
CONCURS D’IDENTITAT 
CORPORATIVA 

BASES REGULADORES DEL CONCURS PER A LA IMATGE GRÀFICA 
DE LA PROVA MULTI DISCIPLINAR “TERRITORI D’ISARDS” 

Vall de Camprodon, octubre 2015 

1. OBJECTE I TEMA: Aquestes bases tenen per objecte regir en la convocatòria d’un concurs obert a 
tothom i especialment a professionals de la il·lustració amb la finalitat d’obtenir la imatge gràfica sota la 
qual s’inclouran les tres curses esportives que organitzades per l’Ski Club Camprodon es realitzen 
anualment a la Vall amb el suport de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon.  

Es tracta de mostrar a través d’una imatge gràfica (logotip) l’essència de tres competicions, que malgrat 
ser ben diferenciades, coincideixen en el mateix territori excepcional. L’Isard simbolitza la capacitat 
d’adaptació al medi i la potència dels atletes que competeixen per les nostres terres. Unes competicions 
basades en el respecte pel medi natural i que permeten descobrir les característiques d’una Vall amb 
personalitat i paisatge propi. La seva situació geogràfica en ple Pirineu i l’alçada afavoreixen la pràctica 
de l’esport amb unes condicions i un entorn immillorable. 

El disseny ha de sintetitzar aquesta idea i preferentment hauria de contemplar referències a les tres 
modalitats competitives: esquí, running i BTT, així com a la mateixa denominació “Territori d’Isards” i 
l’animal que ho simbolitza. 

La denominació actual “Territori d’Isards” serà objecte de modificació o millora de la nova proposta. 
Aquesta nova proposta haurà d’incloure necessàriament tant el nom com la icona de l’isard. 

La proposta creativa a part de la marca/logotip haurà de contemplar i resoldre el desenvolupament 
sobre les diferents aplicacions comunicatives: web, canals socials, papereria, material promocional i de 
forma específica els cartells de les edicions 2015. 

2. ANTECEDENTS: Fins a dia d’avui aquestes curses han vingut representades per diferents imatges 
gràfiques que reproduïm a continuació i que poden ser font d’inspiració (Autor: Eudald Hueso)



3. OBJECTIUS PERSEGUITS A TRAVÉS DE L’IMATGE PROPOSADA: Les propostes creatives han de cercar les 
següents característiques: -Impactant, visual, minimalista, atemporal, net, simple, perdurable. 

4. CONDICIONS  I SUPORT: Cada participant pot presentar el nombres d’obres que consideri oportunes. 
Aquestes es presentaran impreses sobre un suport de panell tipus cartró-ploma mida A-3. L’obra guanyadora 
haurà de contenir un disseny adaptable per a pàgina web i un disseny per a la resta de material promocional. 

Les obres es presentaran en un sobre tancat, amb pseudònim, i en un sobre a part també tancat s’escriurà el 
mateix pseudònim i a dins informació de l’autor: nom i cognoms, adreça postal, correu electrònic, i telèfon.  

L’autor guanyador cedeix els drets d’explotació de la propietat intel·lectual que puguin correspondre a l’Ski 
Club Camprodon. 

La resta de treballs podran ser reclamats pels seus autors o en cas contrari passaran a formar part del fons 
documental de l’entitat organitzadora. Les obres es retornaran un cop exposades per fer difusió tant dels 
autors com de la seva obra. 

5. TERMINI DE PRESENTACIÓ:Els treballs es poden presentar fins el 30 de novembre a l’oficina de la 
Mancomunitat amb el següent horari: De 10h a 14h. de dilluns a diumenge. 

O per correu: Mancomunitat de la Vall de Camprodon, Ctra. C-38 KM 9,6, 17867 Camprodon 

Es farà una sessió informativa del concurs el dissabte dia 15 de novembre a les 18h a la sala d’actes de 
l’Ajuntament de Camprodon per a aclariments o dubtes del concurs.  

4. JURAT : El jurat qualificador estarà format per: 

• Presidenta de la Mancomunitat-Ester Noguer- 

• President Ski Club - Francesc Monells - 

• Expert en màrqueting- Quim Ramis - 

• Professora d’art i artista- Mª Àngels Rigat -  

• Comitè tècnic Territori d’Isards - Jaume Guàrdia - 

• Artista plàstic - Xavier Solà - 

5. DOTACIÓ DEL PREMI: L’autor de la proposta guanyadora percebrà: 

-Aportació econòmica de 600 euros. 

-Presentació pública amb promoció i difusió de la seva obra. 

-Possibilitat preferent per ampliació de tasques i execució de les diferents accions comunicatives que el 
projecte requereixi. 

El jurat atorgarà un únic premi que podrà declarar desert si considera que cap dels treballs presentats no té 
les qualitats suficients per merèixer el premi.  

6. IMPREVISTS I ALTRES: Qualsevol imprevist o punt que no quedi prou clar en les bases serà resolt pel jurat 
qualificador o l'entitat organitzadora. Les decisions del jurat i l'entitat organitzadora seran del tot 
inapel·lables. La participació en el concurs suposa la total acceptació de les bases. 

PER SABER MÉS: A la xarxa o per telèfon. 

Visita el web: www.territoridisardsrun.com o http://www.skiclubcamprodon.org/ 

O bé per telèfon a:  Jaume-660.852.580/ Núria-606.828.410  
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