
 
Ets creatiu (il·lustrador, dissenyador, escriptor, fotògraf...) i 

vols publicar et teu treball?  

T’has plantejat auto editar-te però no tens ni un “duro” per fer-

ho o no saps com?  

Vols una edició professional però la teva obra és tan “especial” 

que cap editorial te la vol publicar? 

 

No busquis més!. “Plegats” és la solució! 

Què és això de “PLEGATS”? 

“Plegats” és un projecte d’autoedició impulsat per mènsulastudio.  

 Consisteix en una col·lecció de llibrets en un formato fixat: 

acordió desplegable de 7 plecs a mida postal (10 x 15cm).  

 La temàtica, disciplina i tècnica son totalment lliures tant 

per la part gràfica com la escrita, sempre tenint en compte 

que ha de ser reproduïble en impremta.  

 La impressió és en offset (màxima qualitat) i l’acabat 

professional inclou: plegat, fendit i empaquetat. De cada 

edició es farà una tirada de 300 exemplars. 

 La periodicitat serà estacional i els números sortiran de 3 

en 3. És a dir, cada tres mesos es publicaran tres nous 

“Plegats” de tres artistes diferents. 

 El preu de venda directa serà de 3 euros aproximadament.  

 La distribució corre a càrrec nostre. Més endavant podràs 

trobar la llista d’establiments distribuïdors. 



Els tres primers números els hem fet els membres de 

mènsulastudio, però pels propers fem una convocatòria oberta. 

El següent “Plegat” podria ser el teu! 

I això per què ho feu? 

Per un seguit de motius: 

 Donar l’oportunitat a tot el que vulgui publicar la seva obra 

dins el format donat i unes bases establertes. 

 Donar a conèixer la feina de nous artistes amb inquietuds 

afins a la del col·lectiu. 

 Instaurar i alimentar una nova iniciativa fins ara inèdita a la 

ciutat de Tarragona. 

 Fomentar l’esperit creatiu i crear sinèrgies entre tots els 

participants. 

 Convertir-se en una plataforma de llançament per accedir al 

món editorial professional. 

 Enriquir l’entramat cultural de la ciutat de Tarragona. 

Jo hi puc participar? 

I tant! Aquests son els requisits:  

 Qualsevol persona física o col·lectiu. 

 No hi ha límit d’edat. 

 No hi ha límit de gènere, religió, raça o cultura. Faltaria més. 

 No hi ha tampoc restriccions geogràfiques, tot i que en la 

selecció es prioritzaran els candidats de la província de 

Tarragona. 

 Es prioritzaran les propostes d’artistes que no tinguin 

treballs publicats. 



D’acord, m’agrada! Com m’hi apunto? 

Has de fer-nos arribar la fitxa d’inscripció complimentada. Tens 

dues opcions: 

a) Via web, des del formulari a tal efecte.  

b) Presencialment. Passa’t pel nostre estudi (c/Mediona 5) i 

t’agafem les dades (millor en horari de tarda). 

Un cop apuntat entraràs a formar part de la bossa de projectes.  

Cada tres mesos es realitzarà un procés de selecció mitjançant 

un jurat qualificat. 

Els projectes no escollits no queden descartats per sempre, 

sinó que podran ser publicats en les següents edicions. 

Què s’ha de presentar? 

La presentació del projecte es fa en dues fases: 

La primera entrega l’has de fer en el mateix moment de la 

inscripció (ja sigui via web o presencialment).  Ens hauràs 

d’entregar: 

 Fitxa d’inscripció complimentada 

 Breu currículum  

 Portafoli 

 Maqueta senzilla de la proposta per “Plegats”. Pots fer servir 

la plantilla del web. 

 

Si el teu projecte és seleccionat cal que entreguis el material 

definitiu: 

 Dues Imatges TIFF per l’anvers i el revers del “Plegat” 

o Resolució de 8108x1772px a 300ppp 

o Color CMYK 

 Arxiu zip amb les tipografies emprades (si s’escau) 

 



Nosaltres ens encarregarem de la maquetació definitiva. 

Això ens ho pots fer arribar en mà al nostre estudi o bé a través 

d’algun sistema d’intercanvi: Dropbox, Yousendit, Depositfiles, 

etc. Via e-mail ens pots fer arribar el link, però si us plau no ens 

enviïs tot el material per correu que ens el col·lapsaràs! 

Ens reservem el dret de fer servir les teves imatges, total o 

parcialment, exclusivament per promoció del projecte.  

Em costarà algo? 

No pas. mènsulastudio s’encarregarà del finançament, de la 

impressió i de la distribució dels llibrets.  

I què hi guanyo? 

D'entrada, la satisfacció d'haver publicat un llibre! 

Què? que no és suficient?  Doncs mira, dir-te que els primers 20 

exemplars seran teus. Podràs fer amb ells el que vulguis: 

regalar-los, vendre’ls o fer-ne confeti. Tu tries. 

La resta els distribuirem i els posarem a la venda. mènsulastudio 

es reserva un 60% dels beneficis obtinguts. El que queda és tot 

per tu.  

Fes els càlculs...  Bé, no?  

On es podran comprar, doncs? 

Aquí tens la llista d’establiments: 

 Llibreria La Capona (Tarragona) 

 Llibreria Adserà (Tarragona) 

 Llibreria de la Rambla (Tarragona) 

 Abacus (Tarragona) 

 Portadores de Sueños (Saragossa) 



 La Central MACBA (Barcelona) 

 

Al tanto! La llista pot variar a mesura que avanci el projecte. Al 

web es podrà trobar sempre actualitzada. 

A més, ens reservarem 20 exemplars per a vendre’ls via web. En 

aquest cas al preu del “Plegat” caldrà sumar-li les despeses 

d’enviament. 

Nois, sou uns cracks! m’agradaria ajudar-vos 

d’alguna manera 

Si? Escolta, moltes gràcies! Pots fer-ho mitjançant una donació a 

través de l’enllaç de la pàgina web del projecte o posant-te en 

contacte amb nosaltres mitjançant les diferents vies que pots 

trobar en aquesta mateixa pàgina. 

Res més? 

Doncs si, mènsulastudio es reserva el dret de cancel·lar el 

projecte “Plegats” en qualsevol moment, si arribés el cas de no 

poder-lo mantenir per falta de suport econòmic o de temps. 

En aquest cas, esperem que remot, es cancel·laria la impressió 

dels llibrets en producció, i de la resta, es retornarien tots els 

originals i la totalitat de l’stock sobrant als seus autors. 

 

  



Contacte 

http://plegats.mensula.cat 

plegats@mensula.cat 

(+34) 977 215 384  

(+34) 650 508 557 

C/Mediona 5 BAIX · 43003 Tarragona, SPAIN 
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