
Concurs 
de disseny 
dels Premis“Gollut” 

Els premis reconeixeran la creativitat audiovisual, 
els valors socials o ètics de les obres.

Bases > www.amicscinevallderibes.com

Siguis jove o gran
presenta el teu dibuix !!



Els Amics del Cinema de la Vall de Ribes, després de cinc anys d’assumir la gestió del Cinema 
Catalunya, començaran una nova línia d’actuació pel foment del cinema i la creativitat 
audiovisual: la realització de mostres, festivals o altres certàmens on es reconeixeran els treballs 
dels creadors audiovisuals i cinematogràfics en tots els seus formats. 

Per aquesta raó es crearan els PREMIS propis i identificables amb Ribes de Freser i la Vall de Ribes 
per extensió, que s’atorgaran en els diferents certàmens que es realitzin, tant a nivell local com 
més global.

Els Amics del Cinema de la Vall de Ribes, no només volen reconèixer el talent audiovisual sinó que 
també el contingut i el missatge transmès en els films.

Per aquesta raó, per trobar un referent a la injustícia social a la Vall de Ribes, el nom dels PREMIS, 
serà un reconeixement als golluts.

Els golluts eren una comunitat de persones que va ser discriminada fins a la seva desaparició a 
mitjans del segle vint. Mesuraven menys de metre vint. També se’ls coneixia com a nans de Ribes, 
i solien habitar els entorns de la vall de Ribes. La majoria d’aquests personatges tenien goll, una 
patologia inofensiva però de mal d’aspecte, que suposà una discriminació a tota la comunitat.

El fet d’anomenar “Gollut” al premis atorgats pels Amics del Cinema de la Vall de Ribes, suposarà 
també fer un reconeixement públic al que van significar i en certa manera, 
reconèixer la injustícia i vulneració dels drets socials a tota la comunitat de golluts 
que habitaren a la Vall de Ribes, com a exemple del que passa en la vulneració 
dels drets humans a tot el món.



1. Objectiu del concurs de imatge del premis

L’objectiu del concurs és seleccionar un disseny destinat a ser la imatge dels premis GOLLUT. El 
disseny guanyador s’utilitzarà per crear físicament els premis i també s’utilitzarà en totes aquelles 
activitats, campanyes, etc. que es realitzin en els diferents certàmens.

2. Valors a transmetre pels premis

Els premis Gollut serà uns premis de caràcter amable. El disseny guanyador ha de transmetre 
dignitat, cordialitat i simpatia.

3. Participants

El concurs està obert a qualsevol persona física o jurídica que desitgi participar-hi. Tant siguin 
nens, joves o adults. Els participants poden ser de professionals del disseny o persones amateurs 
que els hi agradi el dibuix.
Cada concursant podrà presentar fins a cinc propostes, anant acompanyades cadascuna 
d’elles del seu respectiu pseudònim, tal i com s’explica a l’apartat quart d’aquestes bases.

4. Propostes

Les propostes de disseny dels premis hauran de ser originals i inèdites i en color.
En tenir diferents aplicacions cal que els participants tinguin en compte que el 
dissenys presentats hauran de traslladar-se a escala de grisos i blanc i negre.  
També se’n podrà fer una versió en 3D per poder lliurar els premis físicament.



5. Presentació de propostes

Les propostes s’hauran d’enviar a la seu dels Amics del Cinema de la Vall de Ribes, C/Major 19 de 
Ribes de Freser, 17534 Girona. El termini d’admissió de propostes estarà obert fins a les 14:30h del 
dia dissabte dia 26 d’abril de 2014.

Cada proposta s’haurà de presentar en suport digital desat amb resolució mínima de 300 dpi 
en un CD-ROM i en versió paper DINA4, el dibuix imprès ha de tenir bona resolució, podrà anar 
acompanyat d’una breu explicació i de documentació relativa a la manera d’adaptar el logotip 
a diferents espais i formats si l’autor/a ho creu necessari.

Les propostes es presentaran en dos sobres tancats: el sobre 1 i el sobre 2.

El sobre 1. Haurà de contenir en el seu interior les dades identificatives del seu autor/a (nom, 
cognoms, pseudònim de l’autor/a, adreça postal, telèfon fix, telèfon mòbil, adreça de correu 
electrònica i qualsevol altre dada que l’identifiqui. Totes les dades d’identificació són un requisit 
per presentar-se al concurs. Aquest sobre anirà identificat en el seu exterior amb les següents 
dades: “Sobre 1. Concurs per al disseny dels Premis Gollut dels Amics del Cinema de la Vall de 
Ribes. Pseudònim de l’autor/a.”

El sobre 2. Ha d’incloure la proposta de disseny tant en suport digital (CD-ROM) com en versió 
impresa, acompanyada de tota aquella documentació que es consideri 
oportuna i relativa a l’explicació de la proposta. Aquest segon sobre s’haurà 
d’identificar a l’exterior amb les següents dades: “Sobre 2. Concurs per al disseny 
dels Premis Gollut dels Amics del Cinema de la Vall de Ribes. Pseudònim de 
l’autor/a.”



6. Criteris de valoració de les propostes 

El jurat prendrà les seves decisions amb total independència i en base als criteris de valoració 
que determinin, i que hauran de basar-se en criteris artístics i simbòlics de les propostes. 

A més de la qualitat i la capacitat de representació del logotip, es valorarà de manera positiva 
aquelles propostes que mostrin com s’adapta el logotip a espais i formats possibles on es pugui 
incloure, com per exemple, tríptics, fulletons, publicacions, pàgines web, etc.

7. Jurat i veredicte

El jurat encarregat de seleccionar el disseny guanyador del present concurs estarà constituït per 
2 representants dels Amics del Cinema de la Vall de Ribes, 3 professionals vinculats al món artístic i 
de la comunicació i 3 joves vinculats a la Vall de Ribes.

Les funcions assignades al jurat són les que es detallen a continuació:

• L’admissió de les propostes presentades, mitjançant l’aixecament d’acta en la que figuraran, si 
s’escau, les propostes no admeses, detallant els motius de l’exclusió.
• La valoració de les propostes presentades i de la resta de documentació que les acompanyi. 
Resoldre i adjudicar el premi a la proposta guanyadora del concurs.
• La interpretació de les bases i la resolució de possibles qüestions que pugui 
generar el concurs.

El veredicte del jurat es farà públic el dissabte dia 3 de maig de 2014 a les 18h, al 
Cinema Catalunya de Ribes de Freser, a l’entrada del Cinema hi haurà exposades 



totes les propostes des del dissabte 3 de maig a 24 de juny de 2014 sempre que hi hagi sessió de 
cinema.
El jurat es reserva el dret a declarar el premi desert i convocar un nou concurs o noves bases al 
qual hauran de presentar-se nous treballs.

8. Premi

S’estableix un únic premi per a la persona que hagi resultat guanyadora, que ascendeix a 
400,00€. També rebrà un abonament per un any per accedir gratuïtament a qualsevol projecció 
del Cinema Catalunya. Per agrair les propostes dels participants, els Amics del Cinema de la 
Vall de Ribes lliuraran a tots els participants un carnet de soci gratuït personalitzat i 5 vals 2x1 per 
poder veure tot el cinema que es projecti al Cinema Catalunya amb descompte. Aquest carnet 
de soci gratuït tindrà validesa per tot l’any 2014.

9. Drets d’explotació i Propietat intel·lectual

Els drets d’explotació i propietat del disseny premiat seran cedits de manera exclusiva i 
permanent a l’Associació dels Amics del Cinema de la Vall de Ribes, el qual tindrà completa 
llibertat per utilitzar-lo en qualsevol mitjà, suport i finalitat. Tanmateix l’autor/a mantindrà l’autoria 
intel·lectual del disseny.

10. Acceptació de les bases

La participació en el concurs porta implícit el coneixement i l’acceptació 
d’aquestes bases.


