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1. Finalitat 

Aquest premi té per finalitat estimular, a noves promeses, la creació d'obres de 
còmic amb guions escrits en llengua catalana a través de l'edició i la divulgació 
de l'obra,  
i, alhora, homenatjar la memòria de Josep Escobar, dibuixant i ninotaire.   
Com a novetat d'enguany el premi incorpora la modalitat d'il·lustració. 
 

2. La participació és oberta a les categories següents:  

 A) De 12 a 15 anys 
 B) A partir de 16 anys 
 
- S'hi pot participar individualment o com a grup. Les edats dels autors que es 
presentin com a grup han de ser de la mateixa categoria, o bé s'ha de participar 
en la categoria més alta.   
- El còmput de l'edat es pren en referència al dia del termini de presentació 
d'obres. 
 
3. Requisits de les obres 

- Les obres es poden presentar en diferents modalitats: 
vinyeta;  tira (d'un mínim de 2 i un màxim de 6 vinyetes);  historieta (de 2, 4 o 6 
pàgines —sempre en nombre parell— més la portada) i il·lustració (els treballs 
han de constar d'una sola pàgina). 
- Cada participant o col·lectiu pot presentar un màxim de dues obres en la 
modalitat que es vulgui. 
- El tema i la tècnica són lliures. 
- Les obres es poden presentar en suport paper (format DIN A4 vertical i per 
una sola cara) o digital (CD). 
- Les obres han de ser originals i inèdites. 
- Les obres no han d'anar signades, ni han de mostrar el nom o pseudònim dels 
seus autors. 
- Cal lliurar una sola còpia, que en cap cas es considera obra original, 
acompanyada d'un sobre tancat  que ha de contenir el nom, l'adreça, població i 
codi postal, el telèfon i correu electrònic dels autors, el títol de l'obra, a més 
d'una còpia del DNI. A l'exterior del sobre s'hi ha de fer constar el títol de l'obra 
i la modalitat a la qual es presenta (A o B).  
- En el cas que les obres resultin premiades amb possibilitat de publicació, els 
autors han de facilitar els dibuixos originals (o en suport digital) per a una 
millor qualitat de reproducció. Els originals es retornaran un cop acabades les 
tasques d'impressió. 
 
4. Llocs de lliurament  

- Les obres s'han de lliurar al Casal de Cultura Can Butjosa (de Parets del 
Vallès), o a la  Biblioteca Roca Umbert o al GRA de Granollers, en els seus 
horaris d'atenció al públic.  
 
5. Termini de presentació d’obres 

- El termini de presentació de les obres en els equipaments esmentats és el 
dilluns 21 de desembre de 2009. 
 



6. Jurat 

- El jurat està format per persones integrades en el món del còmic i la 
il·lustració, i pot declarar qualsevol dels premis desert i resoldre tots els 
aspectes no previstos en 
aquestes bases, segons el seu lliure criteri. 

- Les decisions del jurat són inapel·lables 

7. Dotació dels premis 

Categoria A (de 12 a 15 anys)  
- Premi a la millor obra de còmic, dotat amb un curs de còmic cedit 
per l'Escola JOSO.  
-Premi al millor guió, dotat amb un lot de llibres valorat en 120 euros 
cedit per Ediciones B. 
- Premi a la millor obra d' il·lustració, dotat amb un lot de material 
d'il·lustració valorat en 120 euros. 

 
Categoria  B (a partir de 16) 

- El premi consisteix en la publicació de les millors obres en el llibre 
recull commemoratiu del premi per part de l’organització. El fet de 
participar al premi implica l'abstenció de compromisos editorials 
previs o simultanis per a les obres presentades al Premi. 
- Premi a la millor obra de còmic, dotat amb 500 euros.  
- Premi a la millor obra d'il·lustració, dotat amb 500 euros.  
- Premi especial Foment de la Pau, dotat amb 500 euros.  
Aquest premi s'atorgarà, d'entre totes les obres presentades, a la 
que millor potenciï els valors de la pau, la solidaritat, la cooperació o 
la difusió dels drets humans.  
 

Els premis en metàl·lic estan subjectes als impostos o retencions vigents segons 
llei, llevat d'exempció concedida per l'òrgan competent de l'administració 
tributària. 
 
8. Publicació de les obres 

Les obres premiades quedaran en dipòsit de l'Ajuntament de Granollers, que 
se'n reserva els drets de publicació de l'edició per un termini de dos anys, 
passats els quals, l'autor/a tindrà llibertat de publicar-les, fent constar, sempre, 
Premi Josep Escobar.  L'Ajuntament de Granollers es reserva els drets de les 
obres presentades en l'edició en curs per a la difusió i promoció del Premi Josep 
Escobar, respectant sempre l'autoria de la creació. 
 
9. Propietat intel·lectual 

D'acord amb la normativa vigent, les persones guardonades no perden la 
propietat intel·lectual de les obres premiades. 
 
10. Veredicte 

El veredicte es farà públic durant l'hivern de 2010. 
 
11. Acceptació de les bases 

La presentació de les obres pressuposa l'acceptació íntegra d'aquestes bases i dels drets i les 
obligacions que se'n deriven. 



INFORMACIÓ I LLIURAMENT D'OBRES 
 
 
GRANOLLERS 

 
Biblioteca Roca Umbert 
Carrer d'Enric Prat de la Riba, 77  
08401 Granollers  
Tel. 93. 860 44 50 
Dimecres i divendres, de 10 a 14 h 
De dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30 h 
Dissabte, de 16 a 20.30 h 
escobar@ajuntament.granollers.cat  
 
Gra. Equipament Juvenil 
Plaça de l'Església, 8   
08401 Granollers  
Tel. 93 842 66 84 
Dilluns, de 16.30 a 20.30 h 
De dimarts a divendres, de 10 a 14 h 
 i de 16.30 a 20.30 h 
gra@grajove.cat 

 
PARETS DEL VALLÈS 
 
 

Casal de Cultura Can Butjosa 
Carrer de la Salut, 50-52  
08150 Parets del Vallès  
Tel. 93 562 35 53 
De dilluns a divendres, de 15 a 22 h  
casal.canbutjosa@parets.org 

   
 
 

termini: 21 de desembre de 2009 
 


