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WWW.ACUDAM.ORG/CONCURSNOULOGOTIP 

BASES CONCURS  “NOU LOGOTIP ACUDAM” 

 

 

http://www.acudam.org/CONCURS
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PREÀMBUL 

ACUDAM és una associació sense afany de lucre i declarada d’utilitat pública. Porta 
més de 40 anys treballant amb i per a les persones amb discapacitat intel·lectual i del 
desenvolupament i les seves famílies. L’àmbit d’actuació de l’entitat és la comarca del 
Pla d’Urgell, tenint la seu social  al C/ Ferrer i Busquets núm. 2 de Mollerussa. 

ACUDAM es diversifica en dues àrees, la Social i l’Empresarial. Representa a 448 
socis/es i  compta amb una plantilla de 118 treballadors/es. 

Els inicis de l’ACUDAM es remunten a l’any 1975, quan un grup de familiars de 
persones amb discapacitat intel·lectual, no trobant el recurs que els seus fills/es 
necessitaven per donar continuïtat a la seva atenció i evolució, van començar a 
organitzar els serveis dels quals avui disposa l’entitat. Ja en aquell moment es va 
apostar pel treball i l’ocupació terapèutica com a eines de participació i 
desenvolupament. 

Cada persona es beneficia d’un servei o altre, d’un tipus d’activitat i/o intervenció o 
altre, segons les seves necessitats de recolzament, situant-se en un determinat servei 
pel criteri d’adequació a la realització del seu programa individual, els seus desitjos, les 
seves competències i habilitats i com no dels seus interessos (personals i terapèutics). 

Per més informació sobre l’entitat heu de visitar www.acudam.org 

EL NOSTRE NOM  

ACUDAM està vinculat a l’associació des del seu naixement; aquest nom neix de les 
seves sigles (Associació Comarcal d'Urgell d'Ajuda al Minusvàlid). Actualment l’entitat 
utilitza el nom “ACUDAM” per identificar-se, esdevenint en el temps com a sinònim de 
qualitat i representació dels valors de l’associació. 

EL LOGOTIP 

El logotip actual  ha representat a l’entitat durant anys, però creiem que 
cal una renovació d’aquest per poder adaptar-nos als temps actuals i 
gaudir d’una imatge moderna,  adient a la nostra entitat. Per aquest 
motiu, es crea el concurs “NOU LOGOTIP ACUDAM”.  

OBJECTE DEL CONCURS 

Trobar un logotip destinat a ser la nova imatge corporativa de l’ACUDAM.  

La proposta ha d’adaptar-se a qualsevol suport de difusió (paper, cartes, targetes, 
cartells, correu electrònic, pàgina web...).  

Aquest nou logotip també haurà de tenir en compte la seva convivència gràfica amb 
els tres serveis principals de l’entitat. Per tant, a banda del nou logotip també es 
presentarà la corresponent proposta gràfica del logotip de l’ACUDAM acompanyada de 
cadascun d’aquets serveis: 

http://www.acudam.org/
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Logotip ACUDAM / Servei de Teràpia Ocupacional (STO) 

Logotip ACUDAM / Habitatge 

Logotip ACUDAM / Unitat de Suport a l’Activitat Professional (USAP)  

El nou logotip ha de representar la missió, visió i els valors de l’entitat, mantenint  les 
sigles actuals.  

FASES DEL CONCURS 

Les propostes a concurs es recolliran dins del termini establert en les següents bases: 

1a Fase: en la que el Jurat (la composició del mateix es descriu més endavant) escollirà 
tres propostes finalistes.  

2a Fase: Les tres propostes finalistes seran sotmeses a un procés de votació per part 
dels usuaris/àries, famílies i treballadors/es de l’ACUDAM, donant com a resultat 
l’opció guanyadora. 

PROMOTOR DEL CONCURS 

El promotor d’aquest concurs és la mateixa entitat ACUDAM. La correspondència, de 
tot tipus, referida a aquest concurs es mantindrà mitjançant correu electrònic a 
l’adreça: logotip@acudam.com 

  

CONCURSANTS 

Adreçat a professionals i estudiants  del disseny gràfic. 

La participació  al concurs pressuposa l’acceptació  de les presents bases en tots els seus 
termes. 

Cap membre del Jurat podrà participar al concurs. 

      

TERMINI 

El període de presentació de les propostes finalitzarà el dia 9 de novembre de 2018 a 
les 23:59 hores.   

 

 

 

 

  

mailto:logotip@acudam.com
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SOBRE EL LOGOTIP I LES SEVES VARIANTS 

Cada treball constarà:  

1. Una proposta pel logotip de l’ACUDAM.  
2. Una proposta del logotip de l’ACUDAM acompanyada per cadascun dels 

diferents serveis de l’entitat: 
 

 Logotip ACUDAM / Servei de Teràpia Ocupacional (STO) 

 Logotip ACUDAM / Habitatge 

 Logotip ACUDAM / Unitat de Suport a l’Activitat Professional (USAP)  

PRESENTACIÓ DEL CONCURS 

El dia 13 de setembre de 2018 a les 11:00 h tindrà lloc a la seu social de l’ACUDAM (C/ 
Ferrer i Busquets núm. 2 de Mollerussa) la presentació del concurs a premsa i a totes 
les persones interessades que vulguin assistir-hi.  

ESPECIFICACIONS 

Primera. L’objectiu de la convocatòria és la creació d’un nou logotip per l’entitat i les 
seves variants. La nova imatge corporativa ha de respondre als valors que transmet 
ACUDAM,  per tant es recomana que tots els participants coneguin l’associació 
mitjançant les webs www.acudam.org i www.acudam.com. Per copsar el dia a dia de 
l’entitat recomanem visitar les diferents plataformes digitals que disposa 
l’organització. 

Segona. Donat que el logotip serà utilitzat en múltiples suports de difusió, s’utilitzaran 
formats vectorials pel mateix. En concret, es podrà presentar el logotip utilitzant els 
formats SVG, AI i EPS. També caldrà presentar-ho en format JPG en una resolució de 
300ppp amb un tamany de 15x15cm. 

Tercera. Podran participar en el concurs totes aquelles persones físiques o jurídiques 
de qualsevol nacionalitat. 

Quarta. Les propostes han d’incloure el nom “ACUDAM”. 

Cinquena. La proposta de logotip i l’adaptació amb els seus serveis hauran de 
presentar-se en les següents versions: 

 Versió a color amb un màxim de 3 tintes.  
 Versió en blanc i negre. 
 Una descripció que expliqui breument aspectes com tipografies i colors 

(PANTONE, CMYK i RGB). 
 

Sisena. Cada concursant podrà presentar un màxim de dues propostes. 

http://www.acudam.org/
http://www.acudam.com/
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Setena. Tots els treballs a concurs s’enviaran a l’adreça de correu electrònic 
logotip@acudam.com assenyalant l’assumpte “concurs logotip”.  

Vuitena. Juntament amb els arxius del logotip proposat, els concursants adjuntaran en 
el mateix correu electrònic de presentació a concurs la fitxa d’inscripció annexa amb 
aquestes bases, complimentada adequadament (també  es pot  descarregar la fitxa 
d’inscripció en la pàgina web www.acudam.org/concursnoulogotip). 

Novena. Per tal de garantir l’anonimat dels participants, el responsable de la gestió del 
concurs (Andreu Garcia Jaimejuan – responsable de comunicació de l’Àrea Social de 
l’ACUDAM) imprimirà i guardarà la informació facilitada a la fitxa d’inscripció per 
cadascun dels participants individuals o equips. Cada fitxa estarà vinculada a un 
número de participació que s’afegirà als arxius gràfics dels logotips, de tal manera que 
el jurat solament coneixerà la identitat del concursant/s un cop s’hagi resolt el concurs. 

Desena. Un cop conclòs el termini de presentació, del 10 al 15 de novembre de 2018, 
es realitzarà una primera tria de les obres presentades basada en aspectes tècnics. 
Aquesta tria serà realitzada pels membres del jurat Gemma Masó Montal i Xavier 
Brufau Muntané. Les obres que superin aquesta fase seran les que el jurat valorarà en 
la 2a fase del concurs.   

Onzena. El jurat estarà format per: 

 Angelina Roure Arnaldo  (Presidenta ACUDAM) 
 Andreu Sisteré Sabaté  (Cap de producció ACUDAM)  
 Esther Temprado Morán (Treballadora Social  STO ACUDAM)  
 Gemma Masó Montal (Directora de projectes de Xtrategics)  
 Josep Ma Teixidó Fulla  (Membre d’ACUDAM)  
 Joan Manel Arisa Morillas (Director Comercial ACUDAM)  
 Joan Francesc Dalmau Llagostera (Màrqueting ACUDAM)  
 Rosa Morera i Timoneda (Directora Gerent Àrea Social ACUDAM) 
 Ramon Castelló Pujol (Director Gerent Àrea Empresarial ACUDAM) 
 Inés Garcia Juanes (Membre junta ACUDAM) 
 Xavier Brufau Muntané (Director creatiu de depastademoniato i professor 

d’ESDAP Catalunya)  

El jurat deliberarà les 3 obres finalistes entre el 16 i el 25 de novembre de 2018.  

L’opció guanyadora es decidirà del 26 de novembre al 5 de desembre entre les tres 
obres finalistes escollides prèviament pel jurat i serà sotmesa a votació de:  

 Usuaris/àries de l’entitat 
 Famílies 
 Treballadors/es 

Dotzena. El jurat tindrà en compte els següents criteris de valoració de les propostes 
del logotip per a seleccionar les finalistes:  

 Originalitat del disseny 
 Facilitat d’identificació i lectura de les sigles de l’entitat 
 Representació dels valors i del treball que realitza l’entitat  

mailto:logotip@acudam.com
http://www.acudam.org/concurslogo
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 L’aplicabilitat del disseny en diferents formats de comunicació de l’entitat 

Tretzena. Un cop el jurat hagi seleccionat les tres obres finalistes, aquestes es 
facilitaran en format digital i en paper a usuaris/àries, famílies i treballadors/es de 
l’ACUDAM acompanyat d’una enquesta que tindrà per finalitat recollir el vot de l’opció 
guanyadora.  

Catorzena. Un cop finalitzi el període d’elecció de l’opció guanyadora, es faran 
públiques les 3 obres finalistes del concurs. 

Quinzena. La resolució de l’opció guanyadora es farà pública el dia 16 de desembre de 
2018 durant el transcurs del dinar de Nadal de l’entitat. Posteriorment es farà públic 
en  les pàgines web www.acudam.org i www.acudam.com, els perfils de Facebook, 
Twitter, Instagram i Linkedin de l’entitat.  

Setzena. Un cop escollida l’opció guanyadora, es procedirà a gestionar l’entrega del 
premi pel creador/a o creadors/es de la proposta guanyadora i la dels dos accèssits.  

Dissetena. La totalitat dels drets derivats de l’opció guanyadora serà propietat de 
l’ACUDAM, sense perjudici de la reserva dels drets irrenunciables que la legislació 
sobre propietat intel·lectual reconegui al seu autor/a. En tot cas, l’autor/a de la idea 
premiada cedeix en exclusiva, a l’ACUDAM, sense límit de temps i per a tots els països 
del món, tots els drets d’explotació del disseny presents i futurs en qualsevol suport 
conegut o que es pugui inventar en un futur, incloent a títol d’exemple i no exhaustiu 
els drets de modificació, impressió, publicació, difusió i comunicació per a qualsevol 
procediment i modalitat, en qualsevol suport i les vegades que es consideri necessari 
per als fins previstos en les presents bases.  

ACUDAM es reserva el dret d’adaptar el logotip guanyador a la imatge de l’entitat en el 
període de temps que l’organització cregui oportú, inclús reservant-se el dret de no 
arribar a fer-ho.  

Divuitena. ACUDAM podrà exposar les obres presentades a concurs en futurs 
esdeveniments de l’entitat amb finalitats informatives.  

Dinovena. Els participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers i seran 
responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi. 

Vintena. Els premis constaran de:  

Premi per l’opció guanyadora: 2.000€ 

Premis per als dos finalistes: 500€ per finalista (accèssit) 

Vint-i-unena. Serà exclosa del concurs qualsevol proposta que tingui alguna de les 
següents característiques:  

 Entrega fora de termini. 
 Còpia o plagi presentada en anteriors concursos. 
 Còpia o plagi d’un disseny existent d’un altre autor/a.  
 Incompliment d’alguna de les condicions establertes en les presents bases.  
 No ajustar-se estrictament a les normes de presentació del concurs.  

http://www.acudam.org/
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 Presentar una mateixa persona més de dues propostes. 
 

Els treballs exclosos seran comunicats de la forma pertinent així com les raons de la 
seva exclusió.   

Vint-i-dosena. Els participants eximeixen a l’organització de qualsevol responsabilitat 
que se’n derivi del plagi o de qualsevol altra transgressió de la legislació vigent en la 
que hi puguin incórrer els participants.  

Vint-i-tresena. ACUDAM podrà realitzar qualsevol publicació, en qualsevol mitjà, 
material i suport present i futur i/o exposar tots o part dels treballs presentats al 
concurs, segons es cregui oportú, sense que això obligui a cap contraprestació, i citant 
en tot moment la seva procedència i autoria excepte aquells en el que els seus autors 
hagin expressat el seu desig de seguir a l’anonimat en el moment de no haver guanyat.  

Vint-i-quatrena. ACUDAM es reserva el dret de desenvolupar el Manual d’Identitat 
Corporativa de l’ACUDAM comptant o no amb els serveis de la persona guanyadora.  

Vint-i-cinquena. Qualsevol consulta sobre les bases o altres dubtes seran atesos pel 
departament de comunicació de l’ACUDAM a logotip@acudam.com 

Vint-i-sisena. La participació en aquest concurs significarà l’acceptació de totes les 
bases establertes en aquest document, així com la composició del jurat i del seu 
funcionament. 

 

Mollerussa 13 de setembre de 2018 
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ORGANITZACIÓ DEL CONCURS 

ÁLVARO TERREROS MARTÍNEZ 

ANDREU GARCIA JAIMEJUAN 

 

 

 

 

C/ Ferrer i Busquets n* 2, 25230 Mollerussa 

www.acudam.org 

logotip@acudam.com 

973 71 04 04 
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