BASES
66ena EDICIÓ

DEL CONCURS D’ARTS GRÀFIQUES 2017

1 En aquest concurs poden participar totes les empreses agremiades, amb treballs realitzats en
llurs tallers durant l’any 2016 i que no hagin estat premiats en altres concursos. Els treballs seran
examinats per un jurat qualificat i es tindran en compte les qualitats del disseny, composició, reproducció, impressió i acabat, així com la presentació del producte. La convocatòria es composa de
les següents modalitats: Llibre, revista, catàleg, cartell, calendari, bossa, envàs, estoig, etiqueta,
display, expositor i altres. Tindran opció al premi tots els treballs presentats en cadascuna de les
diferents modalitats, tècniques i processos.
2 El Premi Extraordinari Piràmide Gremial es concedirà al treball que, per la seva excepcional qualitat, es destaqui, a judici del jurat, del conjunt de les obres guardonades de totes les modalitats.
3 El termini d’admissió de treballs finalitza el 12 de maig. La presentació dels treballs s’haurà
d’acompanyar de la inscripció degudament emplenada i s’han de lliurar a les oficines del Gremi, Gran
Via de les Corts Catalanes, 645, 6è, de Barcelona. Les dades identificatives de l’empresa també hauran de figurar en cadascun dels exemplars presentats. Totes les empreses premiades rebran un trofeu
acompanyat del seu corresponent diploma.
4 En el cas que no concorrin més d’una empresa, el premi podrà declarar-se desert segons el parer
del jurat qualificador.
5 No es podran atorgar més de dos premis per empresa.
6 Amb la finalitat que romangui en l’anonimat el nom de l’empresa i dels col·laboradors que hagin
realitzat el treball, s’esborrarà el peu d’impremta o qualsevol altra indicació que pogués evidenciar
els seus autors.
7 Els treballs premiats passaran a formar part de l’arxiu del Gremi. La resta es conservarà durant un
període de dos mesos a disposició dels concursants. Passat aquest termini, quedaran com a propietat
del Gremi.

Data límit de presentació d’originals: 12 de maig de 2017
Els treballs s’han de portar a les oficines del Gremi.
Gran Via de les Corts Catalanes, 645, 6è de Barcelona
Per a més informació: Tel. 93 481 31 61

FITXA TÈCNICA - 66ena edició del concurs d’arts gràfiques 2017

LEMA DEL TREBALL:
EMPRESA:
NÚM. D’AGREMIAT:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
TELÈFON:

PRODUCTE

TÈCNICA

q Llibre

q Disseny

q Diari

q Preimpressió

q Revista

q Impressió tipogràfica

q Catàleg

q Impressió òfset

q Cartell

q Impressió flexogràfica

q Calendari

q Impressió serigràfica

q Bossa

q Impressió digital

q Envàs

q Impressió 3D

q Estoig

q Gravat al buit

q Etiqueta

q Acabats

q Display

q Manipulats

q Expositor

q Enquadernació artesana

q Varis

q Enquadernació industrial

q.........................................

q ........................................

COMENTARI

Cada treball s’haurà de presentar amb un full diferent, indicant el producte i tècnica

