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Un dragó de Komodo,
en el cartell de les Festes
El drac torna a ser el
protagonista destacat
en la iconografia de les
Festes de Primavera
Un dragó de Komodo, mudat per
a l’ocasió, és el protagonista del
cartell de les Festes de Primavera
d’enguany. El seu autor i guanyador
del concurs convocat per a l’ocasió
entre els alumnes de l’Escola d’Art i
Superior de Disseny Serra i Abella
ha estat Juan Ramírez. El premi per
al guanyador ha estat de 600 euros,
EL CONCURS

Des de fa vuit anys, el cartell i
la iconografia de les Festes de
Primavera de L’H surten d’un
concurs tancat a estudiants i
exestudiants de l’Escola d’Art
i Superior de Disseny Serra i
Abella. Les bases indiquen que
el motiu principal del cartell
ha de girar a l’entorn de la
festivitat de Sant Jordi i la seva
iconografia: el drac, la rosa i
el llibre, indistintament. El jurat
el formen docents de l’escola,
professionals del Servei d’Imatge
de l’Ajuntament i representants
de la Regidoria de Cultura.
Els guanyadors, a més d’un
premi monetari, es guanyen el
dret a participar amb l’equip
del Servei d’Imatge Corporativa
i Relacions Externes de
l’Ajuntament en l’adaptació
dels seus dissenys als diferents
suports promocionals de les
Festes.
L’Escola Serra i Abella, creada
el 1989, és una de les set
oficials en els estudis superiors
de disseny a Catalunya.

mentre que els finalistes s’han emportat 300 euros cadascun.
El dragó de Komodo és el llangardaix més gran del món (pot
arribar fins als tres metres), però
aquests dies s’ha vestit de gala,
amb vestit i llacet, per ser el reclam
de les Festes de Primavera 2019.
L’autor ha utilitzat la tècnica del collage, i el disseny barreja fotografia i
il·lustració. Juan Ramírez fa servir colors llampants i cridaners, combinats
amb una composició tipogràfica que
evoca el moviment punk de la dècada de 1980, tot barrejant diferents
tipografies i amb una composició

L’alumne Juan Ramírez
guanya el concurs
organitzat a
l’Escola d’Art i
Superior de Disseny
Serra i Abella
feta amb lletres de paper retallades.
El disseny es reprodueix, degudament adaptat, en tot el material
promocional de les Festes, a les
banderoles, tanques publicitàries o
programes de mà, així com en les
pàgines del Diari de L’Hospitalet. y

L’autor del cartell de les festes, Juan Ramírez, posa amb la seva creació

