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Presentació 
Durant el curs 2017-18 celebrarem el 75è aniversari de l’Escola Politècnica Superior 
d’Enginyeria de Manresa (EPSEM). És per aquest motiu que demanem la realització d’un logo 
acompanyat d’un lema que serviran per commemorar els 75 anys de l’EPSEM. 
Logo i lema serviran pels materials de difusió de les activitats, pels mitjans de comunicació, 
per les xarxes, etc... i per posar als documents interns i externs de l’EPSEM. 
 
Participants 
Hi podran participar tots els membres de la comunitat UPC (estudiants, PDI i PAS) 
 
Termini de presentació de propostes 
Les propostes de logo es podran presentar fins el 3 de juny de 2017 
 
Requeriments del logo i lema 

• El logo ha d’incloure aquestes paraules: 75 anys, UPC Manresa 
• El logo presentat ha de ser inèdit 
• El logo presentat NO ha de contenir cap dels elements que conformen la seva marca 

institucional de la UPC, és a dir: 
 El símbol UPC (la rodona amb les 9 rodones i sigles UPC) 
 Logotip de la UPC (part tipogràfica): Universitat Politècnica de Catalunya 

Barcelona Tech 
• El logo presentat, en alguns casos haurà de conviure amb la marca UPC.  
• El logo ha d’anar amb un lema commemoratiu que pugui acompanyar, o no, al logo 
• 2 formats obligatoris: arxiu vectoritzat (svg, ai,...) i arxiu jpeg 
• El logo vectoritzat ha de permetre la reproducció a color, a una tinta i, tant en positiu 

com en negatiu. 
• Enviament per correu electrònic a l’adreça comunicacio@epsem.upc.edu 

 
Jurat 
El jurat estarà format pels membres de la Comissió 75è Aniversari EPSEM i un membre del 
Servei de Comunicació de la UPC. El jurat resoldrà qualsevol aspecte no previst en aquestes 
bases. 
 
Premis 
El/la guanyador/a rebrà un viatge en globus per a dues persones. 
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