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NOTA INFORMATIVA SOBRE L’ESTAT DEL LOGOTIP  

DE L’ACUDAM 
 

Benvolgut/da,  

L’any 2018 ACUDAM va organitzar un concurs per escollir la nova imatge 

corporativa de l’entitat. Més de 195 candidatures van ser presentades 

provinents de diferents països. Finalment, l’opció guanyadora va ser la 

proposada pel concursant Marc Sorolla. Les bases del concurs i les notícies 

relacionades amb aquest encara es poden consultar a www.acudam.org 

Valorem molt positivament la tasca feta pel guanyador del concurs, però hem 

decidit no aplicar el logotip guanyador. Cal recordar, que les bases del concurs 

contemplaven el dret de no aplicar-lo i ACUDAM s’acull a aquesta clàusula. La 

Junta Directiva ha pres aquesta decisió després de constatar que el logotip 

guanyador no ha gaudit del suport necessari a l’organització per ser la nova 

imatge corporativa. Es considera més indicat optar per un redisseny que 

permeti un canvi progressiu sense que es perdi la identificació amb ACUDAM, 

de manera  que faci possible la coexistència del nou i l’actual logotip en el 

període de transició. 

Amb la finalitat de continuar amb aquest treball de renovació de la imatge 

corporativa de la nostra organització, s’ha realitzat una col·laboració a finals 

d’aquest curs amb l’Escola d’Art i Disseny Superior Ondara de Tàrrega.  Un grup 

d’alumnes del CFGS de Gràfica Publicitària ha desenvolupat i proposat un treball 

de redisseny corporatiu de l’actual logotip de l’ACUDAM. La Junta Directiva, 

juntament amb diferents persones de la nostra entitat, valorarà la proposta 

presentada i la seva aplicació.   

Volem agrair a l’alumnat i al professorat d’Ondara la dedicació, professionalitat i 

treball dut a terme en aquest projecte i la predisposició del centre formatiu a 

col·laborar amb nosaltres.   

Així doncs, us mantindrem informades i informats al respecte sobre l’estat del 

logotip de l’entitat.  

 

Junta Directiva de l’ACUDAM.  

Mollerussa, 30 de maig de 2022.  
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