tema és la 

mateixa vila. Els treballs hauran de fer referència a la celebració de les Barraques sempre 

sota el prisma lúdic i festiu inherent a les mateixes festes. El logotip ha de permetre 

l’adaptació fàcil als diferents suports (gots, samarretes, cartells…). El premi pel o per la 

guanyador/a serà de 600€.   

 

El concurs és obert a tothom que ho vulgui. S´admetrà fins a dos treballs per participant.  

 

Els treballs es presentaran en color, reproduïble per quadricromia, en un format DIN-A3 

vertical de 29,7 X 42 cm. El mateix treball s´adjuntarà en suport informàtic vàlid per a PC o 

Mac i compatible amb tots els suports pels que es necessita la imatge. El logotip realitzat  

s’haurà de presentar el disseny gràfic plasmat a cartell, samarreta i got.  

 

El guanyador/a realitzarà les adaptacions pertinents per adaptar la imatge als suports 

necessaris (gots i samarretes) i maquetarà el cartell final amb totes les informacions 

pertinents i les adaptacions que es demanin necessàries (XXSS, nombre de colors, mida...). 

Acceptant que l’organització es reserva el dret d’escollir la imatge total o parcialment.   

 

Les obres es presentaran en un sobre tancat, sense dades i indicant el nom del concurs 

"Barraques 2023”. Cap obra no anirà firmada ni portarà cap marca distintiva. Un segon 

sobre adjunt contindrà una targeta amb el nom, l´adreça i el telèfon del concursant, indicant, 

també, el nom del concurs “Barraques 2023”. Els dos sobres seran numerats per ordre de 

recepció. En el cas que, el guanyador/a sigui menor d’edat es requerirà la presència del seu  

tutor o de la seva tutora legal  per a la recollida del premi. I aquest haurà de presentar una 

autorització expressa del tutor/a legal.  

 

Els treballs es lliuraran a la Regidoria de Joventut, Riera Pare Fita, 31 (Edifici Calisay), 

qualsevol dia laborable, de 9-14 h. Telèfon d´informació 93 795 77 50. El termini per a 

l´admissió d´obres comença el dia 12 de març fins el dia 12 d’abril de 2023. 



 

 

 

 

 

Perquè el concurs sigui vàlid hi haurà d’haver un mínim de 5 propostes a valorar.  

 

Els treballs que es rebin fora de termini o no compleixin les bases quedaran fora de concurs. 

 

El jurat estarà format per un representant de cadascuna de les entitats col·laboradores de 

Barraques, l’equip de joventut i algun dissenyador local. El premi s´adjudicarà tenint en 

compte criteris únicament artístics, de disseny i publicitaris. El jurat es reserva el dret de 

deixar el premi desert si no hi ha cap treball que satisfaci el que aquestes bases exposen.  

La decisió del jurat i l’entrega del premi es farà pública el divendres 15 d’abril de 2023 a les 

XXSS de Barraques.  

La decisió del jurat és inapel·lable i pot decidir respecte a qüestions no previstes en 

aquestes bases.  

L´autor o autora de l’obra guanyadora fa cessió a l´Ajuntament d´Arenys de Mar i a les 

entitats arenyenques sense ànim de lucre del dret de reproducció del cartell en qualsevol 

aplicació informativa o lúdica, relativa als actes de celebració que es programin i a  les 

seves comunicacions habituals per la Festa de Sant Zenon 2023. 

No es podrà alterar o modificar els treballs premiats sense l´aprovació dels creadors. El nom 

dels autors figuraran en les reproduccions quan ho permeti la seva dimensió.  

Les obres no premiades podran ser recollides a la Regidoria de Joventut fins al dia 2 de 

maig de 2023. 

La participació en el concurs implica l´acceptació d´aquestes bases. 

 
 

 


