CONCURS IL.LUSTRACIÓ 25a EDICIÓ CONSECUTIVA
D’ELS PASTORETS DE SANT JULIÀ DE LÒRIA

Quin és l’objectiu del concurs?
Els Pastorets de Sant Julià de Lòria estan d’aniversari, ja que enguany
celebren la seva 25a edició consecutiva.

Els Pastorets és un projecte popular i el seu principal valor és que es nodreix, a
més d’un equip professional, d’un nombrós grup de voluntaris de Sant Julià de
Lòria i d’arreu del Principat que hi participen en diferents àmbits: actors,
maquinistes, vestuari, attrezzo, etc.

L’àrea de Cultura del Comú de Sant Julià de Lòria desitja que els actes de
celebració del seu 25è aniversari també tinguin aquest esperit popular que els
caracteritzen i, per aquest motiu i de la mà de l’Espai Sergi Mas, posa en marxa
aquesta iniciativa que proposa organitzar un concurs per trobar la imatge
promocional d’aquesta efemèride tan important.

Qui pot participar-hi?
El concurs està obert a tothom, sense límit d’edat.

Quines característiques han de tenir les il·lustracions?
Temàtica: 25a edició d’Els Pastorets
Cada participant pot presentar una il·lustració de la temàtica indicada, que ha
de ser obra de l’autor/a i ha de tenir caràcter inèdit. Els autors hauran de signar
una declaració d’autoria i una cessió de drets d’imatge de la il·lustració.

Les il·lustracions han de reflectir l’espectacle d’Els Pastorets.
Aquelles persones que vulguin realitzar un treball de recerca per a la seva obra
poden consultar el fons d’imatges del Comú de Sant Julià de Lòria. En aquest
cas caldrà sol·licitar una cita a l’àrea de Cultura del Comú de Sant Julià de
Lòria (Elisabeth Carrillo, tel. 744 044).
Com s’han de presentar les il·lustracions
Format: la il·lustració, que és en tècnica lliure, s’haurà de presentar en format
A3 o A4 i en vertical.
Tramesa: els participants hauran de lliurar l’original de la il·lustració, juntament
amb la descripció tècnica, en un sobre tancat a la recepció del Centre cultural i
de congressos lauredià. En dit sobre s’haurà d’indicar les següents dades
personals de l’autor: nom i cognoms, edat, número de telèfon i parròquia de
residència.
El termini de presentació de les propostes és fins al dilluns 5 de novembre
del 2018 a les 12 h del migdia.
Com se seleccionaran les il·lustracions guanyadores?
La selecció de les il·lustracions s’encarregarà a un jurat composat,
especialment per aquesta ocasió, per les següents persones:


Sr. Sergi Mas, per la seva trajectòria com a il·lustrador, per la seva
vinculació amb l’Escola d’Art i amb la parròquia de Sant Julià de Lòria i
com a artista que dona nom a l’Espai Sergi Mas.



Sr. Juanma Casero, com actual director artístic de l’espectacle.



Sra. Teresa Areny, com a una de les persones impulsores del projecte i
per la seva trajectòria i vinculació amb la cultura de la parròquia.



Sr. Martin Blanco, per la seva trajectòria com a il·lustrador i per la seva
faceta com a professor de l’Escola d’Art de Sant Julià de Lòria.



Sra. Pepita Lucas, per la seva vinculació amb el projecte des de la
primera edició i fins a l’actualitat.

El jurat realitzarà una tria d’un màxim de 12 propostes finalistes, que es
publicaran el dimarts 6 de novembre del 2018 a través de les xarxes socials
de la conselleria de Cultura i del Comú de Sant Julià de Lòria.

El jurat podrà declarar desert el concurs.

La il·lustració guanyadora es farà pública el dimecres 7 de novembre del
2018, igualment a través de les xarxes socials de la conselleria de Cultura
i del Comú de Sant Julià de Lòria.
Quins premis hi haurà?


Existirà un únic premi a la millor il·lustració.



La millor il·lustració serà la imatge de la 25a edició d’Els Pastorets que
s’utilitzarà per a tot el material de promoció de l’edició 2018-2019.



El guanyador de la millor il·lustració gaudirà de 4 entrades per a una de les
funcions d’Els Pastorets de l’edició 2018-2019 i 2 abonaments per a la 54a
Temporada de Teatre de Sant Julià de Lòria i un trimestre gratuït de classes
a l’Escola d’Art de Sant Julià de Lòria en qualsevol dels cursos o modalitats
que s’imparteixen.



Els autors de les imatges finalistes gaudiran de 2 entrades per a una de
les funcions d’Els Pastorets de l’edició 2018-2019.
Difusió de les il·lustracions

Les il·lustracions de tots els participants es mostraran del 3 de desembre del
2018 i fins al 6 de gener del 2019 al Vestíbul del Centre cultural i de
congressos lauredià.
El Comú de Sant Julià de Lòria es reserva el dret en exclusiva de la utilització
de la il·lustració guanyadora, que l’autor no podrà destinar a cap altre ús.
La participació al concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.

