
ACTA del JURAT convocat pel concurs per a de la imatge gràfica 

de la 46a Festa de la Verema de l’Ajuntament d’Alella 

 

A la seu de l’ADG-FAD, l’Edifici Disseny Hub Barcelona, a l’aula A, a les 9:30 hores del 

dia 7 de febrer de 2020, es reuneix el Jurat previst en la convocatòria, integrat per: Laia 

Verdú, Enric Jardí, Anna Barbiela, Rebeca Ruíz, Marta Ribas, Elisabet Vilaró i Íngrid 

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

 

Primer. Objecte 

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

imatge gràfica de la 46a Festa de la Verema d’Alella. Els finalistes disposaran de 20 

minuts per presentar i defensar la seva proposta 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 

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

 

10:00h Crowd  

10:25h La Fonda Gràfica 

10:50h Esiete 

 

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 

necessitats de l’encàrrec.  

 

 

Quart. Designació del guanyador 

El Jurat conclou escollir la proposta de Crowd (El Raïm) per unanimitat. Es puntualitza:  

 



� Crowd presenta la proposta que aconsegueix transmetre amb més èmfasi el to 

festiu de la Festa de la Verema, amb una formalització visual més alegre i 

expressiva. 

� Treballen a partir de la fotografia convertida en element gràfic i això suposa 

una aproximació a la imatge de la Festa de la Verema innovadora. 

Aconsegueixen una plasmació potent dels conceptes narratius.  

� No es deixen de banda conceptes tradicionals però s’arrisca amb la 

formalització i queda ben contrastada l’arrelament de la celebració amb la 

mirada moderna. 

 

S’identifiquen també algunes amenaces/perills en el plantejament que es demanarà 

que s’esmenin: 

 

� La proposta no ha triat la varietat de raïm correcta, doncs es tracta de la Pansa 

Blanca. Aquesta varietat és la representativa del vi de la DO Alella i per tant és 

insubstituïble per cap altre tipus de gra o raïm. I això afecta a la gamma de color 

indubtablement. 

� S’ha d’assegurar la llegibilitat de la part tipogràfica. 

 

 

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

informar-los de les resolucions de la sessió en data 11 de març de 2020, 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 Anna Guiot de l’ADG-FAD en la seva representació a Barcelona, en data 11 de 

març de 2020 a les 13:30h. 

 

 

Anna Guiot 

ADG-FAD 


