Temàtica del premi

Organitza

En aquest edició 2021, la temàtica del premi gira al voltant del monòleg final
d’EL PROJECTE DÀNAU, de la dramaturga lleidatana Núria Casado Gual.

Monòleg
HOME/DÀNAU (EN OFF) - I el meu testament vital és que... per molt perillós i
estrany que em resulti tot això... no he tenir por. He canviat la pell molts cops,
he hagut de ser-ne molts en un, he viscut en tercera i primera persona a la
vegada. I per molt difícil que sembli, acabaré trobant una sortida. (Pausa) Em
dic Dànau, i deixo enrere, en part, la meva vida anterior... Però no estic boig
per escollir sobreviure. Vull viure. I viuré. Viuré. Viuré... I si aquest projecte no
arriba a la seva fi... si després d’aquest gran salt no arribo “a l’altra riba”...
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Hi col·laboren

Qui podrà acusar-me de no haver intentat esprémer tot el que la ciència em
podia oferir? Si més no em podré disgregar en altres experiments, en altres
formes de vida que vulguin estudiar a través d’això que crec que són el meu
cervell i el meu cos; i que en realitat no són sinó fantasies. Ara pot semblar que
estic dient aquestes paraules; però en realitat són les paraules em diuen a mi.

www.segria.cat
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Des que he rebut el meu diagnòstic, he deixat de perseguir papallones com
si fossin somnis; en realitat ja duc una papallona secreta a sobre, que s’ha
incrustat en el meu cervell i em desfà a poc a poc els filaments del pensament,
i em fa somniar que soc qui crec que soc. I per molt terrorífic que soni, gràcies
a ella he entès que no importa, a quin costat del mirall ens trobem; que el
que compta és fondre’s amb les coses, ser les coses, encara que siguin una
melodia, una fragància, una forma o un color... Gràcies a ella ja he vençut
l’oblit, aquest monarca consort de la mort. “Encara que la vida pugui ser
només una acumulació d’angoixes, l’estimo”, va dir un monstre il·lustre. Jo,
‘monstruat’ com ell, la defensaré, fins al final; i sigui com sigui.

Objecte

Jurat i procés de selecció

Lloc de presentació

L’objecte d’aquestes bases és regular el II Premi d’Il·lustració del Segrià, que
organitza el Consell Comarcal del Segrià amb els següents objectius: premiar
i donar a conèixer la il·lustració en totes les seves àrees d’aplicació; fomentar
els valors de la il·lustració com a mitjà expressiu i eina de comunicació; donar
visibilitat als autors i autores de la il·lustració gràfica de les Terres de Ponent i
descobrir nous talents en l’art de la il·lustració entre el col·lectiu juvenil.

El jurat està compost per persones relacionades amb el món de la il·lustració:
Carles Porta, artista visual, Lily Brick, muralista, Matias Tolsà, Il·lustrador i
representants del Consell Comarcal del Segrià.

- Les il·lustracions poden presentar-se a la seu del Consell Comarcal del Segrià,
o bé per correu certificat (C. del Canyeret, 12, 25007 - Lleida ). En ambdós casos
embalades i resguardades per evitar possibles desperfectes.

El jurat durà a terme la valoració de les obres en funció als següents criteris:
compliment de les bases del certamen; adequació a la temàtica del premi;
originalitat i creativitat de l’obra; recursos tècnics emprats (composició, traç,
color...); qualitat artística de l’obra i criteri personal de cada membre del jurat.
A criteri del jurat el premi podrà ser declarat desert en totes i cadascuna de les
seves categories. El veredicte del jurat és inapel·lable.

- En el cas que s’enviïn per correu certificat, s’accepta com a data vàlida la
consignada pel servei de correus en el sobre o paquet. El Consell Comarcal del
Segrià no assumeix cap responsabilitat per les pèrdues o els danys causats
durant la tramesa.

Premis
Es fixen dues categories de premis:
1. Categoria absoluta (a partir de 25 anys): Primer premi, valorat en 500 € i
segon premi de 400 €.

La publicació del nom dels guanyadors tindrà lloc durant els dies següents i
s’anunciarà degudament al web de l’entitat: www.segria.cat

2. Categoria jove (de 16 a 24 anys): S’estableix un únic premi de 300 €.

Termini de presentació

Característiques de les obres

En la convocatòria 2021, les il·lustracions es poden presentar fins al 10 de
desembre del 2021.

Les il·lustracions que es presentin a aquest premi hauran de complir els
següents requisits:
- Els originals han de ser inèdits, no premiats en cap altra convocatòria i
signats per un únic autor o autora.
- Les il·lustracions podran ser de qualsevol estil o tècnica sempre que siguin
reproduïbles.

Persones destinatàries
Poden participar-hi totes les persones residents a la Unió Europea que el dia
de finalització del termini d’inscripció al certamen tinguin complerts 16 anys.

Difusió
El Consell Comarcal del Segrià farà difusió del certamen a través del tauler
electrònic del web del Consell Comarcal www.segria.cat, dels ajuntaments de
la comarca del Segrià i qualsevol altre mitjà que es consideri convenient.

Forma de presentació
- No es podran presentar al premi les persones guanyadores de l’edició anterior
en la categoria en què van ser premiats, tampoc s’admeten treballs premiats en
altres certàmens.
- Cada persona podrà presentar entre una i dues il·lustracions per categoria.
- Totes les il·lustracions, tant si són d’una tècnica tradicional com digital, hauran
de presentar-se sobre suport de cartó blanc de 30 x 40 cm.
La mida de les il·lustracions és lliure. El cartó ha de portar, al revers, el títol amb
el qual es presenta la il·lustració. No ha de contenir, en cap cas, la identificació
de l’autor/a.
- La il·lustració ha d’anar acompanyada d’un sobre tancat on consti: A la part
exterior del sobre, la categoria en què es participa (absoluta o jove), el títol de la
il·lustració o il·lustracions presentades. A l’interior del sobre una plica on consti:
nom i cognoms, fotocòpia DNI/NIE/passaport, adreça i població, telèfon de
contacte, adreça de correu electrònic de contacte i breu ressenya biogràfica.

- Tots els treballs seran admesos per la secretaria del certamen, la qual en
garantirà els drets de custòdia d’acord amb el procés de deliberació i selecció
de les persones guanyadores.

Drets de reproducció. Exposició itinerant
Conjuntament amb les obres premiades es farà una selecció d’il·lustracions que
s’exposaran de forma pública i itinerant per diferents municipis de la comarca,
amb el consentiment previ dels autors i autores i durant el període d’un any. Totes
elles identificades tal com estableix la normativa de la propietat intel·lectual
vigent.
Els participants en el concurs garanteixen ser els autors i propietaris del treball
que presenten i es responsabilitzen totalment que no hi ha drets de tercers en les
obres presentades, així com de tota possible reclamació per drets d’imatge. La
propietat intel·lectual de les il·lustracions serà en tot moment de l’autor o autora
qui autoritza al Consell Comarcal del Segrià per fer-ne la difusió i exposició als
termes que preveuen aquestes bases.
Les il·lustracions no premiades ni seleccionades es podran recollir durant el
període de 30 dies. Un cop transcorregut aquest termini els exemplars no recollits
quedaran en propietat del Consell Comarcal del segrià.

Consideracions finals
El Consell Comarcal del Segrià es reserva els drets d’edició i reproducció dels
treballs guanyadors.
En qualsevol circumstància, el Consell Comarcal del Segrià garanteix l’autoria
dels treballs, tal com estableix la legislació vigent.
El jurat interpretarà, deliberarà i resoldrà aquestes bases en les condicions que,
extraordinàriament, ho requereixin. L’acceptació d’aquestes bases és condició
indispensable per participar en el certamen.

