
BASES DEL CONCURS DEL DISSENY BOSSA EGARENCA

1. Presentació del Concurs

En el marc del projecte «L’Egarenca amb menys residus», subvencionat per l’Agència Catalana 
de Residus, i amb l’objectiu de prevenir i minimitzar els residus generats en la nostra entitat, 
l’Egarenca produirà bosses de tela reutilitzables amb la finalitat de que s’utilitzin en la compra 
habitual. Aquests bosses es repartiran entre els socis i també a les persones participants en les 
diverses activitats de l’Egarenca. Les bosses, com que es porten pel carrer, també són un instrument 
que ajudarà a visualitzar i donar a conèixer els valors de l’Egarenca alhora que es promou la 
consciència de minimitzar residus entre la població en general. 

Per tant, l’objectiu d’aquest concurs és el d’obtenir el disseny d’aquestes bosses, amb els requisits 
que es detallen en les presents bases. El guanyador del dibuix tindrà un premi en metàl·lic de 100€ i
un val per poder comprar a l'Egarenca valorat en 200€.

2. A qui va dirigit el concurs

El concurs està dirigit a totes les persones amb habilitats pel dibuix i/o el disseny interessades en 
el projecte. Les propostes poden presentar-se de manera individual o col·lectiva.

3. Requisits i temàtica del disseny

El disseny serà monocromàtic i haurà d’incloure les següents parts:
- Dibuix gràfic adequat a la temàtica
- Frase o eslògan adequat a la temàtica
- Logo de l’Egarenca i de l’ARC

La temàtica del disseny, tant en la part del dibuix com de l’eslògan, haurà d’incloure algun aspecte 
clau de la nostra entitat (agroecologia, consum responsable, cooperativisme) i, especialment, de la 
prevenció de residus. El disseny haurà d’incloure també el logo de l’Egarenca i de l’ARC, de 
manera que quedi tot inclòs en la imatge presentada a concurs.

Les propostes no cal que siguin originals ni inèdites, però cal que siguin realitzades per l’autor/a o 
autors/es del disseny. 

4. Presentació del disseny

L'autor/a del disseny haurà d’enviar el disseny preferentment en format vector amb Inkscape o 
alternativament una imatge en format JPG amb la millor qualitat possible, a la direcció de correu 
info@egarenca.cat. En el cos del correu s’haurà d’indicar el nom, cognoms i telèfon de contacte de 
l’autor/a o autors/es, que restarà confidencial per a les socies i les treballadores, a excepció de la 
persona responsable de la gestió del correu.

El període de presentació de propostes estarà obert des del dia 1 de març fins el 7 d’abril de 2021 a
les 24 h.

5. Valoració de la Proposta i tria de la candidatura guanyadora

La decisió sobre el dibuix guanyador es realitzarà mitjançant votació de les famílies sòcies de 
l’Egarenca, preferentment durant la propera assemblea de l’entitat, que es preveu realitzar-se el 10 
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d’abril de 2021. En cas de que no sigui possible realitzar l’assemblea, es realitzaran les votacions 
mitjançant mètodes electrònics no més enllà del 31 d’abril de 2021. 

L'obra guanyadora quedarà en poder de l'entitat, la qual es reserva el dret de reproducció total o 
parcial. 

El concurs pot ser declarat desert si així ho estima l'assemblea.


