BASES DEL CONCURS0
1

Podrán participar todos los y las dibujantes aficionados/as del mundo. Podrán
escribir el guión en su lengua propia,
traduciéndolo en este caso al catalán o
castellano.

2

La temática, técnica y diseño son libres.

3

Las obras serán de un mínimo de dos
páginas y un máximo de cuatro, en blanco y negro o color, de tamaño DIN A4 o
DIN A3 numeradas y a una sola cara. Se
entregará la obra original acompaña
da de una fotocopia (a color o blanco y
negro según original). Todas las páginas
llevarán, en el reverso, el título y el pseudónimo.

4

5

6

Cada participante podrá enviar, dentro
de un sobre cerrado, un máximo de dos
obras, inéditas, dónde no debe figurar
el nombre del autor/a. Sus datos personales (nombre, apellidos, nº de DNI,
dirección, mail, teléfono y edad) deben
adjuntarse en una hoja a parte dentro de
un sobre, donde solo figurará escrito el
título de la obra, el pseudónimo y la categoría a la que pertenece. Podrán presentarse obras individuales o conjuntas
(guionista-dibujante).
En caso de que la obra ya hubiera ganado algún otro premio, la organización
se reserva el derecho de descalificarla o
penalizar al autor con el reembolso íntegro de los importes en efectivo de los
premios recibidos en este concurso, si
ya los hubiera recibido.
Cada participante podrá ser premiado
exclusivamente por una de sus obras
presentadas.

7

Centre Cívic Can Verdaguer
2º premio: 150 € (talón de compra en
Vicenç Piera)

Habrá diferentes categorías:
a. Categoría 1: de 9 a 15 años

Además, Norma Editorial, la Cúpula y
Planeta Cómic donarán un lote de cómics variados a los trabajos ganadores.
Y Vicenç Piera entregará un pequeño
obsequio a los ganadores.

b. Categoría 2: de 16 años en adelante

c. Categoría 3: de 9 a 15 años, cómics
			 en catalán

8

9

La fecha límite de entrega de las obras
será el 22 de mayo de 2017. El lugar de
entrega será el Centre Cívic Can Verda
guer, calle Piferrer, 94-100, 08016 Barcelona, tel. 93 276 80 77; el Espai Jove
Garcilaso, carrer Garcilaso, 103, 08027
BCN, tel. 932 56 29 59, y el Casal de Jo
ves Palau Alós, Carrer de Sant Pere Més
Baix, 55, 08003 BCN, tel. 932 68 12 24.

10

La persona ganadora de la categoría 2
tendrá la posibilidad de ser el autor/a del
diseño de la publicidad de la siguiente
edición del concurso.

11

La selección y otorgamiento de premios
irá a cargo de un jurado, nombrado a tal
efecto, y formado por profesionales cualificados del mundo del cómic. En esta
edición los integrantes del jurado son
miembros de Ficomic, Norma Editorial
Escola Joso y Arkham Còmics. La decisión del jurado será inapelable. Asimismo, se reserva el derecho de declarar desierto alguno de los premios o de
proponer otra distribución nominativa.

12

Una vez finalizada la exposición, las obras
originales serán retornadas a las personas participantes que así lo soliciten,
previa identificación, excepto las obras
ganadoras. El centro cívico no se responsabilizará de la devolución por correo postal de los trabajos no ganadores, que deberán ser recogidos en el
centro cívico Can Verdaguer a partir del
24 de julio de 2017.

Premios por categoría
Para la categoría 1

1º premio: 250 € (talón de compra en
Vicenç Piera) y un curso intensivo de cómic en la escola JOSO
2º premio: 200 € (talón de compra en
Vicenç Piera)
Para la categoría 2

1º premio: 450 € (talones de compra de
50 € en Norma Còmics, 200 € en Vicenç
Piera y 200 € en la tienda Arkham Còmics)
2º premio: 350 € (talones de compra de
50 € en Norma Còmics, 200 € en Vicenç
Piera y 100 € en la tienda Arkham Còmics)
3º premio: 250 € (talones de compra de
50 € en Norma Còmics y 200 € en Vicenç
Piera)
Para la categoría 3

1º premio: un curso intensivo de cómic
en la escola JOSO y otro premio patrocinado por el Consorci de Normalització
Lingüística de Nou Barris, dotado con
un lote de cómics en catalán y un lote en
material de dibujo.
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Todas las obras que se presentan son
propiedad del autor/a, quien cederá al
centro cívico Can Verdaguer los derechos de propiedad intelectual correspondientes a la explotación de la obra.
El centro cívico se reserva el derecho de
publicar y/o editar las obras, y podrá ha-

cer uso de éstas según su interés, y sin
ánimo de lucro, con la finalidad de promover el cómic, el concurso y las personas que han participado. Los trabajos
ganadores quedaran en el centro cívico
Can Verdaguer a tal efecto.

14

La publicación del veredicto y la entrega de premios tendrá lugar en un acto
público en el Centre Cívic Can Verda
guer el sábado 17 de junio de 2017 a
les 19.30 horas. El veredicto se dará
a conocer en ese momento. Ese mismo día se inaugurará la exposición 18è
Concurs de còmic de Nou Barris con
todos los trabajos presentados e incluidos en el concurso según las bases. La
exposición se podrá visitar hasta el 22
de julio. Este año contaremos con la participación de Miguel Gallardo, que entregará los premios a los ganadores y
ofrecerá una charla sobre el desarrollo
y crecimiento de su carrera profesional
en el mundo del cómic y la ilustración.

15

La participación en la convocatoria del
presente concurso implica la aceptación
de estas bases. La organización se reserva el derecho, si fuera necesario, de
introducir aquellas modificaciones que
crea necesarias para un mejor funcionamiento del concurso. La organización no
se hace responsable del contenido de
las obras presentadas a concurso.

Centre Cívic Can Verdaguer
Marzo de 2017

18è CONCURS
DE CÒMIC DE
NOU BARRIS
Fins al 22 de maig de 2017
Il·lustració Román López

BASES DEL CONCURS
1

Podran participar-hi tots els dibuixants
aficionats del món, els quals podran escriure el guió en la llengua pròpia, tot i
que en aquest cas l’hauran de traduir al
català o al castellà.

2

La temàtica, tècnica i disseny del còmic
són lliures.

3

Les obres seran d’un mínim de dues pàgines i d’un màxim de quatre, en blanc i
negre o color, de mida DIN A4 o DIN A3
numerades i a una sola cara. S’entrega
rà l’obra original acompanyada d’una
fotocòpia (a color o blanc i negre segons
l’original). Totes les pàgines han de portar
al revers el títol de l’obra i el pseudònim.

4

5

6

Cada participant pot enviar, a dins d’un
sobre tancat, un màxim de dues obres,
inèdites, on no ha de figurar el nom de
l’autor/a. Les seves dades personals
(nom, cognoms, número de DNI, adreça, adreça electrònica, telèfon i edat)
han d’adjuntar-se en un full a part a dins
d’un sobre, en el qual només figurarà
escrit el títol de l’obra, el pseudònim i
la categoria a la qual pertany. Es poden
presentar obres individuals o conjuntes
(guionista-dibuixant).
En cas que l’obra ja hagués guanyat algun altre premi, l’organització es reserva el dret de desqualificar-la o penalitzar
l’autor amb el retorn íntegre dels imports
en efectiu dels premis rebuts en aquest
concurs, si ja els hagués rebut.
Cada participant podrà ser guardonat
només per una de les seves obres presentades.
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Centre Cívic El Coll

Hi haurà tres categories:

2n premi: 150 € (taló de compra a Vicenç Piera)

b. Categoria 2: de 16 anys en endavant

A més, Norma Editorial, la Cúpula i Pla
neta Cómic dotaran amb un lot de còmics variats els treballs guanyadors. I
Vicenç Piera farà entrega d’un petit obsequi als guanyadors.

a. Categoria 1: de 9 a 15 anys

c. Categoria 3: de 9 a 15 anys, còmics
			 en català
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9

La data màxima d’entrega de les obres
és el 22 de maig de 2017. El lloc d’entrega serà el Centre Cívic Can Verdaguer,
carrer Piferrer, 94-100, 08016 BCN, tel.
93 276 80 77; l’Espai Jove Garcilaso,
carrer Garcilaso, 103, 08027 BCN, tel.
932 56 29 59, i el Casal de Joves Palau
Alós, carrer de Sant Pere Més Baix, 55,
08003 BCN, tel. 932 68 12 24.

10

11

Premis per categoria:
Per a la Categoria 1
1r premi: 250 € (taló de compra a Vicenç
Piera) i un curs intensiu de còmic a l’escola JOSO
2n premi: 200 € (taló de compra a Vicenç
Piera)
Per a la Categoria 2

12

1r premi: 450 € (talons de compra de 50
€ a Norma Còmics, 200 € a Vicenç Piera, i 200 € a la botiga Arkham Còmics)
2n premi: 350 € (talons de compra de
50 € a Norma Còmics, 200 € a Vicenç
Piera i 100 € a la botiga Arkham Còmics)
3r premi: 250 € (talons de compra de 50 €
a Norma Còmics i 200 € a Vicenç Piera)
Per a la Categoria 3
1r premi: un curs intensiu de còmic a
l’escola Joso i un premi patrocinat pel
Consorci de Normalització Lingüística
de Nou Barris que constarà d’un lot de
còmics en català i un lot de material de
dibuix
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mic, el concurs i les persones que hi han
participat. Els treballs guardonats quedaran al Centre Cívic Can Verdaguer
amb aquesta finalitat.

14

La persona guanyadora de la Categoria
2 tindrà la possibilitat de ser l’autor/a del
disseny de la publicitat de la següent
edició del concurs.
La selecció i atorgament dels premis
anirà a càrrec d’un jurat, nomenat a
aquest efecte, i format per professionals qualificats del món del còmic. En
aquesta edició els integrants del jurat
són membres de Ficomic, Norma Edi
torial, Escola Joso i Arkham Còmics.
La decisió del jurat serà inapel·lable. Alhora, es reserva el dret de declarar desert algun dels premis o de proposar
una altra distribució nominativa.
Un cop finalitzada l’exposició, les obres
originals seran retornades a les persones participants que així ho sol·licitin,
prèvia identificació, excepte les obres
guanyadores. El Centre Cívic no es responsabilitzarà de la devolució per correu postal dels treballs no guanyadors,
que hauran de ser recollits al Centre Cívic Can Verdaguer a partir del 24 de juliol de 2017.
Totes les obres que es presentin són
propietat de l’autor/a. Tanmateix, aquest
cedirà al Centre Cívic Can Verdaguer el
dret de propietat intel·lectual corresponent a l’explotació de l’obra. Can Verdaguer es reserva el dret de publicar
i/o editar les obres, i podrà fer-ne ús segons el seu interès, i sense ànim de lucre, amb la finalitat de promoure el cò-
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La publicació del veredicte i el lliurament
de premis tindrà lloc en un acte públic al
Centre Cívic Can Verdaguer el dissabte 17 de juny de 2017 a les 19.30 hores. El veredicte es donarà a conèixer en
aquell moment. El mateix dia s’inaugurarà l’exposició 18è Concurs de còmic
de Nou Barris amb totes les obres presentades i incloses al concurs segons
les bases. L’exposició es podrà visitar
fins al 22 de juliol. Aquest any comptarem amb la participació de Miguel Ga
llardo, que entregarà els premis als
guanyadors i ens oferirà una xerrada en
què parlarà del desenvolupament i creixement de la seva carrera professional
dins del còmic i la il·lustració.
La participació en la convocatòria del
present concurs implica l’acceptació
d’aquestes bases. L’organització es reserva el dret, si cal, d’introduir aquelles
modificacions que cregui necessàries
per a un millor funcionament del concurs. L’organització no es fa responsable
del contingut de les obres presentades a
concurs.

Centre Cívic Can Verdaguer
Març de 2017

LLIURAMENT DE TREBALLS

Centre Cívic Can Verdaguer
Piferrer, 94
08016 Barcelona
Tel. 93 276 80 77
l’Espai Jove Garcilaso
Garcilaso, 103
08027 Barcelona
Tel. 932 56 29 59
Casal de Joves Palau Alós
Sant Pere Més Baix, 55
08003 Barcelona
Tel. 932 68 12 24

