
BASES CONVOCATÒRIA

“GREETINGS FROM” HOMENATGE IL·LUSTRAT A LA MISSIÓ CLIMÀTICA VALÈCIA 2030

Projecte promogut i finançat per: 
Las Naves i Associació València Capital del Disseny

Amb la col·laboració de : 
APIV Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana 
¬Coordinació i direcció d'art: Virginia Lorente

CRIDA A PROJECTE PER A LA REALITZACIÓ DEL PRODUCTE 
“GREETINGS FROM” HOMENATGE IL·LUSTRAT A LA MISSIÓ CLIMÀTICA VALÈCIA 2030

Las Naves és una fundació sense ànim de lucre i personalitat jurídica privada que forma part del 
sector públic local de l'Excm. Ajuntament de València, de conformitat amb l'indicat en la disposició 
addicional dotzena de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

El 30 de març de 2019, la Junta de Govern Local de l'Excm. Ajuntament de València aprova 
encarregar a Las Naves al costat del Servei d'Innovació, proposar i emprendre les accions 
necessàries per al desenvolupament Missions València 2030, concebent-se a les Naus com un 
espai de creació, innovació, acompanyament i suport mutu a aquelles idees i àrees que major 
potencial de transformació tenen i que responen als reptes de la ciutat de València: més sosteni-
ble, més saludable, més emprenedora i més compartida.

El centre d'innovació Las Naves i la Delegació d'Innovació i Gestió Coneixement de l'Ajuntament 
de València són els responsables de l'estratègia d'innovació de la ciutat, Missions València 2030, 
un model de governança de la innovació basat en missions que milloren la vida de les persones. 
Aquest model conjumina a tot l'ecosistema d'innovació sense excloure a ningú, perquè les 
missions d'una ciutat, d'un país o de tota Europa s'aconsegueixen des de la diversitat i amb la 
suma de totes les parts, de tot el talent i de totes les fonts de coneixement.

Actualment València està treballant en la “Missió Climàtica València 2030”, amb l'objectiu de 
convertir a València en una ciutat climàticament neutra. A més, la ciutat ja forma part de les 100 
ciutats que la Comissió Europea ha seleccionat dins de la missió «ciutats intel·ligents i climàtica-
ment neutres”



Objectiu

L'objectiu d'aquesta crida projecte a il·lustradores i il·lustradors de la Comunitat valenciana és 
l'encàrrec de la realització de huit il·lustracions, que acompanyaran cadascuna de les peces que 
es descriuen a continuació i que serviran per a donar a conéixer els co-beneficis de la “Missió 
climàtica València 2030” per a les persones que viuen a la ciutat.

1-Peça Genèrica:
Per una ciutat sostenible.
València té la missió de convertir-se en una ciutat climàticament neutra. Amb la teua ajuda, farem 
realitat la compensació de la missió, la sostenibilitat i la salut de la nostra ciutat.

2-Peça renaturalització:
Per més espais verds.
Per a compensar les emissions.
València té la missió de convertir-se en una ciutat de paisatges verds i blaus que ajuden a eliminar 
el CO2 i així disfrutar d'un aire més net i saludable.

3-Peça energia neta:
Per una energia positiva.
Per un món millor.
La missió de València és convertir-se en una ciutat pionera en l'ús responsable i sostenible de 
l'energia apostant per l'energia verda.

4-Peça smartcity
Per un urbanisme conscient.
Per una ciutat intel·ligent.
València té la missió de convertir-se en una ciutat on la tecnologia estiga al servici de les perso-
nes.

5-Peça civic engagement
Per participar activament Per fer la ciutat que vols
València té la missió de convertir-se en una ciutat on les persones participen de les decisions que 
marquen el seu futur. Convertin-se en pionera amb ciudadanía protagonista de les grans transfor-
macions.

6-Peça Espai Públic:
Per fer ciutat.
Per a gaudir més.
València té la missió convertir-se en una ciutat pionera per a gaudir de l'espai públic, guanyant 
territoris verds a l'asfalt i fent-la més amable i habitable per a les persones.

7-Peça Mobilitat:
Per menys embossos
Per a un aire més net
València té la missió de convertir-se, amb la teva ajuda, en una ciutat pionera a donar més impor-
tància a la salut de les persones que al trànsit.

8-Peça agroalimentació:
Per més horta
Per a menjar millor
València té la missió de convertir-se en una ciutat pionera a millorar el consum de proximitat i la 
gestió d’espais agroalimentaris propis.

Les 8 il·lustracions, totes elles maquetades sota un disseny conjunt, es materialitzaran en els 
següents suports:

-Postals, cartells, la web de WDC “Greetings from” i diferents suports com tote bag, etc,.. sempre 
dins del marc de comunicació i divulgació de “Missions València 2030”

Les postals aniran dirigides a tots els públics i podrà fer-se ús d'elles en el conjunt d'esdeveni-
ments previstos de la Missió climàtica com a element didàctic o commemoratiu.

Procés

Procés previ de presentació de currículums i porfolis.

Selecció de les i els 8 il·lustradors seguint criteris de qualitat en treballs desenvolupats, originalitat, 
creativitat, diversitat i adequació a la filosofia del projecte.
En el procés de selecció participaran un membre de la Associació València Capital del Disseny, un 
membre de Las Naves i la coordinadora del projecte.
Se seleccionaran 8 il·lustradors/es que realitzaran cadascú/una d'ells/es una il·lustració que se li 
assignarà dins de les 8 peces descrites.
Comunicació de les i els il·lustradors seleccionats.

Durant el procés es presentarà esbós previ on es farà un seguiment sobre el plantejament, 
concepte, que ha de complir amb l'objectiu i filosofia de projecte, al igual que en fase d'il·lustració.

Lliurament final d'il·lustracions. Arts finals. 21 d'octubre 2022

Duració

La duració de la cessió d'ús de les il·lustracions es limita a un any des de la signatura del contrac-
te. En cas que en anys posteriors es plantege continuar amb l'ús d'aquestes il·lustracions es 
renovaran contractes amb els il·lustradors pel valor de 10% del pressupost per il·lustració indicat 
per cada any d'ús.

Pressupost

Pressupost per il·lustració : 900€ exempts d'IVA segons l'art. 20.26 de la llei 37/1992.
L'encàrrec es formalitzarà amb la signatura del corresponent contracte.

Per a això es convoca aquesta crida a projecte a il·lustradores i il·lustradors que estiguen interes-
sats a participar.
Podreu enviar un email amb el vostre porfoli (màxim 10 M) o enllaç a la vostra web 
Email: hola@virginialorente.com
Assumpte: “Crida a projecte Greetings from València 2030”

Termini màxim de presentació de candidatures 16 de Setembre 2022 a les 14.00 h
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