
Concurs d’il.lustració de la 4ª edició del
Festival monar’T
Termini d'enviament de propostes fins al 20 de
març de 2022.

Creació artística de les il·lustracions del Festival monar’T 2022/ 4a edició, per a la seva
utilització en el catàleg i la pàgina web.

Premi
S’ofereix 100€ en concepte de recompensa per la cessió de les il·lustracions seleccionades i els
drets d'imatge i reproducció

Característiques del projecte a presentar
El projecte consisteix en 3 dibuixos, dissenys o il-lustracions que representin els 3 pilars principals del
festival:

● Art urbà de qualitat als carrers. Embellir el barri i portar l’art a l'abast de tothom
● Visibilitzar la riquesa i diversitat cultural (79 ètnies) convivint als 2 barris
● Territori - desenvolupar-lo artísticament / la sèquia monar

Tot i més sobre el festival ho podeu trobar a la nostra web www.festivalmonart.cat

monar’T, què és?

El monar’T és un festival anual de Murals i d’Art Urbà als barris de Santa Eugènia de Ter i de
Can Gibert del Pla, amb un caràcter 100% social i de temàtica multicultural.

Què significa monar’T?

monar’T ens dóna una identitat comuna a Santa Eugènia de Ter i a Can Gibert del Pla, les seves
Hortes i la Sèquia Monar que els acompanya i els hi dóna vida, un record de l’herència industrial dels
nostres barris, i nexe amb el centre històric de la ciutat de Girona on desemboca les seves aigües al
riu Onyar.

monar’T ens engloba a totes els veïns i veïnes en un mateix territori, ric de diversitat de cultures
que el configuren.

monar’T ens identifica com a iniciativa amb una clara voluntat artística.



Es valorarà que tant el cartell com les il·lustracions segueixin una mateixa línea estètica, Us
podeu presentar a les dues convocatòries

Originalitat:

La idea ha de ser original i pròpia. No pot ser, en cap cas, reproducció total o parcial d’altra o altres
obres ja presentades en altres convocatòries.

Podrà presentar-se al concurs qualsevol obra que s'ajusti a l'objecte de la convocatòria i que, a criteri
del jurat, compleixi amb els següents requisits:

- El format de les il·lustracions serà en suport digital: arxiu digital, un en format .jpg o pdf. amb una
ressolució de 300ppp

- Els dissenys es poden realitzar en qualsevol estil o tècnica que permeti la foto reproducció i la
impressió en quatre colors. No s’acceptaran tintes plata, or, fluorescents, etc.

- Hi hauria d'haver el verd com a color protagonista. El taronja, el blau i el groc, varen ser els
protagonista de la primera, segona i tercera edició juntament amb el gat, les papallones i les abelles.

- No es poden incloure motius polítics ni religiosos.

Adaptabilitat de la imatge:

La imatge ha de poder adaptar-se a la posterior edició i als altres materials de difusió de diferents
mides i formats, que s’editaran prenent la idea original com a base (cartells, lones, programa, catàleg,
banderoles, etc.).

Tècnica lliure (pintura, dibuix, fotomontatge, col-lage...), si bé requerirà la justificació de la seva
adaptació a la posterior edició i als altres materials de difusió que s’editaran prenent la idea original
com a base  (cartells, lones, programa, catàleg, banderoles, etc.).

Resolució del concurs

Durant la darrera setmana de març donarem a conèixer el resultat del concurs a tots els participants.


