
GUANYADORS i FINALISTES PREMIS JUNCEDA 2015

Categoria 
PREMI FUTURS CREADORS

Finalistes: 
Meritxell Campos, per ‘Memòria d’un procés. Il·lustració botànica’ (Escola d'Art de Manresa)
Federica Bau, per ‘Kara, Negra Culpa’ (Escola Art Massana)
Verònica Tuñón Ingrain, per ‘Best Absolute Perfect’ (Escola d’Art i Disseny Serra i Abella)
Laia Domènech Castillo, per ’La Pastanaga’ (Escola d’Art i Disseny La Llotja)
Dàlia Adillón Marsó, per 'Antoni Gaudí' Escola Massana (Editorial Kalandaka)

Premi:
Federica Bau, per ‘Kara, Negra Culpa’ (Escola Art Massana)
Per les seves atmosferes emocionals i per l’ús simbòlic del color i la forma. Ens ha convençut la capacitat  
de narrar una història a base de mètodes visuals sense necessitat de text. Pel seu caràcter experimental  
“Kara, negra culpa” ha merescut el primer premi.

Categoria 
PREMSA i REVISTES

Finalistes: 
Núria Frago, per ‘Il·lustracions per a la revista online Pikara Magazine’ (Pikara magazine)
Martin Elfmann, per ‘Ellos y Ellas’ (Revista Escape)
Martín Tognola, per ’24 hores al Poble-Sec’ (Time Out Barcelona)
Xavi Ramiro, per ‘Il·lustracions per a la secció Punt de Vista del diari “El Punt Avui”’ (El Punt Avui)

Premi:
Núria Frago, per ‘Il·lustracions per a la revista online Pikara Magazine’ (Pikara magazine)
Per la seva frescor i l’ús d’un llenguatge gràfic atípic en premsa que afavoreix la gestualitat i les textures  
emocionals.



Categoria 
PUBLICITAT

Finalistes: 
Joan Negrescolor, per ’Vermut Barcelona Escoda’ (Escoda Brushes)
Olga Capdevila Muntal, per ‘ Versió Postal’ (Versió Postal)
Marc Vicens, per ‘Firatàrrega 2014’ (Fira de Tàrrega)
Judit Canela, per ’10.000 km’ (Lastor Media)

Premi:
Marc Vicens, per ‘Firatàrrega 2014’ (Fira de Tàrrega)
Pel seu atreviment gràfic i per l’impacte que aconsegueix amb la seva proposta. El treball trenca amb la  
imatge tòpica del Festival de Tàrrega al incloure la mirada del propi públic. Que és qui consumeix, de fet,  
un festival de carrer.

Categoria
EDICIÓ

Finalistes: 
José Luís Merino, per ’Noir’ (180 Hilos)
Txell Darné Teixidor, per ‘My River Puzzle’ (Londji Creative Toys)
Joan Negrescolor, per “Long Race Puzzle” (Londji Creative Toys)
Txell Darné Teixidor, per “Cities” (Londji Creative Toys)

Premi:
Joan Negrescolor, per “Long Race Puzzle” (Londji Creative Toys)
Per l’excel·lent ús del color i l’espectacularitat de la proposta. Destaca la seva coherència, la seva solidesa  
formal, la potència gràfica dels personatges i la oportuna aplicació del grafisme a diferents formats.

Categoria
CÒMIC

Finalistes: 
Joan Mundet Altamira, per ‘Best Seller’ (Amaniaco ediciones)

Premi:
Marc Brocal Llobregat, per ‘Les vacances d’en Martí’ (Bang Ediciones)
Pel  dinamisme  en  l’ús  del  llenguatge  còmic.  Pel  disseny  i  desenvolupament  de  personatges  i  pel  
destacable ús del color en funció de diversos contextos narratius.

Categoria
ANIMACIÓ

Finalistes: 
Iván Bravo, per ‘Sort entre bambolines’ (TV3-Canal 33)
Martín Tognola, per ‘Tocats per l’OBC’ (Auditori de Barcelona)

Premi:
Pepón Meneses i Laura Ginès, per ‘Bombollavà’ (Companyia Pep Bou)
Per l’esperit  poètic de la seva proposta i l’excel·lent integració del treball  gràfic en el context escènic,  
aconseguint moments d’alta intensitat emocional en l’espectador.



Categoria
COBERTA DE LLIBRE

Finalistes: 
Riki Blanco, per ‘En la calle del Alquimista’ (Thule Ediciones)
Arianne Faber, per ‘Cobertes ICIP’ (Líniazero Edicions i Communicació)
Arnal Ballester, per ‘No es invisible’ (Editorial Bambú)

Premi:
David de las Heras, per ‘Kalimán en Jericó’ (Editorial Bambú)
Per un treball que destil·la emoció i calidesa i una concepció atractiva que funciona a la perfecció com a  
portada, fent del llibre un objecte desitjable.

Categoria
DIVULGACIÓ i CIÈNCIA

Finalistes:
Christian Inaraja, per ‘Europa, què fa Europa per mi?’ (BB (Basora i Basora))
Olga Capdevila Muntal, per ‘101 experiencias de filosofía cotidiana’ (Blackie Books)

Premi:
Patricia Geis, per ‘Matisse’(Combel Editorial)
Per la senzillesa i l’elegància a l’hora de traduir l’univers pictòric de Matisse a un suport gràfic ple de 
recursos enginyosos i eficaços.

Categoria
LLIBRE D'ADULT FICCIÓ

Finalistes: 
Iratxe López de Munain, per ‘Cuentos de Odesa’ (Nevsky Prospects)
Raimon Juventeny Corberó, per ’Manual del bon passejant’ (Pol·len Edicions)

Premi:
Gusti, per ‘Mallko i Papá’ (Editorial Oceano)
El jurat ha quedat sorprès per la riquesa gràfica amb la que aborda una història basada en fets reals i per la  
capacitat de transmetre emoció amb un fi sentit del humor.

Categoria 
JUNCEDA INTERNACIONAL

Finalistes: 
Pablo Auladell, per ’La leyenda del Santo Bebedor’ (Libros del Zorro Rojo)
Javier Zabala Herrero, per ‘Por qué nos preguntamos cosas’  (Thule Ediciones)

Premi:
Jorge González, per ‘El Señor de las moscas’ (Libros del Zorro Rojo)
Després d’una deliberació molt disputada el jurat ha valorat les seves qualitats pictòriques, la capacitat de  
creació  d’atmosferes  envolvents  i  l’adeqüació  del  estil  gràfic  al  caràcter  de  la  novel·la.  Un  treball  
extraordinari, ric en matisos i d’una gran potència.  



Categoria 
LLIBRE INFANTIL FICCIÓ

Finalistes: 
Jaqueline Molnár, per ‘A világ legrövidebb meséi’ (Móra Kiadó)
Daniel Torrent Riba, per ‘Album per i giorni di pioggia’ (Edizioni Corsare)
Dàlia Adillón Marsó, per ‘El nuevo traje del emperador’ (Apila Ediciones)

Premi ex-aequo:

Rebeca Luciani, per ‘Mishiyu’ (Combel Editorial)
El jurat ha valorat l’originalitat i la capacitat de combinar influències artístiques de diverses procedències i  
apropar-les al gènere.

Anna Llenas, per ‘El Monstre de colors’ (Editorial Flamboyant)
Per la  versatilitat  i  les enginyoses solucions gràfiques i  formals  que adapten amb eficàcia  conceptes  
abstractes al públic infantil.

JUNCEDA D'HONOR

Donem el premi Junceda d'Honor a Felipe Hernández Cava pel seu extens treball de recerca històrica, 
crítica i divulgació de la Il·lustració i del còmic. A través de nombrosos articles i assajos, de la creació de 
revistes, de la curadoria d'exposicions individuals i col·lectives ha contribuït com ben pocs ho han fet, a 
donar a a conèixer la riquesa de la creació gràfica a l'estat espanyol i a dignificar la nostra professió.

  


