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Bases del concurs per al disseny
del logotip de la marca del
Secretariat d’Entitats de Sants,
Hostafrancs i la Bordeta
El Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta és la federació territorial d’aquests tres barris de Barcelona, que
aplega més de 270 entitats de diversa tipologia: esport, cultura, educació, assistència
social, associacions de veïns, drets cívics
i socials, etc. Un dels objectius essencials
del Secretariat és el foment i la defensa de
la vida associativa i la participació ciutadana a tots els nivells.

Objectiu

El Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta convoca un concurs amb
l’objectiu de seleccionar un disseny que
serà el logotip de la federació. Així mateix,
també caldrà preveure variants gràfiques
per a espais de coordinació associativa i
per a l’òrgan de govern de la federació.

Concursants

El concurs és obert a la participació de tothom que ho desitgi (excepte membres del
jurat), tot i que es fa una crida especial a
estudiants d’art, dissenyadors gràfics i altres professionals.
Cada participant podrà presentar com a
màxim 2 propostes, sempre que reuneixin
els requisits que estableixen aquestes bases.

Condicions tècniques

Els dissenys han de ser originals i inèdits i de
concepció i tècnica lliure sempre que sigui
possible la seva reproducció a dues tintes.
La tipografia haurà de permetre una bona
lectura en qualsevol mida, essent clara i
fàcilment intel·ligible.
Cal presentar les següents propostes:

• Logotip del Secretariat
Haurà de contenir únicament la denominació “Secretariat”, podent-se acompanyar de símbols a criteri de la persona
participant. Un requisit imprescindible
serà la utilització del color vermell (Pantone 485 C) i que el logotip sigui de format horitzontal.
• Tres variants de marca
A partir del logotip del Secretariat, caldrà
desenvolupar tres submarques, corresponents a:
-Secretariat (element principal) + Comissió
Executiva (descriptiu de marca 1)
-Secretariat (element principal) + Taula
d’esports (descriptiu de marca 2)
-Secretariat (element principal) + Taula intercultural (descriptiu de marca 3)

Format

Els treballs s’han de presentar, tant per al
logotip del Secretariat com per a les submarques abans esmentades, en els següents formats:
• Imprès
-Logotip a dues tintes
-Logotip en escala de grisos
-Logotip en negatiu
Les versions del logotip i de les aplicacions
estaran contingudes en un plafó o suport
rígid de format DIN A3.
• Digital
Les versions del logotip i de les aplicacions
es lliuraran també en format d’arxiu escalable (Freehand, Corel, etc.) i en format PDF
d’Acrobat. Els fitxers estaran en un CD o
DVD que acompanyarà l’obra en format
imprès.
• Fitxa tècnica, anàlisi i sol·licitud d’inscripció
La proposta s’acompanyarà d’una fitxa tècnica en un full DIN A4, en la qual s’identificaran els colors emprats i tipografia si n’hi
hagués, etc. És un requisit incloure una

anàlisi o descripció del logotip.
També és un requisit presentar una sol·
licitud d’inscripció convenientment emplenada amb les dades personals i l’acceptació de les bases.

Presentació

Les obres es lliuraran en un sobre tancat,
sense identificació de l’autor o autora, al
Centre Cívic Cotxeres de Sants (Sants, 79.
08014 Barcelona, presencialment qualsevol dia feiner de 9 a 14 h i de 16.30 a 19.30
h llevat de les tardes de divendres). Caldrà
indicar a l’exterior del sobre: “Concurs logotip Secretariat”.
Es lliurarà un sobre per a cada proposta de
logotip i les tres submarques esmentades,
a l’interior del qual hi haurà:
-Plafó DIN A3 amb les 3 versions del logotip i de les submarques
-CD o DVD amb els arxius digitals
-Fitxa tècnica i anàlisi
-Un sobre tancat que contindrà la sol•licitud
d’inscripció (disponible al web www.secretariat.cat). Cal indicar-hi a l’exterior el número de DNI, NIE o passaport.
Al darrere del plafó DIN A3, de la fitxa tècnica, de l’anàlisi i del CD o DVD caldrà fer-hi
constar, com a única dada identificativa, el
número de DNI, NIE o passaport. Aquest
mateix número figurarà també a l’exterior
del sobre tancat, junt amb el text “Concurs
logotip Secretariat”.

Termini

El termini de presentació d’originals serà el
2 de maig de 2011. No es podran admetre
obres lliurades amb posterioritat a aquesta
data.

Jurat i resolució

El jurat estarà integrat per tres persones
vinculades professionalment al món de la
comunicació, un membre del teixit associatiu, dos membres de la Comissió Executiva
del Secretariat i la gerència. Actuarà com a

secretària, amb veu però sense vot, la Directora de Comunicació del Secretariat.
La resolució del jurat es farà pública en el
marc de l’assemblea general d’entitats del
Secretariat i es difondrà a la pàgina web
del Secretariat (www.secretariat.cat) l’endemà 8 de juny a la tarda.
El veredicte del jurat serà inapel·lable. El
jurat pot declarar el premi desert.

Premi

El Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta concedirà un premi de
1.200 euros a la proposta guanyadora.
Aquest premi està subjecte a retenció, segons la Llei i el Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Propietat i devolució de les obres

La persona autora de l’obra seleccionada
cedeix al Secretariat d’Entitats de Sants,
Hostafrancs i la Bordeta, sense límit de
temps i amb caràcter exclusiu, els drets de
propietat, d’ús i d’explotació de la seva propietat intel·lectual.
Les propostes no premiades podran ser
recollides fins al dia 8 de juliol de 2011 al
Centre Cívic Cotxeres de Sants (Sants, 79.
08014 Barcelona, qualsevol dia feiner de 9
a 14 h i de 17 a 19 h excepte les tardes de
divendres). Un cop finalitzat aquest termini,
les obres no es podran recuperar i quedaran a disposició del Secretariat.
Les propostes no recollides es destruiran el
2 de setembre de 2011.

Acceptació

La participació en aquest concurs implica
l’acceptació total d’aquestes bases, que podran ser interpretades pel jurat en aquells
aspectes no previstos inicialment.

