INDÚSTRIA I COMUNICACIÓ GRÀFICA

DE CATALUNYA

RETROBEM-NOS
69ena EDICIÓ
DEL CONCURS D’ARTS GRÀFIQUES 2022
PREMIS A LA QUALITAT GRÀFICA
Barcelona, abril de 2022
Benvolgut agremiat,
Després de 2 anys llargs d’anormalitat en tota la societat, enguany recuperem el concurs d’arts gràfiques amb que premia els millors productes gràfics en diverses modalitats, tècniques i materials de
suport. L’objecte d’aquest concurs és estimular la superació tècnica i artística de les empreses gràfiques i expressar la potencialitat del sector. Enguany hem incorporat 4 premis de reconeixement
empresarial a les següents àrees, innovació tecnològica, sostenibilitat, responsabilitat social i nou
emprenedor.
Com sabeu, aquest concurs premia els millors productes gràfics elaborats en qualsevol suport i tecnologia, en aquest cas, durant l’any 2020 i 2021. Amb aquest concurs donem difusió del nostre sector
als mitjans, i projectem la potencialitat del sector de la indústria i la comunicació gràfica.
Us adjuntem les bases del concurs i fitxa tècnica per tal que aneu preparant els treballs que vulgueu
presentar. La data màxima de recepció de treballs és el dia 13 de maig a la seu social del Gremi, Gran
Via de les Corts Catalanes, 645, 6è, de Barcelona.
El lliurament dels premis es farà el dia 3 de juny durant la Gala Gràfica 2022 que celebrarem a
l’edifici IMO de Barcelona, c/ Josep Mª Lladó 3 de Barcelona. L’acte estarà amenitzat per l’actriu
Judit Martín, popular pels seus personatjes de Polònia (TV3), Està Passant (TV3) i Versió Rac1.
Properament us enviarem el programa d’actes.
Esperant comptar amb la vostra participació,
aprofito l’avinentesa per saludar-vos.
Cordialment,
JOAN NOGUÉS
President
Gran Via de les Corts Catalanes, 645, 6è - 08010 Barcelona
Tel. 93 481 31 61 - gremi@gremi.net - www.gremi.net
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DEL CONCURS D’ARTS GRÀFIQUES 2022

1 En aquest concurs poden participar totes les empreses agremiades, amb treballs realitzats en les
seves empreses durant l’any 2020 i 2021 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, opúscle, cartell, calendari, bossa, envàs, estoig, etiqueta, display, expositor, treballs varis. Aquest any hem incorporat 4 noves categories que suposen
el reconeixement empresarial a les següents àrees, innovació tecnològica, sostenibilitat, responsabilitat social i nou emprenedor.
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 13 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 premi
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 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: 13 de maig de 2022
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

Gran Via de les Corts Catalanes, 645, 6è - 08010 Barcelona
Tel. 93 481 31 61 - gremi@gremi.net - www.gremi.net
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FITXA TÈCNICA - 69ena edició del concurs d’arts gràfiques 2022

NOM DEL TREBALL:
EMPRESA:
NÚM. D’AGREMIAT:

EMAIL:

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 Treballs Varis

q Enquadernació industrial

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

q Noves tecnologies

COMENTARI

q ........................................
Cada treball s’haurà de presentar amb un full diferent, indicant el producte i tècnica
Gran Via de les Corts Catalanes, 645, 6è - 08010 Barcelona
Tel. 93 481 31 61 - gremi@gremi.net - www.gremi.net
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FITXA TÈCNICA - PREMIS AL RECONEIXEMENT EMPRESARIAL
NOM DEL TREBALL:
EMPRESA:
NÚM. D’AGREMIAT:

EMAIL:

ADREÇA:
POBLACIÓ:
TELÈFON:

PRODUCTE

EXPLICACIÓ DEL TREBALL

q Innovació tecnològica

q Sostenibilitat

q Responsabilitat social

q Nou emprenedor
- Menys de 40 anys
- Nova iniciativa empresarial

Cada treball s’haurà de presentar amb un full diferent
Gran Via de les Corts Catalanes, 645, 6è - 08010 Barcelona
Tel. 93 481 31 61 - gremi@gremi.net - www.gremi.net

