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CONVOCATÒRIA IL·LUSTRACIONS 
PROGRAMES CASA ORLANDAI  
CURS 2019-2020 
Concurs per escollir el/la il·lustrador/a de la Casa Orlandai per al curs 
2019-2020. Trimestres tardor 2019, hivern 2020 i primavera 2020 

1. CONSIDERACIONS PRÈVIES 

L’Associació Cultural Casa Orlandai (ACCO) és una entitat sense ànim de lucre que gestiona el 
Centre Cívic Casa Orlandai (al barri de Sarrià) a partir del model de gestió ciutadana, que entén 
que són els propis veïns i veïnes els que decideixen què fer en un espai públic com aquest 
centre cívic. 

Es fan un gran nombre d’activitats i de tipus molt divers, des de xerrades fins a concerts, 
passant per obres de teatre, tallers, projecció de pel·lícules, activitats infantils, etc. És 
recomanable que entreu a la pàgina web www.casaorlandai.cat o que visiteu el centre per fer-
se una idea de tot el que genera. 

L’objectiu d’aquesta convocatòria és donar l’oportunitat a nous joves il·lustradors/es de 
donar a conèixer les seves il·lustracions a través d’un producte pràctic com és el programa 
d’activitats trimestral de la Casa Orlandai, que no només es penjarà a la pàgina web de la Casa  
(que cada dia visiten més de 200  persones) sinó que se n’imprimiran més de dos mil 
exemplars per repartir a tots els usuaris que en puguin estar interessats. 

 

2. CARACTERÍSTIQUES I FORMAT DE LES IL·LUSTRACIONS 

Les il·lustracions han de ser simples i intuïtives,  per  acompanyar la informació dels tallers i 
activitats que la Casa Orlandai ofereix cada trimestre. Es veuran tant a la pàgina web de la Casa 
Orlandai (www.casaorlandai.cat i www.barcelona.cat/cccasaorlandai ) com al programa imprès 
en paper.  

http://www.casaorlandai.cat/
http://www.casaorlandai.cat/
http://www.barcelona.cat/cccasaorlandai
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S’hauran d’entregar 14 il·lustracions bicolor (pantone 7427C) relacionades amb el programa 
d’activitats i tallers de cada trimestre de la Casa Orlandai, que es detallaran al moment de fer 
l’encàrrec. El total d’il·lustracions per trimestre és de 14, i el total anual és de 42.  
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** Abans de l’inici de cada trimestre s’especificaran les temàtiques de les il·lustracions, tant 
dels tallers com de les activitats.  

 

3. ENTREGUES I REMUNERACIÓ 

L’il·lustrador/a formarà part de l’equip de comunicació de la Casa Orlandai durant un curs 
encarregant-se de les il·lustracions del programa i l’apartat de tallers de la web durant un any. 

D’aquesta manera: 

- 1a entrega (tardor 2019): 18 de juliol del 2019 

- 2a entrega (hivern 2020): desembre 2019, data per confirmar 

- 3a entrega (primavera 2020): març 2020, data per confirmar 

Las retribució serà de 300 € per trimestre (900 € en total) bruts. És imprescindible fer factura 
pels treballs realitzats.  

A més, al 2n trimestre del 2020 es farà una exposició dels originals de les il·lustracions al Cafè 
Orlandai.  

Un cop entregades les il·lustracions, passen a ser propietat de l’Associació Cultural Casa 
Orlandai, qui té el dret a explotar-les amb les finalitats comentades sempre que ho consideri 
necessari 

 

4. PRESENTACIÓ DE LES IL·LUSTRACIONS 

Les il·lustracions s’hauran d’enviar a comunicacio@casaorlandai.cat a les dates indicades i 
atenent a les demandes específiques de cada trimestre.  

 

5. SOBRE LES CANDIDATURES 

Els candidats per ser l’il·lustrador/a de la Casa Orlandai durant el curs 2019-2020 poden enviar 
el seu CV, una mostra de les seves il·lustracions i una carta de motivació fins al dia 27 de juny 
del 2019 per correu electrònic a comunicació@casaorlandai.cat. El dia 1 de juliol del 2019, la 
Casa Orlandai avisarà per correu electrònic el/la guanyador/a de la convocatòria.  

 

6. COMISSIÓ DE SELECCIÓ/MÈRITS 

La comissió de selecció estarà formada per 5 persones: 

- Tècnic/a de comunicació 
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- Director/a del centre 

- 2 membres de la junta 

- 1 membre de l’equip de disseny de la Casa Orlandai 

Es valoraran les diferents candidatures  en funció dels criteris comentats anteriorment 

 

 

Barcelona, 18 de juny del 2019 


