
PRESENTACIÓ
L’Associació Catalana de Comunicació Científica 
(d’ara endavant, ACCC), amb domicili social en Ram-
bla de Catalunya, 10 1er - 08007 Barcelona  Tel: (+34) 
93 412 11 11, organitza el present premi denominat 
“IL·LUSTRACIÈNCIA”.

L’objectiu d’aquest projecte és fomentar la il·lustració 
científica el seu estudi, visibilitat social i sortides profes-
sionals, a través d’apropar els il·lustradors, públic gene-
ral i empreses.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
Podran participar en el present Premi, totes les perso-
nes o equips, que ho desitgin, tant si resideixen a Es-
panya o no.

La participació en el Premi implica automàticament 
l’acceptació total de les bases.

Les il·lustracions guanyadores dels premis cediran els 
drets de reproducció de l’obra durant un any a partir de 
la publicació de la resolució i no de forma exclusiva.

En participar, l’autor autoritza a l’organització a la utilitza-
ció, reproducció o comunicació pública de la seva obra 
i nom en totes aquelles activitats relacionades amb el 
Premi i amb les activitats i publicacions impulsades per 
l´organització que es desenvolupin, sense que el parti-
cipant tingui dret a rebre cap contraprestació per aquest 
concepte. L’organització, que es compromet a no comer-
cialitzar les obres presentades de forma independent, po-
drà incloure-les en publicacions pròpies o en co-edició.

Les imatges no hauran d’enviar-se, ni haver estat envia-
des a altres concursos que es celebrin de manera simul-
tània. De la mateixa manera, les obres que es presentin 
al concurs no han d’estar sotmeses a avaluació o dic-
tamen en cap editorial fins que s’emeti el dictamen del 
jurat. De fer-ho, les il·lustracions seran desqualificades.

En el moment de formalitzar la seva participació el con-
cursant tindrà l’opció de triar voluntàriament que la seva 
obra pugui ser publicada, mitjançant una llicència lliure 
Creative Commons Reconeixement Compartir Igual 3.0-
és, en el fons d’arxius Wikimedia Commons per ser uti-
litzada en la Wikipedia i en altres projectes lliures, com 
WikiArS.

Cada participant acompanyarà la seva obra amb un text 
explicatiu de la mateixa d’entre 75 i 200 paraules en an-
glès, castellà o català. I indicarà les dades de contacte 
que desitja que es publiquin en la web del projecte (web, 
Facebook, Twitter, etc.).

Els participants de la categoria estudiant poden optar als 
premis economics i als de formació. Hauran d’acreditar 
que són estudiants 7 dies despres de l’anunciar els 
guanyadors. Els premis no són transferibles. Els parti-
cipants professionals únicament poden optar als premis 
economics.

L’ACCC quedarà eximida de tota obligació o compensa-
ció cap als participants en el Premi si per causa de força 
major o imperatiu legal, el Premi hagués de ser anul·lat 
o suspès, situació que l’organització posaria convenien-
tment en coneixement dels participants.

Tots els elements inclosos en les propostes presentades 
al present Premi hauran de ser creacions originals dels 
participants i no haver-se presentat anteriorment al cer-
tamen d’Il·lustraciència.

El jurat avaluarà les propostes admeses i seleccionarà 
per unanimitat o majoria de vots les propostes guanya-
dores. Les obres seran seleccionades, no només pel 
seu rigor científic, sinó també per la seva capacitat di-
vulgativa. L’obra guanyadora del premi del públic serà 
escollida per votació online al web del premi.

El Premi satisfet estarà sotmès a les disposicions de 
caràcter fiscal que resultin d’aplicació. Els premis econò-
mics es pagaran mitjançant transferència bancària.

Els participants en el present Premi exoneren, de la 
forma més àmplia que en dret procedeixi, a l’ACCC de 
qualsevol tipus de responsabilitat, sanció, reclamació, 
demanda o causa, civil, mercantil, penal, administrativa, 
incloent indemnitzacions de qualsevol natura i/o índole, 
despeses i costes (amb expressa inclusió dels honoraris 
de lletrats i procuradors) per qualsevol reclamació que 
pogués rebre com a conseqüència de l’incompliment per 
part dels participants de qualsevol de les obligacions in-
dicades i dimanants d’aquestes Bases. 

Cada participant podrà enviar una única obra.

L’obra haurà d’haver estat realitzada l’any anterior o en 
el mateix any de la present convocatòria.

El participant pujarà l’obra al web de Il·lustraciència, a 
partir del 28 de gener fins al 14 d’abril de 2014, tots dos 
dies inclusivament i posteriorment l’enviarà per e-mail a 
illustraciencia@gmail.com

Emplenament de les dades del participant:

- Nom i cognoms.

- Explicació de l’obra, títol, autor, mesures reals i tècnica 
utilitzada.

- Si s’ha publicat anteriorment indicar en quins mitjans 
s’ha publicat.

- Correu electrònic, xarxes socials i web. Aquestes da-
des apareixeran al costat de l’obra al web (excepte el 
correu, en compliment de la llei de protecció de dades).
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- Escollirà la casella de la categoria a participar: profes-
sional o estudiant.

- Enviaran còpia de la mateixa en alta resolució per e-
mail a illustraciencia@gmail.com, indicant en l’assumpte 
Nom, cognom i Títol de l’obra. La il·lustració ha de ser 
enviada en format PDF en alta resolució per poder ser 
impresa en A3 (420 x 297mm) a 300 dpi. 

L’organització queda facultada per excloure del Premi 
al/als participant/s que no compleixin amb els requisits 
establerts a les presents bases.

JURAT
El jurat del Premi estarà format per representants de 
l’ACCC, experts professionals de la comunicació científi-
ca, i professionals de la il·lustració científica, del disseny 
i la infografia.

CORbERA, JORDI. II·lustrador científic

CORREIA, FERNANDO. Director del Laboratori 
d’Ilustración Científica, universidade de Aveiro

DE ESTEbAN-TRIvIgNO, SOlEDAD. Directora Acadè-
mica de Transmitting Science

EgUINOA, AITOR. Infografista

lEÓN, PERE llUIS. Il·lustrador Científic

PEREllò, AgNèS. Il·lustradora Científica

PIqUERAS, MERCè Biòloga i Comunicadora Científica

PUChE, CARlES. Il·lustrador Científic

RIbAS, CRISTINA. Periodista i Biòloga

TORAN, RAül. Físic i Comunicador Científic

PREMIS
El guanyador o equip guanyador tindrà dret a obtenir un 
dels premis:

Premi il·lustraciència segona edició.  
Premi econòmic valorat en 300 euros.

Premi del públic.  
Premi econòmic valorat en 300 euros.

Premis formació: 
Hi haurà 4 premis de formació per la categoria estu-
diant. Seran els següents:

- matrícula en una unitat de formació a escollir (entre 
les 10 disponibles per any escolar) en l’any pròxim (curs 
lectiu 2014-15). En general es tracten de cursos de 2 a 3 
setmanes intensives en el Laboratori d’Il·lustració Cien-
tífica Dbio/universidade de Aveiro. 

- Estada de pràctiques en el Laboratori d’Il·lustració 
Científica Dbio/universidade de Aveiro (màxim 2 setma-
nes). Coordinació FERNANDO CORREIRA.

- Estada de pràctiques en el Laboratori d’Il·lustració 
Científica Dbio/universidade de Aveiro (màxim de 1 set-
mana). Coordinació FERNANDO CORREIRA.

- matrícula en una unitat de formació a escollir (entre les 
10 disponibles per any escolar) en el (curs lectiu 2014-
15). organitzats per Transmitting Science. 

Els premis no són convertibles en premis en efectiu i no-
més són vàlids per a l’any acadèmic 2014-15. L’estada 
(alimentació i allotjament), les despeses personals, de 
viatge o segur de viatge a Aveiro (Portugal) o qualsevol 
altra situació que s’assignin a la presència de l’estudiant 
referents a l’assistència a classes o cursos són de res-
ponsabilitat exclusiva dels seleccionats/guanyadors. 

Els premis econòmics es pagaran per transferència  
bancària.

Les 40 obres seleccionades participaran en l’exposició 
col·lectiva i rebran un diploma acreditatiu.

CAlENDARI
28/01/2014 - 14/04/2014 Recepció d’obres

30/04/2014 Publicació dels 40 seleccionats

14/05/2014 - 30/06/2014 Votació del públic

14/07/2014 Publicació dels guanyadors

www.illustraciencia.cat - illustraciencia@gmail.com

www.facebook.com/illustra.ciencia
www.twitter.com/illustraciencia
www.pinterest.com/illustraciencia
www.illustraciencia.cat
http://illustraciencia.cat/es

