
              
  

BASES DEL CONCURS DE LOGOS DE L'ANADA A MONTSERRAT 2015 
 

1. Primera.- Participants.  
 

Podran participar en el concurs totes aquelles persones que estiguin interessats.  

Aquesta participació serà individual i no hi ha cap límit d'edat. 

Cada participant podrà presentar només UN sol treball. 

 

2. Segona.- Assumpte, característiques tècniques i autoria.  
 

Assumpte.- 

 

L'assumpte del logo serà el 25è Aniversari de l'Anada a Peu el Vendrell - Monestir de Montserrat.  

Els treballs han de ser originals i inèdits i que no hagin sigut presentats en altres concursos i no suposin en 

tot o part, copia o plagi d'obres ja publicades, tant pròpies com d'altres artistes.  

Els autors seran responsables, davant de la Junta del Grup Muntanyenc de La Lira Vendrellenca (GMLV), 

del compliment d'aquestes bases.  

 

Característiques tècniques.- 

 

El logos presentats seran de concepció i tècniques lliures sempre que sigui possible la seva reproducció. 

S'han de presentar en dos formats: el dibuix del logo es presentarà en COLOR i en mida DIN-A 4 enganxat 

sobre un cartró ploma de 1 cm. de gruix aproximadament. Així mateix, els dissenyadors també hauran 

d'aportar una reproducció en BLANC I NEGRE i en suport digital (pen drive, targeta de memòria, etc.) en 

format JPG, per fer els fotolits dels logos que vagin impresos en les samarretes commemoratives de la 

caminada.  

 

Autoria.-  

 

A la part del darrere de l'obra, escrit sobre el cartró ploma, haurà de figurar el pseudònim de l'artista que 

servirà per preservar la identitat de l'autor fins a la decisió del Jurat. A més a més, s'haurà d'adjuntar una 

nota amb totes les dades personals de l'autor, que no es desvetllaran fins a la decisió final del Jurat, en un 

sobre tancat i retolat amb el mateix pseudònim que figuri al logo. 

 

3. Tercera.- Premis.  

 
El premi per al logo guanyador del concurs serà un sopar per a dues persones al Restaurant STIL i el 

prestigi d'aparèixer al cartell enunciatiu de la 25ena edició de l'Anada a Peu a Montserrat des del Vendrell i 

en les samarretes commemoratives de la prova. 

 

4. Quarta.- Termini de presentació.  
 
El termini de presentació dels treballs finalitzarà el dia 18 de març de 2015, a les 14 hores.  

S'hauran d'entregar obligatòriament dins d'un sobre tancat juntament amb el sobre més petit mencionat al 

punt 2 de les bases. Els punts d'entrega són, o al conserge de La Lira (Sr. Alberto), en horari de consergeria 

o qualsevol dimecres al local del Grup Muntanyenc situat al tercer pis de La Lira, en horari de 8 a 9 del 

vespre. 

 

 



5. Cinquena.- Jurat.  
 
La selecció i concessió del premi al logo guanyador del concurs, es realitzarà a proposta i decisió d'un 

Jurat anomenat per la Junta del Grup Muntanyenc, en numero de 5 membres, i tindrà una representació 

tant de membres de l'entitat com de professionals de les arts.  

Aquest Jurat estarà format per:  

 - Un membre de la Junta del GMLV 

 - El president de La Lira Vendrellenca 

 - Tres persones destacades en disciplines artístiques variades: 

• Una escultora 

• Un pintor 

• Un fotògraf 

El Jurat es constituirà i reunirà a l'objecte d'emetre la  seva decisió el dimecres dia 18 de març a les 20:00 

hores, al local del GMLV.  

En primer lloc, comprovarà que la recepció de les obres ha estat la correcta segons aquestes bases i que 

tots els sobres estiguin degudament tancats i numerats per ordre d'entrega dels seus autors. Desprès es 

visualitzaran, una a una, totes les obres presentades per verificar l'efectiu compliment de les condicions 

establertes en les presents bases i, en conseqüència, pronunciar-se  sobre la seva admissió definitiva a 

concurs.  

El Jurat puntuarà, una a una, les obres tenint en compte aspectes com ara el disseny, l'originalitat, la 

tècnica, etc. en el full de valoració que, a aquest efecte, els hi facilitarà la Junta del GMLV. Aquesta Junta 

recollirà els veredictes independents dels membres del Jurat i, mitjançant la suma de tots els seus valors, 

dictaminarà el guanyador del concurs.  

El logo guanyador, així com el seu creador, es publicarà al dia següent a la pàgina web del Grup 

Muntanyenc (www.gmlira.cat) i al facebook del GMLV i, així mateix, s'avisarà personalment a l'artista que 

resulti guanyador.  

Les puntuacions del Jurat i la decisió de la Junta del GMLV seran, en tot cas, inapel·lables. Els 

concursants, pel fet de participar en aquest concurs, renuncien expressament a l'exercici de qualsevol tipus 

de reclamació contra les decisions de tots dos col·lectius. 

 

6. Sisena.- Aprofitament del logo guanyador.  

 
El logo guanyador del concurs serà el que figuri al cartell de la 25ena edició de l'Anada a Peu a Montserrat 

i a la samarreta de la caminada. El disseny d'aquest logo quedarà en propietat exclusiva del GMLV, podent 

ser reproduït pel seu interès plàstic i fer amb ell l'ús promocional que s'estimi convenient, amb la deguda 

menció del seu autor. El GMLV queda facultat per introduir qualsevol modificació en el logo premiat, si 

existís alguna dificultat tècnica en el cartell o fotolit, per a la seva impressió. 

 

7. Setena.- Entrega del premi i exposició de logos.  
 

L'entrega del premi tindrà lloc en el marc del Sopar que es farà el divendres 22 de maig a la Sala Pau 

Casals de la Lira. En aquesta mateixa Sala es farà, durant tot el sopar, una exposició de tots i cadascú dels 

logos presentats, amb la finalitat que tots els assistents puguin gaudir de la totalitat dels treballs presentats 

al concurs. Tots aquets logos quedaran en possessió del GMLV que els guardarà i custodiarà per a futures 

exposicions que el GMLV tingui a bé fer-ne. 

 

8. Vuitena.- Publicitat.  

 
La convocatòria i les seves bases, així com els successius anuncis relatius al concurs, es publicaran en la 

pàgina web del Grup Muntanyenc (www.gmlira.cat) i al facebook del GMLV i es farà una publicitat 

radiofònica que s'emetrà per Radio El Vendrell. 
 

9. Novena.- Disposicions finals.  
 

El fet de participar en el concurs implica el coneixement i acceptació per tots els concursants de les 

presents bases; motiu pel qual no podran impugnar-les una vegada hagin fet la presentació.  

La Junta del GMLV quedarà facultada per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords i 

decisions necessàries per al bon funcionament del concurs, en tot el que esta previst en aquestes bases. 


