I CONCURS DE CÒMIC DE FERRERIES
En el marc del Pla de Dinamització Lingüística de Menorca (2018-2021) i amb l’objectiu de
fomentar la llengua catalana i la creació artística amb el format narratiu del còmic, l’Ajuntament
de Ferreries convoca el I Concurs de Còmic Ferreries

BASES
1. Poden participar en el concurs totes les persones naturals o residents a Ferreries i l’alumnat
d'altres pobles que cursin estudis als centres escolars del poble, de forma individual, amb la
presentació d’una obra com a màxim. És requisit indispensable que el còmic sigui original i inèdit.
El còmic es pot fer a mà (dibuix) o amb eines digitals (p.e. Comic Creator).
2. S'estableixen dues categories:
Categoria A. Alumnat en edat escolar, de 10 a 16 anys (de 5è de primària a 4t d’ESO)
Categoria B. Adults, de 17 anys en endavant.
3. Temàtica del còmic: les festes de Sant Bartomeu.
Es tracta de crear un còmic sobre les festes patronals de Ferreries i els protocols que les
regeixen. La història ha de ser original i s’han d’utilitzar el format i els recursos narratius del
còmic.
Es valoraran el guió, els recursos narratius propis del llenguatge del còmic (diferents tipus de
bafarades, tipus de text, etc.), la correcció lingüística, la creativitat, la tècnica del dibuix o l’ús
adequat de l’eina digital. També es valorarà que el contingut del còmic presenti una visió crítica
dels possibles estereotips de gènere i que inclogui valors relacionats amb el respecte a les
persones, als cavalls i a la convivència durant les festes patronals.
4. Requisits que han de complir les obres:
4.1. L’extensió de les obres presentades ha de ser d’un màxim de 4 pàgines en format DIN A4.
4.2. El còmic, fet a mà o amb eines digitals, pot ser en color o en blanc i negre.
4.3. Els textos del còmic s’han de redactar en català.
5. Per a la categoria A s’estableixen sis premis de 30 euros en material didàctic, un per cada curs
escolar que hi pot participar. Per a la categoria B, un premi en metàl·lic de 200 euros a l’obra
guanyadora. Això no obstant, els premis es podran declarar deserts.
L’Ajuntament de Ferreries donarà difusió a les obres guanyadores a través de la plataforma que
consideri adient.
Els premis estan subjectes a les retencions fiscals i a les disposicions legals vigents que s’hagin
d’aplicar.

6. Les obres guanyadores quedaran en propietat de l'Ajuntament de Ferreries, que en tindrà tots
els drets.
7. L'Ajuntament podrà organitzar una exposició amb les obres presentades. El lloc i la data
s'anunciaran oportunament.
8. L'Ajuntament designarà el jurat qualificador. Amb prou antelació se'n donaran a conèixer les
persones integrants.
9. El termini d'admissió d'obres finalitza el 31 de maig de 2021.
10. Les obres s'han de presentar a l’oficina municipal de Cultura (Pla de l’Església, 1) o a la
Biblioteca de Ferreries.
Les obres de la categoria A, que no han d'anar signades, s'han de presentar dins un sobre tancat
amb la inscripció «I Concurs de Còmic de Ferreries», categoria A, curs ___. A dins d'aquest sobre
se n'ha d'incloure un altre que contengui les dades personals de l'alumne/a (nom i llinatges,
adreça, telèfon, adreça electrònica, data de naixement i curs escolar) i el centre escolar.
Les obres de la categoria B, que tampoc han d'anar signades, s’han de lliurar dins un sobre
tancat, amb la mateixa inscripció que abans i la categoria. En aquest cas, les dades personals de
l’autor o autora (nom i llinatges, adreça, telèfon i adreça electrònica) també s'han d'especificar dins
un sobre més petit, que s'ha d'introduir dins l’altre sobre.
11. El veredicte del jurat, que serà inapel·lable, i la proclamació de les persones guanyadores
tindrà lloc en un acte públic, que s’anunciarà oportunament.
12. Els treballs no premiats es podran recollir a l'oficina municipal de Cultura, en horari de matí,
passades les festes de Sant Bartomeu.
13. La participació en el concurs implica l’acceptació plena d'aquestes bases. L'Ajuntament està
facultat per resoldre qualsevol qüestió que no hi estigui prevista.

