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Per què un nou Festival? 

El Gremi de Publicitat de Catalunya vol fer un pas endavant i treure a la llum el talent 
creatiu català. 
 
Per a donar a conèixer aquest talent  necessita fer una acció important. Un cop de puny 
a la taula.  
 
Aquesta acció ha de ser transversal, d’àmbit català, i rellevant si pot ser més enllà de la 
professió. 
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L’acció 

La idea que es posa sobre la taula és la creació d’un Festival Creatiu. 
Un Festival al que pugui accedir tothom: Grans, mitjanes i petites. 
Un Festival que aflori tot el talent  
que tenim arreu del territori. 
Un Festival diferent. Accessible. Modern... 
Un Festival que doni rellevància a la publicitat i creativitat de les agències catalanes. 
Treure a la llum el talent Català. 
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Objectiu 

Obtenir altes d’agències i estudis petits i mitjans i dels actors del món publicitari d'arreu 
de Catalunya. 
Que el que fan sigui rellevant. Tingui presència. 
Consolidar l´ estatus social dins l’entorn de la comunicació i la publicitat. 
Comunicar a tots els actors de la comunicació publicitària catalana els serveis que 
ofereix el Gremi de Publicitat. 
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Característiques 

Dirigit a Agències de Catalunya ASSOCIADES 
Només poden participar agències que formin part de l’Associació, 

si no en formen part, han d’associar-se per poder participar. 

Festival Senzill i de Qualitat 
2 o 3 Workshops de qualitat 

www.opencreatiu.com 

 Networking  
Posterior als workshops i entrega de premis 
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Categories 
Es busca que sigui fàcil participar, per tenir la màxima participació possible 

 
Sobre rodes 
Vehicles de qualsevol gamma. Serveis, productes i 
accessoris per automòbils i vehicles en general. 
 

1 

Copa i puro 
Begudes alcohòliques i no alcohòliques, refrescos, 
sucs, cafè, te, aigües, refrescos, cerveses. Tabacs en 
general.  

2 
 
A la moda 
Moda, roba, roba esportiva, llenceria, sabates, 
joieria, marroquineria i complements. 

3 

Shopping 
Grans superfícies, centres comercials, franquícies, 
petit comerç, agències de viatges i restauració. 

4 

Net i polit 
Productes d’higiene, cosmètica, neteja de la llar, 
farmàcia i parafarmàcia. 5 

Sota l’ala 
Serveis públics, entitats sense afany de lucre i 
ONG’s. Comunicació institucional i patrocini. 

6 

Teca 
Alimentació en general. 7 

Money, money 
Bancs, serveis financers, assegurances i apostes  8 

Endoll i fusta 
Electrodomèstics, electrònica, equipaments d’oficina 
i mobiliari. 

9 

Passar l’estona 
Mitjans de comunicació i publicacions. Centres 
educatius i d’oci. Entreteniment i joguines. 

10 

Els de cada dia 
Companyies de gas, electricitat, aigua, benzina, 
operadors de telefonia, transports i missatgeria. 

11 

ENGINYS 
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Categories 
Es busca que sigui fàcil participar, per tenir la màxima participació possible 

 
Veure i sentir 
Peces audiovisuals 
 

1 

Llapis i paper 
Peces gràfiques 2 

 
Teclat i ratolí 
Peces digitals 3 

Experiencial 
Mitjans no tradicionals, esdeveniments, 
instal·lacions, exterior i escaparatisme. 

4 

REALITZACIONS 
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Premi territorial 

 
Les agències que no vulguin participar a cap de les 
anteriors categories, poden participar en aquesta 
categoria, presentant tres peces creades a la seva 

agència.   
 

Total: 5 premis (Províncies: Barcelona, Girona, Lleida i 
Tarragona i Àrea Metropolitana) 

 

L’AGÈNCIA DE L’ANY DE CADA PROVÍNCIA I  
L’AGÈNCIA DE L’ANY DE L’ÀREA METROPOLITANA 
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Premi especial 

 
Premi a la millor peça presentada a tot el Festival 

 

L’AS D’ORS 
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Premis 

OR 

PLATA 

BRONZE 

A cada Subcategoria: 

www.opencreatiu.com 

ENGINYS 
REALITZACIONS 

 
Total premis: 48  
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Premi territorial 

GIRONA 

LLEIDA 

TARRAGONA 

www.opencreatiu.com 

 
Total premis territorials: 5  

 

BARCELONA 

 Millor agència de: 

ÀREA 
METROPOLITANA 

BARCELONA 
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Premi especial 

www.opencreatiu.com 

 Entre totes les campanyes 
presentades: 

L’AS D’ORS 

 
Total premi especial: 1  
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Calendari 

Imatge i estratègia 01 

Difusió 02 

Presentació Campanyes 03 

Reunió Jurat 04 

OPEN CREATIU 05 

Novembre 2018 

Octubre 2018 

Octubre-Novembre 2018 

Setembre 2018 
Juan Grau 

11 Desembre 2018 
Palau de Pedralbes 
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Anunci 
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