Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
Àrea de Drets Socials

Bases del II Concurs per dissenyar la
imatge del Dia Internacional de les
Persones amb Discapacitat
L'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) convoca
la segona edició del concurs per dissenyar la imatge del Dia Internacional
de les Persones amb Discapacitat.
El dia 3 de desembre se celebra el Dia Internacional de les Persones
amb Discapacitat. Té com a objectiu sensibilitzar l’opinió pública
sobre la necessitat de continuar treballant per una societat per a tothom,
on totes les persones hi puguin viure, gaudir i participar
d’una manera plena i autònoma. Barcelona se suma a la celebració
oferint un ampli ventall d’activitats obertes a tota la ciutadania
des de tots els districtes de la ciutat.
Amb el lema «Sumem capacitats, sumem diversitats»,
l’Ajuntament de Barcelona vol posar l’accent en els beneficis d’una societat
plural i en la riquesa d’una ciutadania amb capacitats diverses.

Qui pot participar-hi?
Pot presentar una proposta de disseny qualsevol persona que compleixi
els requisits explicats en cadascun dels apartats d'aquestes bases.
Les propostes es poden presentar individualment o en equip.
Cada persona només pot presentar una proposta, en la modalitat individual
o com a part d'un equip. La coincidència d'un mateix concursant en més d'una
proposta serà motiu de desqualificació de totes les propostes en què aparegui.

On i quan s'han de presentar els treballs?
La proposta de disseny i la documentació a què es fa referència en l’apartat
següent es poden presentar:




A l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, carrer València, 344,
1a planta. Per més informació, podeu adreçar-vos al correu electrònic:
imd_informa@bcn.cat
Fins el 31 de maig a les 15 hores.

Quines característiques han de tenir els treballs?
Les propostes presentades han de ser obres originals i inèdites, i no poden
haver estat presentades a cap altre concurs.
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1. Requisits tècnics imprescindibles que han de complir les
propostes:
-

-

-

El format de la imatge ha de ser en suport digital: dos arxius digitals,
un en format jpg o png i un altre en format Illustrator o InDesign amb
els elements que configuren l'obra (tipografies, imatges, etc.).
Les imatges o les il·lustracions que puguin compondre l'original
han de ser vectoritzades. Els dissenys es poden fer en qualsevol estil
o tècnica que permeti el mode ploma. No s'admetran tintes
metal·litzades o fluorescents, ni relleus ni volums enganxats.
El text que incorpori la imatge ha d'anar traçat
Sigui adaptable a impressió òfset, digital i mitjans en línia.
Es pugui aplicar a diversos formats i mides (cartell, roll-up, banderoles,
full de mà, tríptic, baners, samarreta).

2. Els criteris a valorar pel jurat seran els següents:
- Inclogui el nom de la campanya «Dia Internacional de les Persones amb
Discapacitat» i l’eslògan «Sumem capacitats, sumem diversitats».
- Tingui en compte criteris d'accessibilitat per a tothom:
 Imatge que s'entengui fàcilment.
 Tipografia de lletra de pal sec.
 Contrast de color suficient entre fons i text.
 Evitar la superposició d'elements.
Podeu consultar les recomanacions d'accessibilitat en el manual 5 de
la normativa gràfica, a la pàgina 5.
-

-

S'inspiri en els valors del Dia Internacional de les Persones amb
Discapacitat: el dret de tothom a una vida plena i autònoma en igualtat
de condicions, la inclusió i la diversitat, i els principis de la Convenció
Internacional de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones
amb Discapacitat.
Que la composició i la jerarquia entre el text, la imatge i el color estigui
ben resolta i sigui creativa
Que no caigui en estereotips ni prejudicis
Que connecti amb l’audiència donant resposta a l’objectiu de l’efemèride
que celebra

Quina documentació s'ha de lliurar?
La proposta s'ha de presentar en un sobre o embalatge similar amb la
indicació:
“Concurs Imatge Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 2018
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i el nom únic que li doneu a la
vostra proposta”.
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I ha de contenir:
-

-

La còpia impresa a mida DIN A3, amb el lema de la proposta al dors.
Un USB (retolat amb el nom de la proposta) amb:
 l'arxiu de la imatge en el format original (Illustrator,
InDesign o Photoshop). (Ha d'estar titulat amb el nom de la
proposta),
 una còpia en format jpg o png. (Ha d'estar titulada amb
el nom de la proposta),
 i un document de text amb la descripció de la proposta
que ajudi a entendre el significat
Un sobre tancat, amb el nom de la proposta a l’exterior, que contingui un
document amb les dades personals de l’autor o dels autors (nom i
cognoms, telèfon, adreça i correu electrònic).

Com se seleccionarà el disseny guanyador?
Un cop es rebin les propostes, es revisaran per comprovar que compleixen els
requisits tècnics abans esmentats (punt 1). Les propostes de les persones
participants que no compleixin els requisits tècnics, tindran, una única
oportunitat per, 15 dies, fer les esmenes que li siguin demanades. En cas de
no fer-ho, les seves obres quedaran excloses.
El jurat estarà format per professionals de l’Institut Municipal de Persones amb
Discapacitat, persones representants dels col·lectius de persones amb
discapacitat, professionals de la Direcció de Comunicació de Drets Socials i
professionals del disseny i de la il·lustració. El jurat valorarà i puntuarà les
propostes tenint en compte els criteris abans esmentats (punt 2).
El jurat escollirà, de forma anònima, el disseny guanyador i el segon disseny
premiat. També podrà donar un accèssit si valora que cal destacar alguna de
les propostes.
El jurat, si ho considera oportú, pot declarar desert el concurs.
El jurat deliberarà sobre quin és el disseny guanyador des de mitjan juny fins a
mitjan juliol.
La proposta guanyadora es farà pública a principis d’octubre de 2019.
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Quins premis hi haurà?
Pel disseny guanyador:
-

-

La utilització del disseny guanyador per a la producció dels materials
derivats de la campanya del Dia Internacional de Persones amb
Discapacitat, que serà distribuïda per l’Ajuntament de Barcelona, amb la
menció de l'autoria.
El lliurament d'un certificat acreditatiu de la condició de guanyador o de
guanyadora del concurs.
Un premi de 1.200 euros.

Per al segon premi:
-

El lliurament d'un certificat acreditatiu de la condició de segon premi del
concurs.
Un premi de 300 euros.

Per l’accèssit, si es concedeix:
-

El lliurament d’un certificat acreditatiu de la condició d’accèsit del
concurs.
Un premi de 100 euros.

Per a tots els participants:
-

El lliurament d'un certificat acreditatiu de la condició de participant en el
concurs.

Es preveu que els premis es lliurin en un acte públic a principis d’octubre.

Difusió dels treballs i drets de propietat intel·lectual
L’Ajuntament farà una difusió àmplia del disseny guanyador.
Les persones interessades a participar en aquest concurs, pel simple fet de
remetre les seves obres, autoritzen l'Ajuntament a fer-ne ús, a explotar-les i
a difondre-les en activitats promocionals i de publicitat del concurs, sense cap
limitació temporal o territorial.
En cas que l’Ajuntament vulgui fer ús de les obres presentades a concurs fora
d'aquest àmbit, en sol·licitarà l'autorització a l'autor/a del disseny.
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Els dissenys guanyadors passen a ser propietat de l'Ajuntament, que es
reserva tots els drets per a l'ús, la reproducció, la difusió, l’exhibició, la
comunicació pública i la divulgació en tot tipus de materials de la campanya del
Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, amb l’esment d’autoria.
L’Ajuntament es reserva el dret d'utilitzar la imatge de l'autor/a dels dissenys
guanyadors en totes les activitats relacionades amb el premi o amb finalitats
promocionals o publicitàries del concurs, sense que les persones guanyadores
tinguin dret a rebre cap mena de contraprestació a canvi.

Acceptació tàcita de les bases i exempció de responsabilitats
La participació en el concurs comporta l'acceptació de totes les bases.
Els enviaments i les obres que no s'hi ajustin queden directament exclosos de
la participació.
La comunicació de les bases i qualsevol canvi posterior es comunicarà a través
del web de l’IMPD (barcelona.cat/accessible).
L’IMPD resta exempt de qualsevol obligació o compensació als participants si,
per causes de força major, imperatius legals o altres criteris de l'organització, el
concurs s'hagués d'anul·lar o de suspendre.
L'incompliment de les bases o un ús inapropiat de la proposta de disseny seran
motius d'exclusió del concurs.
Els autors o les autores de les propostes presentades no guanyadores les
podran recollir fins a tres mesos després de la publicació dels resultats del
concurs al mateix lloc de lliurament.

Resum de dates a recordar
Des de la publicació de la convocatòria a la pàgina web de l'IMPD fins el
31 de maig: presentació dels treballs concursants.
Del 31 de maig al 21 de juny: procés de revisió de propostes i esmena
d’aquelles que no compleixen els requisits tècnics.
Última quinzena de juny – primera de juliol: deliberació del jurat i tria del
disseny guanyador, del segon premiat i, si correspon, de l’accèssit.
Principis d’octubre: anunci de la proposta guanyadora, del segon premiat i
l’accèssit, si s’escau.
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