BASES PREMIS JUNCEDA 2017

OBJECTIU
L'objectiu dels Premis Junceda és premiar i donar a conèixer la il·lustració en totes les seves àrees
d'aplicació.
QUÈ S’HI POT PRESENTAR
Obra publicada l'any 2016 a qualsevol lloc del món.
En el cas de sèries, campanyes, col·leccions, etc. que incloguin més d'un any, es podrà escollir en quin
any presentar-les, tenint en compte que una mateixa obra només es pot presentar una única vegada
als Premis Junceda.
No hi ha límit en el nombre d'obres que pot presentar cada il·lustrador/a.
QUI POT PRESENTAR OBRA
Cada il·lustrador/a pot presentar les seves pròpies obres.
Editors, estudis gràfics, agències de publicitat, etc. poden presentar obres omplint el formulari
d’inscripció i adjuntant un correu electrònic de consentiment de l’autor amb les seves dades de
contacte (nom, telèfon, 'e-mail').
L'autor ha de ser un il·lustrador/a que resideixi a Catalunya, excepte en la categoria Junceda
internacional.
INSCRIPCIÓ I PRESENTACIÓ DE L’OBRA
La inscripció als Premis Junceda només es pot fer a través del sistema d’inscripció ‘on line’ a
www.premisjunceda.cat. El preu de cada inscripció és de 10 euros per als socis i 15 per als no socis.
En el cas de socis, quan sigui el client i no l’autor qui fa la inscripció i l’ingrés el preu serà de 15 euros.
L’ingrés s’haurà d’efectuar al compte del Banc Sabadell indicant el nom de la persona i la categoria a
la qual inscriu el premi.
Els participants en la categoria Premi Futurs Creadors (PFC) estan exempts de pagament.
El número de compte és: ES04 0081 0398 80 0001102612
Les obres s’hauran de presentar o enviar a:
APIC, Associació Professional d’il·lustradors de Catalunya, Balmes, 177, 1r, 2a, 08006 Barcelona, amb
el resguard que es rebi electrònicament al fer la inscripció i el corresponent justificant de pagament.
Per cada categoria s’haurà de presentar un exemplar de l’obra publicada. No s’admetrà un exemplar
per a dues categories. No es poden presentar originals (excepte categoria PFC).
No es considerarà obra presentada la que només s’hagi formalitzat ‘on line’.
DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ I RECEPCIÓ
La data límit d’inscripció i recepció és el divendres 17 de març del 2017 a les 14 h.

JURAT
Estarà format per il·lustradors guanyadors d'anteriors convocatòries i personalitats del món de la
comunicació visual. Un representant de l'APIC completarà el jurat amb veu però sense vot. El seu
veredicte serà inapel·lable. El jurat podrà, si ho creu convenient, aportar i premiar una obra que no
hagi estat presentada si compleix les condicions del premi; declarar una categoria deserta sempre que
s’hi hagin presentat menys de tres obres i canviar de categoria una obra. El jurat també podrà
resoldre qualsevol situació no prevista a les bases.
VEREDICTE I GUARDÓ
Els guanyadors de totes les categories es donaran a conèixer en l’acte de lliurament dels premis, que
es comunicarà a tots els participants. Una setmana abans del lliurament, es donaran a conèixer els
finalistes de cadascuna de les categories a la pàgina web dels Premis Junceda
(www.premisjunceda.cat).
El guardó és un trofeu creat per l’artista Meritxell Duran.
Als guanyadors i als finalistes dels Premis Junceda se’ls donarà visibilitat a través de diversos canals:
- Publicació al web dels Premis Junceda
- 'Mailing' i promoció a les xarxes
- Vídeos promocionals de cada guardonat
- Exposició itinerant de les obres guanyadores per diferents escoles d’art de Catalunya (Maleta
Il·lustrada dels Premis Junceda).
DRETS I RESPONSABILITATS
L'APIC declina tota responsabilitat pel que fa a l'autenticitat de les dades expressades pels participants
en les fitxes d'entrada. L'APIC es reserva el dret d'utilitzar i reproduir les obres exclusivament amb
finalitats promocionals del premi i dels guanyadors i finalistes i també la possibilitat d’exposar les seves
obres. La participació en la convocatòria implica la plena acceptació d'aquestes bases.
RETORN D'OBRES
Es podran recollir a la seu de l’APIC a partir del 22 de maig del 2017. Transcorreguts 6 mesos des
d’aquesta data, tenint en compte que no són obres originals, l’APIC no en farà cap ús ni les conservarà
(excepte les obres originals de la categoria Premi Futurs Creadors, PFC).

CATEGORIES
LLIBRE D'ADULT FICCIÓ
Literatura per a adults (narrativa, poesia, llibres de rol...).
LLIBRE INFANTIL FICCIÓ
Literatura infantil i juvenil.
LLIBRE NO FICCIÓ ADULT I INFANTIL
Llibres de col·leccions educatives, d'entreteniment, de manualitats, cuina….) i llibre de text (llibres de
text de qualsevol assignatura i quaderns escolars, jocs educatius que acompanyin el material escolar,
manuals, diccionaris, enciclopèdies…).
CIENTÍFIC
Article científic, guia de camp, pòster, divulgació científica, llibre de ciències, etc.
COBERTA
Cobertes de llibres per a adults, infantils, ficció i no-ficció.
CÒMIC
Àlbums, publicacions periòdiques, etc.

PREMSA I REVISTES
Col·laboració habitual, il·lustracions d’articles, reportatge o opinió, humor gràfic, etc. Les
col·laboracions habituals (premsa, revistes, etc.) es presentaran amb un màxim de cinc exemples.
EDICIÓ
Caràtules de vídeo, CD o DVD, obra gràfica, pòsters, 'greetings', autoedició, etc. Il·lustració aplicada a
multimèdia.
PUBLICITAT
Anuncis, cartells, opis, banderoles, fullets, 'packaging', etc.
Institucional, publicació corporativa, anuaris, catàlegs, campanyes divulgatives.
Edició destinada a venda: obra gràfica, pòster, 'greeting'.
Regals d'empresa.
ANIMACIÓ
Il·lustració aplicada a animació.
Sèries d’animació per a televisió: 'storyboards', creació de personatges, fons ('backgrounds').
Audiovisuals: careta de programa de TV, continuïtat de cadena de TV, videoclips, etc.
El material s’ha de lliurar facilitant un enllaç on es pugui visualitzar l’animació en una plataforma 'on
line' com YouTube, Vimeo, etc.
PREMI FUTURS CREADORS (PFC)
Aquesta categoria es va crear amb l’objectiu d’estimular i promoure la creació jove amb la presentació
dels projectes de fi de carrera (PFC) de les escoles d’il·lustració de Catalunya. Els autors/es que s’hi
presentin hauran de lliurar el certificat corresponent de l’escola que acrediti que l’obra s’ha avaluat
l'any 2016. Per a aquesta categoria, la inscripció és gratuïta.
JUNCEDA INTERNACIONAL
Per a qualsevol obra publicada, l’any anterior a la publicació d’aquestes bases, per un autor/a no
resident a Catalunya.

Notes:
Especificacions genèriques
Quan el format de l’obra sigui una 'app', s'ha d'especificar un enllaç des del qual es pugui descarregar
gratuïtament l’aplicació o assumir la despesa de la baixada a un dispositiu de l’entitat organitzadora
dels premis.
Quan l’obra s’hagi publicat únicament en suport digital, serà necessari facilitar un enllaç d’on s’ha
publicat on quedi clara la data de publicació.

Organitza:

