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17a Edició dels Premis Junceda 

* Els Premis Junceda són l'únic certamen en l'àmbit estatal que reconeix el sector de la 
Il·lustració  en totes les seves àrees i estan organitzats per  l’APIC, Associació 
Professional d'Il·lustradors de Catalunya. 

* La gala se celebrarà el pròxim 30 de maig a l´Arts Santa Mònica 

* 14 són les categories premiades, un premi d'honor i un el Gran Junceda, un guardó amb 
una dotació econòmica de 1000 euros. 

* El jurat d'aquesta edició està compost per: Marta  Altés, Toni Mascaró,  Device, 
Joan Negrescolor, Verònica Fuerte. 

Els Premis Junceda, que celebren aquest any la seva 17 edició, són un certamen únic en l'àmbit 
estatal, i tenen per objectiu premiar i donar a conèixer la il·lustració en totes les seves àrees 
d'aplicació. La difusió dels Premis afavoreix el coneixement de la il·lustració al gran públic, tant 
des de la vessant tradicional com aplicada a les noves tecnologies. 

La Gala dels Premis serà el pròxim dia 30 de maig a l'Arts Santa Mònica, presentada per 
Júlia Solans. 

Els Premis Junceda compten amb 14 categories: Llibre d´adult ficció, Llibre infantil ficció, Llibre 
no ficció  adult  i infantil, Còmic, Coberta de llibre, Científic, Premsa i Revistes, Edició, Publicitat, 
Animació, Premi Futurs Creadors (PFC), Junceda Internacional. A més compten amb un Premi 
d'Honor i el Gran Junceda, que té una dotació econòmica de 1000 euros. El dia 23 de maig 
coneixerem els finalistes en cada categoria. 

El Jurat d'aquesta edició dels Premis Junceda està format per Marta Altés, Toni Mascaró, Device, 
Joan Negrescolor (Premi Gran Junceda en la passada edició dels premis) i Verònica Fuerte. Els 
guanyadors es donaran a conèixer a la gala dels Premis Junceda el 30 de maig a l'Arts Santa 
Mònica de Barcelona. 

Míriam Mariné 
T 665 56 26 51 

miriam.marined@gmail.com

Gala dels Premis Junceda 2019 
30 de maig dels 2019  

Arts Santa Mònica
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APIC - Associació Professional d’Il.lustradors de Catalunya 

APIC és el col·lectiu que aplega tots aquells il·lustradors interessats en la defensa comuna dels drets 
professionals. 
L’APIC va ser fundada l’any 1981. Actualment aglutina més de 500 il·lustradors, procedents de totes les 
branques de la creació visual aplicada i és oberta a tots els professionals que desenvolupen la seva 
activitat en aquest àmbit. 
  
La nostra finalitat és: 
• Representar, gestionar, promocionar i defensar els interessos comuns dels nostres membres. 
• Reconèixer i defensar els drets que ens corresponen com a autors i garantir-ne el compliment. 
• Contribuir a un millor reconeixement social de la professió. 
• Millorar les condicions laborals i de contractació. 
• Facilitar el contacte, el coneixement mutu i la col·laboració entre els associats. 
• Treballar per al creixement i la projecció de la professió, ja sigui amb tasques de formació 

adreçades als associats o a través d’ accions, connexions i interaccions amb altres associacions, 
organismes o estaments oficials, tant nacionals com internacionals. 

Més informació: www.apic.es 
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