
CONCURS PER AL REDISSENY DE LA IMATGE CORPORATIVA DE LA 
FUNDACIÓ GÜELL 

 
 
1. QUÈ ÉS LA FUNDACIÓ GÜELL 
La finalitat de la Fundació Güell és ajudar mitjançat beques anuals els joves pintors, escultors, 
músics i altres artistes i estudiosos de l’art. Aquest any, amb motiu del seu 60è aniversari, convoca 
un premi especial per a joves dissenyadors gràfics que tinguin menys de 25 anys en el moment 
que fineixi el termini de presentació de sol·licituds. 

2. REQUISITS DEL CONCURS 
Podran optar-hi: 
A.- Tots els nascuts en l’àmbit lingüístic català-valencià-balear. 
B.- Els no nascuts dins l’esmentat àmbit lingüístic sempre que acreditin que la seva activitat 
artística o d’estudi es desenvolupa en el mateix àmbit.  
C- Pot presentar-se un projecte individual o en equip. El premi es donarà a una proposta i no a un 
individu.  

3. L’ENCÀRREC 
Dissenyar la imatge corporativa de la Fundació Güell i desenvolupar papereria, aplicatius bàsics i 
manual de marca per aquesta nova imatge. 

4. PER QUÈ UN CANVI 
La Fundació Güell el 2017 fa 60 anys. Amb motiu de l’efemèride es planteja una evolució en la 
imatge corporativa. L’actual logotip no compleix amb els requisits que una marca pot necessitar 
actualment. Es fa imprescindible incorporar més síntesi i claretat en la nova marca per afrontar 
aquesta etapa de la fundació amb garanties. Aquesta nova marca ha de poder perdurar i 
simbolitzar la nova dècada i els reptes que afronta.  

5. LES PREMISES 
Encara que no és estrictament necessari, seria interessant mantenir una certa vinculació estètica 
amb el modernisme. És indubtable que l’origen del nom de la fundació està estretament lligat a 
aquest període artístic.  
La nova imatge corporativa ha de poder funcionar sobre superfícies de diferents colors, en versió 
ploma o monocrom.  
 
6. EL JURAT 
El jurat estarà format per tres persones: el president i el secretari de la fundació, i un soci de la 
companyia de disseny gràfic Mucho.  
Després la decisió del jurat ha de ser aprovada pel patronat de la Fundació Güell.  
 
7. FASES 
Aquest concurs consta de dues fases. Només podrà accedir a la fase 2 aquell individu o grup que 
guanyi el concurs en la fase 1. 
Per poder guanyar el concurs cal complir amb els requisits de la fase 1. 
 
FASE 1. Presentació de propostes  
 
Les propostes hauran de presentar-se en forma anònima mitjançant 2 sobres amb codis 
identificatius.  

. El primer sobre ha de contenir 3 plafons: El plafó 1 ha de dur l’explicació de la imatge 
corporativa. El plafó 2, el símbol i logotip més variants. I el plafó 3, els aplicatius que el concursant 
cregui importants per a l’explicació de la identitat (papereria obligatòria). I un USB amb 



presentació de la proposta en PDF. Aquest sobre es presentarà tancat i a la seva part exterior hi 
constarà el títol del projecte i codi A. No pot tenir cap marca personal o nom del/s participant/s.  

. El segon sobre en DIN A4 contindrà el currículum del concursant/s amb els corresponents 
justificants. 
 
Al final de la primera fase el jurat escollirà tres projectes i podrà demanar una presentació pública 
dels projectes als membres del jurat, per deliberar sobre el guanyador del concurs.  
La decisió del jurat serà anunciada un cop ratificada pel patronat en l’acte públic de lliurament del 
premi. 
 
El guanyador cobrarà un premi de 4.500,00 euros, que es pagaran 2.500,00 euros en l’acte de 
lliurament del premi (final fase 1). La resta al final de la fase 2, un cop executat el projecte 
guanyador. 
 
El concurs es podrà declarar desert. 
 
FASE 2 
 
Creació d’un manual bàsic de normes que inclogui: imatge corporativa, colors, normes 
tipogràfiques. Sistema i variants de la marca. Aplicatius bàsics de la marca. 
 
El guanyador del concurs accedirà a dues tutorials amb el membre del jurat soci de Mucho per 
instruir-lo i ajudar-lo en el guió de la realització del manual bàsic: aquestes dues sessions són 
obligatòries per poder percebre la segona meitat de l’import del premi.  
Aquest manual ha de ser lliurat en format digital i impressió i no tindrà una longitud major de 20 
pàgines en un format sobre DIN A4. 
 
8. TERMINI 
Els projectes es poden presentar fins el 11 de desembre de 2017, a la seu de la fundació. I 
l’execució del projecte guanyador ha de ser lliurada abans del 23 de març de 2018. 
 
9. Presentar-se a aquesta convocatòria implica l'acceptació d'aquestes bases. Tanmateix, la 

interpretació és a criteri del jurat. La decisió del jurat serà inapel·lable. 

10. Més enllà del necessari per a les finalitats de participació i comunicació del concurs, la 

fundació ha previst la possibilitat de publicació dels noms i cognoms dels participants i 

guanyadors, inclòs en mitjans electrònics, així com de les fotografies i obres que es presentin al 

concurs, tot per informar i fer publicitat del premi, de la fundació, de l’historial del participants i del 

seu seguiment artístic i dels actes acadèmics de la pròpia fundació. Limitat a aquests efectes, els 

autors accepten el tractament de les seves dades de caràcter personal i cedeixen tots els seus 

drets d'imatge i de propietat intel·lectual, sobre les fotografies i obres presentades. 

11. La documentació presentada pels aspirants que no hagin resultat guanyadors es podrà retirar 

al mateix lloc en què es lliurà fins el 22 de desembre de 2017. En cas contrari, s'entendrà que el 

sol·licitant renuncia a recuperar-la

 
 
 
 


