
 
 
 
 

BASES DEL CONCURS DE CÒMIC JUVENIL   

DISTRICTE SARRIÀ – SANT GERVASI 

 

 

PRESENTACIÓ 

Des de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del Districte de Sarrià – Sant 

Gervasi es treballa entre d’altres objectius per la promoció del civisme i la prevenció 

dels conflictes de convivència. 

Es vol incidir en la definició de l’espai públic com a zona de convivència de la 

ciutadania, fent partícips els i les adolescents i joves treballant la creativitat a través del 

còmic al mateix temps que s’il·lustren situacions de bones pràctiques de civisme. 

Aquest premi té com a finalitat sensibilitzar i implicar a les persones més joves en usos 

cívics de l’espai urbà, i fomentar conductes col·laboratives i respectuoses entre el 

veïnat i el bé comú. 

Es vol incentivar la reflexió i participació activa d’aquest col·lectiu, alhora que arribar 

també a tota la ciutadania mitjançant l’exposició itinerant del material resultant. 

A través de la creativitat que permet el món del còmic es pretén il·lustrar com prevenir i 

intervenir en la millora de l’ús de l’espai urbà i en unes relacions de convivència 

positives.   

Es vol aprofitar l’èxit del món del còmic a la ciutat, amb multitud d’accions i 

esdeveniments relacionats a la ciutat.  Entenem el còmic com a una eina útil per 

expressar-se creativament, a l’abast de tota la ciutadania, i que permet uns missatges 

clars i atractius. 

Amb les obres presentades s’elaborarà una exposició on el públic assistent atorgarà 

els premis del públic.  Posteriorment aquesta exposició tindrà caràcter itinerant per 

diversos emplaçaments del Districte, per tal de continuar el foment del debat, l’esperit 

crític i la reflexió entorn dels valors cívics. 

És per això que el Districte convoca el Concurs de Còmic Juvenil de convivència i 

civisme il·lustrat, el qual reconeixerà les aportacions de les persones participants 

d’acord amb els criteris indicats en aquestes bases. 

  



 
 
 
 
 

BASE PRIMERA. OBJECTE I FINALITAT 

L’objecte d’aquestes bases és la regulació del primer Concurs de Còmic Juvenil de 

convivència i civisme il·lustrat de Sarrià-Sant Gervasi, amb la finalitat d’incentivar la 

sensibilització i participació dels adolescents i joves entorn les bones pràctiques de 

civisme i convivència, així com també la seva promoció a tota la ciutadania del 

Districte. 

 

BASE SEGONA. CRITERIS DE SELECCIÓ DE LES OBRES 

Podrà presentar-se al concurs qualsevol obra que s’ajusti a l’objecte de la convocatòria 

i al concepte comunament acceptat de còmic i que, a criteri del jurat, compleixi amb els 

següents requisits:  

La temàtica de les obres versarà sobre el civisme i la convivència ciutadana, la neteja i 

el manteniment de l’espai urbà, denúncia de situacions de detriment del mobiliari o de 

l’espai urbà, sorolls, usos diversos i compartits de l’espai, etc.  Les vinyetes han de 

fomentar conductes cíviques associades a la convivència i a valors com la tolerància al 

bé comú.  

Quedarien excloses les obres que a criteri del jurat vulneressin amb el seu contingut 

els valors socials promoguts, la dignitat humana i/o promoció de l’odi, el menyspreu i la 

discriminació per motius de sexe, naixement, ètnia, religió, nacionalitat, opinió o 

qualsevol altra circumstància personal o social.  

L’obra original presentada a concurs podrà ser en blanc i negre o color, en català, 

castellà o anglès, i en format DIN A-3. Hauran de ser historietes de més d’una vinyeta, 

d’entre 1 i 2 pàgines.  La tècnica utilitzada i el disseny són lliures, i a la primera pàgina 

haurà de constar-hi el títol. 

S’hauran de presentar els treballs originals. Les obres que es presentin al concurs han 

de ser creacions pròpies. 

Les obres presentades que no reuneixin els requisits anteriors no seran admeses a 

concurs. 

 

BASE TERCERA. PARTICIPANTS 

Podran prendre part en el concurs totes aquelles persones joves de 12 a 25 anys. 

En cas de ser un menor d’edat caldrà afegir a les dades de l’autor/a les dades d’un 

tutor/a. 



 
 
 
 
Els i les concursants hi podran participar individualment o de forma conjunta. 

Cada participant només podrà optar a un premi del concurs. 

 

BASE QUARTA. CRITERIS DE VALORACIÓ 

En el procés de valoració el jurat tindrà en comte: 

1- Grau d’adequació a l’objectiu de la convocatòria  

2- Creativitat 

3- Originalitat 

4- Potencial de l’obra com a mitjà de sensibilització 

5- Que l’obra contingui motius o imatges que puguin associar-se al Districte  

 

BASE CINQUENA. PREMIS 

 

Premis del jurat 

1r Premi “Convivència i civisme”: Dotació econòmica per valor de 500€ i la publicació 

de l’obra al diari El Jardí de Sant Gervasi del mes de juliol de l’any 2016.  

El pagament del premi es farà per transferència bancària.  Si el guanyador/a és menor 

de 18 anys el premi es lliurarà a la persona que consti com a tutor/a. 

 

2n Premi: Un lot de còmics*  

La decisió del jurat és inapel·lable, i es reserva el dret a poder declarar desert el premi 

si, al seu criteri, cap de les obres presentades no reuneixen els requisits suficients per 

ser guardonada. 

 

Premis del públic 

1r Premi Un curs d’estiu de còmic durant el mes de juliol a l’Escola Joso valorat en 

280€ i un lot de còmics* 

2n Premi Una experiència Roomin, Escape rooms per ser la persona protagonista 

d’una aventura gràfica www.roomin.es 

 



 
 
 
 
*Lots de còmics d’Ediciones B, Norma Editorial, El Jueves, Edicions La Cúpula, Bang 

Ediciones 

A tots els joves participants se’ls facilitaran txapes il·lustrades de camaloon.com 

 

Les obres admeses a la convocatòria s’exposaran a la Biblioteca Clarà entre el 8 i el 

22 de juny per tal de facilitar la votació del públic.  Es podrà votar fins a les 12:00h del 

dia anterior a l’acte de lliurament de premis. 

 

El veredicte del Jurat i el lliurament del premis es durà a terme en un acte públic el 22 

de juny de 2016 (a Biblioteca Clarà, c/Dr. Carulla, 22-24, a les 18h). 

 

Les obres guanyadores es faran públiques dijous 23 de juny a través del facebook de 

la Biblioteca Clarà (www.facebook.com/bibclara),del PIJ de Sarrià – Sant Gervasi 

(www.facebook.com/pijsarriasantgervasi, del web del Casal de Joves de Casa Sagnier 

http://casaldejoves.casasagnier.net) i del Districte de Sarrià – Sant Gervasi 

(http://ajuntament.barcelona.cat/sarria-santgervasi). 

 L’exposició continuarà el seu caràcter itinerant del 15 al 30 de setembre a la Biblioteca 

Joan Maragall (Carrer de Sant Gervasi de Cassoles, 85) i del 3 al 14 d’octubre Centre 

Cívic Sarrià, Carrer d'Eduardo Conde, 22 

 

BASE SISENA. EL JURAT 

El jurat estarà format per persones relacionades amb el món de l’art i la il·lustració i 

representants del Districte. Els integrants del jurat seran designats pel Regidor del 

Districte o en qui delegui. 

La condició de membre del jurat és incompatible amb la presentació de cap obra a la 

convocatòria. 

Són funcions del jurat: 

- Decidir quines obres són admeses a concurs.  

- Resoldre qualsevol assumpte relacionat amb les obres que hi participen.  

- Fer una preselecció de les obres admeses de cara a la posterior difusió i/o 

publicació. 

- Emetre el veredicte sobre les obres premiades . 

http://www.facebook.com/pijsarriasantgervasi
http://casaldejoves.casasagnier.net/
http://ajuntament.barcelona.cat/sarria-santgervasi


 
 
 
 
L’actuació del jurat se subjectarà als criteris de valoració establerts en les bases.  

Els acords del jurat s'adoptaran per majoria simple de vots. Si alguna de les persones 

membres del jurat no pot assistir a la reunió, pot emetre el seu vot per escrit i trametre’l 

al president o presidenta. El jurat es reunirà durant el mes de maig. A les sessions de 

deliberació assistirà un membre de l’equip tècnic del Districte que actuarà com a 

secretari/a del jurat.  

En allò no previst en aquesta convocatòria el jurat ajustarà la seva actuació al que 

disposa la normativa de règim local. 

 

BASE SETENA. PROCEDIMENT PER A CONCURSAR I DOCUMENTACIÓ A 

PRESENTAR 

Els treballs originals s’han de presentar amb la fitxa d’inscripció emplenat, ja sigui una 

obra individual o conjunta entre diversos autors/es. 

Les obres es presentaran al PIJ de Sarrià – Sant Gervasi, C/Brusi,51-61. Jardins 

d’Enric Sagnier. 08006. Barcelona. Tel.934140195. 

Horari: de dilluns a divendres de 16 a 21h i també dimecres de 10 a 15h 

En cas de ser un Institut, el personal gestor recolliria presencialment les obres 

depositades en la secretaria de l’escola. 

Les obres s’han de lliurar en un sobre tancat, paquet o similar. En el seu exterior hi 

haurà de constar la següent informació: Ref. CONCURS DE CÒMIC JUVENIL 

SARRIÀ-SANT GERVASI i el pseudònim de la persona o el grup que hi participa. A 

l’interior del sobre s’hi haurà d’incloure un segon sobre amb la fitxa d’inscripció signada 

i una fotocòpia del DNI o NIE (en cas de menors de 18 anys també del tutor/a).  

Per a més informació o qualsevol dubte es podrà dirigir-se al PIJ Sarrià-Sant Gervasi 

al carrer Brusi, 51-61 de Barcelona. informaciojoves@casasagnier.net - 934 140 195 

 

Les bases del concurs es podran trobar al web del Casal de Joves 

http://casaldejoves.casasagnier.net i al web del Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

http://ajuntament.barcelona.cat/sarria-santgervasi 

  

http://ajuntament.barcelona.cat/sarria-santgervasi


 
 
 
 
 

Les obres hauran d’anar acompanyades de la següent informació i documentació: 

- Nom i cognoms de l’autor/a  

- Dades de contacte de l’autor/a (adreça, telèfon i adreça electrònica) 

- Fotocopia del DNI, NIE, o permís de residència de la persona participant. Si 

no en disposa, fotocòpia completa del llibre de família. 

- Si l’autor o autora és menor de 18 anys: autorització paterna/materna o del 

tutor/a legal i fotocòpia del document acreditatiu de la persona signant de 

l’autorització. 

L’obra i la informació i documentació complementària s’hauran de presentar en mà, en 

sobre tancat, al dors del qual s’indicarà “Concurs de Còmic Juvenil – Districte Sarrià-

Sant Gervasi” i  les dades personals o pseudònim. 

El termini de presentació s’obrirà el divendres 1 d’abril de 2016 i es tancarà el dijous 

19 de maig de 2016 a les 20h.  

L’organització podrà posar-se en contacte amb les persones participants per requerir 

la informació i documentació complementària que no hagi estat lliurada.  

 

BASE VUITENA. DIFUSIÓ DE LES OBRES 

Per tal de reconèixer i difondre les aportacions de les persones participants el Districte 

de Sarrià – Sant Gervasi realitzarà una exposició amb totes les obres seleccionades 

per a concurs.   

L’exposició estarà acompanyada d’una retrospectiva del còmic en català a càrrec del 

CNL. Així mateix s’exposaran al compte d’Instagram del PIJ Sarrià-Sant Gervasi, del 

Casal de Joves i del Districte de Sarrià – Sant Gervasi. 

Primer serà exposada a la Biblioteca Clarà per a la votació del públic tal com 

s’estableix en aquestes bases, i posteriorment serà itinerant en diversos espais del 

Districte. 

El Districte de Sarrià – Sant Gervasi i l’Ajuntament de Barcelona es reserven el dret de 

reproduir, publicar i difondre les obres, un cop atorgats els premis, a través de diversos 

mitjans per tal de promocionar la convocatòria, visibilitzar a les persones participants o 

sensibilitzar sobre valors de civisme i convivència. 

  



 
 
 
 
 

BASE NOVENA. AUTORIA, PROPIETAT INTEL·LECTUAL I CESSIÓ DE DRETS  

Les persones participants assumeixen l’autoria i originalitat de les seves obres i es 

comprometen a no presentar materials que no tinguin drets d’ús. L’organització no es 

fa responsable de l’ús inadequat dels drets de la propietat intel·lectual dels autors i 

autores de les obres. 

Les persones participants garanteixen, amb total indemnitat per a l’entitat convocant 

d’aquest premi, el caràcter inèdit en tot el món de l’obra presentada i la titularitat en 

exclusiva sense cap càrrega ni limitació de tots els drets d’explotació sobre l’obra. 

La propietat intel·lectual de les obres presentades és dels autors i les autores. Amb la 

presentació de les obres, s’autoritza i es cedeix al Districte de Sarrià-Sant Gervasi i a 

l’Ajuntament de Barcelona a la reproducció, distribució i comunicació pública total o 

parcial de les obres mitjançant diversos formats i plataformes segons el seu interès i 

sense ànim de lucre, amb la finalitat de promoure el còmic i el civisme, el concurs i les 

persones que han participat.. La cessió es fa gratuïtament, sense límit de temps i per a 

l’àmbit territorial mundial. 

Les persones participants eximeixen a l’entitat convocant d’aquest premi de qualsevol 

responsabilitat derivada dels continguts i de l’ús que facin de les obres terceres 

persones. 

 

En acabar l’exposició les obres es destinaran al PIJ de Sarrià-Sant Gervasi per la seva 

entrega als i les autores en un termini de 2 mesos. 

En cas de nova edició de les obres premiades, caldrà que les autores i els autors facin 

constar en els materials de difusió i publicitat la frase “Aquesta obra ha rebut el 

Premi…” d’acord amb la normativa d’imatge corporativa de l’Ajuntament de Barcelona. 

En cas de comprovar-se que les persones premiades no són autores de les obres 

originals, estan obligades a reintegrar a l’Ajuntament de Barcelona – Districte de Sarrià 

– Sant Gervasi l’import de la dotació econòmica atorgada com a premi, sense perjudici 

de l’exigència de les responsabilitats que s’escaiguin. Per fer efectiu l’import a retornar, 

al qual s’afegiran els interessos de demora corresponents, es podrà procedir per la 

vida del constrenyiment quan no es retorni el reintegrament de manera voluntària. 

  



 
 
 
 
 

BASE DESENA. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS DE LA CONVOCATÒRIA 

La participació en aquesta convocatòria suposa la plena acceptació d’aquestes bases, 

i del premi en el cas que li sigui atorgat.  

Per tot allò no contemplat en aquestes bases s’aplicarà la legislació vigent i serà resolt 

per l’organització i/o el Jurat. 


