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Crida a projecte: Identitat visual del 40è aniversari d’Esplais
Catalans
Bases de la convocatòria oberta a professionals i/o cooperatives i empreses per la
realització de la identitat visual del 40è aniversari d’Esplais Catalans

1. OBJECTE I FINALITAT DE LA CONVOCATÒRIA
Esplais Catalans (Esplac) fa una convocatòria oberta a professionals del disseny, la
il·lustració, la publicitat, la comunicació i/o estudis creatius, cooperatives i empreses del
sector, per a l'encàrrec d'un treball consistent en la realització de la identitat visual del 40è
aniversari de l’entitat.

Esplais Catalans – Esplac és l’associació d’esplais laica i progressista de Catalunya.
Treballa, des del voluntariat, per a la transformació social, d'acord amb els drets dels infants
i mitjançant l'educació popular. Actualment el formen 106 esplais distribuïts en més de 60
poblacions catalanes, amb prop de 1700 monitores i monitors, i 7500 infants.
Més informació: https://www.esplac.cat/qui-som/

A través d'aquesta crida a projecte se seleccionarà la persona o la cooperativa o l'empresa del
sector que haurà de realitzar els treballs que s'indiquen a continuació:
●

Disseny i realització de la imatge gràfica del 40è aniversari d’Esplac

●

Aplicació d’aquesta imatge a cartellisme, la papereria, el marxandatge, el
web, les xarxes socials de l’entitat i creació de la portada d’una agenda
acadèmica

●

Creació d’imatges específiques (univers 40 anys) per usar als esdeveniments,
actes i iniciatives contemplades dins del 40è aniversari d’Esplac, així com
aplicacions específiques per a l’Esplaiada 2022*

El pressupost per al desenvolupament d'aquest encàrrec és d’un màxim de 4.000 € (amb
l’IVA inclòs).
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*Esplaiada

L’Esplaiada és la trobada general de tots els esplais d’Esplac. Inclou infants, joves i
monitors i monitores. És un espai per escoltar i fer sentir la veu dels infants i joves sobre
temes del seu interès, a través d’assemblees, jocs i activitats. Es duu a terme generalment
cada tres anys. La darrera edició de l’Esplaiada la va acollir la població de Martorell els dies
11, 12 i 13 de maig de 2018 i vam comptar amb més de 2.800 participants sota el lema
“Obrim els ulls, obrim les portes”.
Més o informació: https://www.esplac.cat/trobades/esplaiada/

Aplicacions de la imatge específica:
●

Cartellisme

●

Papereria

●

Marxandatge

●

Aplicacions de la imatge al web

●

Aplicacions de la imatge a les xarxes socials de l’entitat

2. REQUISITS DELS PARTICIPANTS
Podrà presentar-se a la convocatòria qualsevol persona professional, estudi creatiu,
cooperativa o empresa del sector, amb personalitat jurídica.
El fet de participar en aquesta convocatòria comporta el coneixement i l’acceptació
d'aquestes bases.

3. FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES CANDIDATURES
Les persones interessades a participar hauran de presentar una candidatura fent arribar una
documentació que inclogui:
●

Dossier o book de treballs. Pot ser en format PDF o en línia

●

Pressupost

●

Carta de motivació i Currículum vitae
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La documentació s'ha d’enviar a l'adreça electrònica comunicacio@esplac.cat, indicant en
l'assumpte del missatge: “Candidatura Identitat Visual 40 anys Esplac”. Així mateix, es
poden realitzar consultes al telèfon 93 302 61 03.

4. COMPOSICIÓ DEL COMITÈ DE SELECCIÓ
Les persones encarregades d’aprovar les propostes seran l’Equip de Coordinació d’Esplais
Catalans amb l’assessorament del personal tècnic i les persones responsables del
projecte.

5. CONSTITUCIÓ I ACTUACIÓ DEL COMITÈ DE SELECCIÓ. CRITERIS D'AVALUACIÓ.
RESOLUCIÓ
El comitè de selecció es constituirà a partir del 26 d’abril. En primer lloc es comprovaran
totes les candidatures presentades ha de verificar el compliment efectiu de les condicions
establertes en aquestes bases i, en conseqüència, pronunciar-se sobre l'admissió definitiva.
Esplais Catalans es reserva la possibilitat de fer un segon procés de selecció entre els
finalistes a través d’una entrevista individual a un màxim de 3 persones escollides.
El comitè de selecció avaluarà tant la qualitat gràfica dels books de treball dels participants,
com el seu currículum, i podrà tenir en compte la carta de motivació en casos particulars.
D'entre totes les candidatures, el comitè seleccionarà les que consideri més adequades i
reuneixin les millors qualitats, seguint els criteris següents:
●

Experiència en projectes semblants

●

Qualitat dels treballs desenvolupats

●

Originalitat i creativitat dels resultats

●

Es prioritzaran les propostes que provinguin de professionals, cooperatives i
entitats vinculades als moviments socials

●

Es valorarà el coneixement en temes específics relacionats amb el projecte
educatiu d'Esplais Catalans

Una vegada resolta la convocatòria, Esplais Catalans detallarà al professional o professionals
finalistes les especificacions tècniques necessàries per al desenvolupament del projecte.
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Si el comitè considera que les candidatures presentades no s'ajusten als criteris indicats,
podrà no seleccionar-ne cap.
Si l'execució tècnica i la imatge gràfica requereixen alguna modificació per a una millor
impressió o aplicació, Esplais Catalans podrà realitzar aquesta variació.

6. FASES DE LA CONVOCATÒRIA
●

Termini per a l'enviament de candidatures: del 29 de març al 25 d’abril de 2021

●

Constitució del comitè de selecció i confirmació de la selecció: del 26 d’abril al 7 de
maig (i període d’entrevistes si s’escau)

●

Reunió amb la persona o entitat seleccionada per a establir les condicions generals:
setmana del 10 de maig

●

Presentació dels treballs sol·licitats: a especificar al contracte (termini aproximat
setmana del 21 de juny)

Tot esperant rebre les vostres candidatures, rebeu una molt cordial salutació.

Clara Bricullé
Secretària general
Barcelona, 29 de març de 2021
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