
La Fira del conte de Medinyà promociona la il·lustració com una creació important al
voltant del conte i la imatge infantil i juvenil.

OBJECTIUS DEL CONCURS

Potenciar, recuperar i mantenir la força de la il·lustració en la literatura infantil i juvenil.

Trobar un espai on la il·lustració inciti narracions que engresquin petits i grans.

Oferir un espai de projecció a joves il·lustradors i il·lustradores.

CONVOCATÒRIA 2021

El concurs d’il·lustració en directes forma part de l’acte de reconeixement a una
persona que ha dedicat part de la seva trajectòria professional a la il·lustració infantil i
juvenil.

Aquest any, es fa un reconeixement pòstum, compartit amb la revista Cavall Fort, . a la
trajectòria de la il·lustrador Picanyol. Un personatge vinculat amb la zona perquè va
viure a Sant Jordi Desvalls i va ser un dels promotors d’una revista que aglutinava
diferents pobles, entre ells, Medinyà, “Paraules al Vent”

Per això convoca a il·lustradors i il·lustradores joves a participar al tercer concurs
d’il·lustració en viu el proper 23 de maig de 2021

TEMA

Es tracta de dibuixar durant la fira en record al dibuixant d’Ot el Bruixot i altres
personatges seus.

Personatges animats, juganers, murris, vius i divertits. Es busquen personatges en
moviment, especials, diferents, ... que desvetllin la creativitat, la fantasia i el joc literari
als infants.

CATEGORIES

De 10 a 15 anys: Premi per valor de 100€ en material, de Milan.



De 16 a 30 anys: Premi per valor de 200€, de la fira del conte i 100€ material de Milan.

CONDICIONS

1- Cada participant ha de fer un dibuix durant el dia de la fira. Pot fer servir l’espai
assignat o pot agafar la làmina i dibuixar on vulgui. La fira, a través de l’empresa
MILAN, aporta material que posa a disposició de les persones que hi participen.
Independentment d’això, cada participant pot portar material propi per dibuixar i
il·lustrar.

3- Es pot optar per la mida DIN A3 o DIN A4

4- Es valorarà :

● Originalitat i creativitat
● Moviment, joc i fantasia del o dels personatges.
● Estil i traç
● Adequació al públic infantil 0-10
● La composició de la imatge

.

5- Les il·lustracions guanyadores restaran a la fira del conte i es publicaran a les
xarxes de la fira i s’exposaran a l’Aula de Lectura Modest Prats de Medinyà.

INSCRIPCIONS

Inscripció a : https://forms.gle/ghbMCVGJY5d1o1w47

El període d’inscripcions és del 8 al 22 de maig a la nit mitjançant el formulari
adjunt. I el mateix dia de la fira de 11h a 1h del matí.

El termini màxim de lliurament serà el 23 de maig a 2/4 de 6 de la tarda, al punt
d’informació.

JURAT

Hi haurà un jurat especialitzat des del punt de vista de la il·lustració, la literatura
infantil, del públic familiar i de la fira del conte.

LLIURAMENT DEL PREMI

A l’acte de cloenda de la XI Fira del Conte de Medinyà, a partir de les 19h.

https://forms.gle/ghbMCVGJY5d1o1w47

