ACTA de la sessió de selecció de proposta creativa guanyadora
de la imatge gràfica de la 48a 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 22 d’abril de 2022, es reuneix el Jurat previst en la convocatòria, integrat per:
Meritxell Casamira, Carles More (Crowd Studio), Verònica Fuerte (Hey) i Marta Ribas,
Rebeca Ruiz i Laia Verdú en representació de La Festa de la Verema de l’Ajuntament
d’Alella. Anna Guiot, de l’ADG-FAD, actua com a secretària sense veu ni vot.
Primer. Objecte
El Jurat es constitueix a efectes de seleccionar la proposta d’imatge gràfica de la 48a
Festa de la Verema d’Alella d’entre els 3 equips seleccionats en la fase de portfolis:
1. La Fonda Gràfica
2. Grande
3. Bakoom
Segon. Ordre i procés de presentació
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,
fruit d’un sorteig:
09:30h Grande
09:55h La Fonda Gràfica
10:20h Bakoom
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.
2.
3.
4.
5.

Qualitat conceptual
Qualitat formal
Aportació
Qualitat funcional
Consistència

El jurat es reuneix després de les presentacions per deliberar segons criteris i
necessitats de l’encàrrec.
10:45h Deliberació Jurat
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Quart. Designació del guanyador
El Jurat conclou escollir la proposta de Grande per unanimitat, amb 6 vots a favor. Es
puntualitza:
-

En destaca l’originalitat, usa un element que mai ningú havia destacat
És molt arriscada perquè evita molts tòpics (és una caixa buida, vermella, sense
més)
El tema de la perspectiva és innovador, en el cartell dona una espectacularitat
especial
La modularitat fa que les aplicacions i el joc siguin molt fàcils de fer
És un element que tenen al poble i que s’hi pot jugar als comerços i durant la
festa (com a tamboret inclús), permetent implicació de molts agents en la
campanya i imatge.

S’identifiquen també algunes amenaces/perills en el plantejament que es demanarà
que s’esmenin:
-

La llegibilitat en la veneciana

Tots els finalistes i avaluats pel jurat rebran una comunicació via correu electrònic per
informar-los de les resolucions de la sessió en data 22 d’abril de 2022, 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 22 d’abril de 2022 a
les 12:30h.

Anna Guiot
Coordinadora ADG-FAD
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