
ACTA del JURAT convocat pel concurs del cartell per la 45a 

Festa de la Verema d’Alella 

 

A la seu de l’ADG-FAD, a l’aula A, a les 15:00 hores del dia 26 d’abril de 2019, i sota la 

presidència de Andreu Francisco i Roger, alcalde d’Alella, es reuneix el Jurat previst en la 

convocatòria, integrat a més per: Laia Verdú, Xavier Palouzié, Marta Ribas, Frederic Salas, 

Rebeca Ruiz, Dani Rubio Arauna i Sílvia Casanova (aquesta amb vot via telemàtica). L’Anna 

Guiot, coordinadora de l’ADG-FAD, actua com a secretària sense veu ni dret a vot.   

 

Primer. Objecte 

El Jurat es constitueix als efectes de veure i seleccionar la proposta guanyadora pel cartell de la 

45a 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 proposta i el jurat podrà 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 requeriments 

establerts segons el briefing i en l’ordre que es detalla a continuació:  

 

15:15h Practica 

15:35h Artofmany 

15:55h Requena Office 

 

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 

 

I articulats en base al briefing que s’ha fet arribar tant a participants com al jurat.  

El jurat es reuneix després de les presentacions per deliberar segons criteris i necessitats de 

l’encàrrec.  

 

Quart. Designació del guanyador 

El Jurat conclou escollir la proposta de Practica per unanimitat menys un vot, amb 6 vots a favor 

per consens. Es puntualitza:  

 

� Per l’ús arriscat del disseny en una celebració popular de caires tradicionals amb gran 

potència visual iconogràfica. 

� Disseny de tendència, rupturista i modern, adient per una celebració efímera. 



� Perquè a través de l’elecció de cal·ligrafia, resguarden la part humana, popular i d’art i 

treball manual relacionat amb la Verema.   

� Perquè és la proposta que ha mostrat millor capacitat d’adaptació a totes les 

aplicacions requerides sense posar en risc la solució visual (programa, veneciana, etc).  

� S’identifiquen també algunes amenaces/perills en el plantejament tipogràfic, doncs es 

necessitarà probablement afermar l’ús de tipografies secundàries, pel programa i per 

completar informacions en el propi cartell. 

 

Tots els finalistes i avaluats pel jurat rebran una comunicació via correu electrònic per informar-

los de les resolucions de la sessió en data 29 d’abril de 2019, 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 29 d’abril de 2019 a les 10:30h. 

 

Anna Guiot 

ADG-FAD 


