
ACTA del JURAT convocat pel con-
curs del cartell per la 44ª Festa de 
la Verema d’Alella

A la seu de l’ADG-FAD, a l’aula A, a les 10:00 hores del dia 4 de maig de 2018, i sota la 
presidència de Andreu Francisco i Roger, alcalde d’Alella, es reuneix el Jurat previst 
en la convocatòria, integrat a més per: Pilar Górriz, Laia Verdú, Marta Ribas, Rocío 
Martinavarro, David Torrents. L’Anna Guiot, coordinadora de l’ADG-FAD, actua com a 
secretària sense dret a vot.  

Primer. Objecte
El Jurat es constitueix als efectes de veure i seleccionar la proposta guanyadora pel 
cartell de la 44a Festa de la Verema d’Alella, sota concurs convocat per l’Ajuntament 
d’Alella. Els finalistes disposaran de 20 minuts per presentar i defensar la seva pro-
posta i el jurat disposarà de 10 minuts posteriors per fer preguntes si així ho troben 
pertinent.

Segon. Presentacions davant jurat
El jurat corrobora que les propostes són tres i arriben i es presenten segons els re-
queriments establerts segons el briefing i en l’ordre que es detalla a continuació: 

10:30h pfp disseny (presenta Quim Pintó)
11:00h Àlex Prieto
11:30h JuarezCasanova (presenten Sílvia Casanova i Javier Juárez)

Tercer. Qualificació de les propostes presentades
Segons recullen les bases publicades del present concurs, els criteris de valoració 
estan dividits en quatre aspectes tècnics:

1. Qualitat conceptual
2. Qualitat formal
3. Funcionalitat
4. Aportació

El jurat es reuneix després de les presentacions per deliberar segons criteris i neces-
sitats de l’encàrrec. 



Quart. Designació del guanyador
El Jurat conclou escollir la proposta de JuarezCasanova per unanimitat, amb els 6 
vots a favor per consens. 
Es puntualitza: 

•	 Per l’ús predominant i auto explicatiu de la il·lustració de manera que es trenca 
amb les anteriors imatges gràfiques de passades edicions. 

•	 Perquè permet connectar de manera més clara amb el públic potencial, evocant 
un recurs més tradicional però re-imaginat com és la il·lustració. 

•	 Perquè recupera un concepte clau de l’esdeveniment a comunicar com és la 
trepitjada de raïm, veritable acció de la Verema més enllà de la degustació de vins 
i gastronomia. 

•	 Perquè a nivell d’aplicacions permet el joc en possible moviment de les cames a 
xarxes i online. 

•	 S’identifiquen també algunes amenaces/perills en el plantejament tipogràfic, que 
es demanarà de replantejar, així com la convivència amb d’altres logotips i els 
diferents pesos.  

Tots els finalistes i avaluats pel jurat rebran una comunicació via correu electrònic per 
informar-los de les resolucions de la sessió en data 7 de maig de 2018, tal i com es 
preveu a les bases del concurs.

De tot el qual s’estén la present acta, que ratifiquen tots els membres del jurat, i que 
signa la secretària en la seva representació a Barcelona, en data 4 de maig de 2018 a 
les 13:30h.

Anna Guiot
ADG-FAD


