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Il·lustracions d’Àlex Redondo (Barcelona). Premi 
Concurs de Còmics “Ciutat de Cornellà” 2010



BASES BASES BASES BASES BA
Concursants 
Categoria júnior: joves que a 31 de desembre de 2011 tinguin entre 12 
i 16 anys.
Categoria sènior: joves que a 31 de desembre de 2011 tinguin entre 17 
i 30 anys.
Cada participant pot presentar una obra per cada modalitat (general, animació 
i còmic, i tira política)

Tema, llengua i format 
Tema: lliure, personatges originals, de creació pròpia i inèdits; i el contingut 
de les obres no pot atemptar contra la dignitat de les persones i dels animals.
Llengua: en català o en castellà.
Format: l’obra original (se n’exclouen les còpies), en blanc i negre o en color, 
feta amb tècnica lliure. En cas de presentar-se en suport CD, també s’ha de lliurar 
imprès en format DIN A-3, i amb resolució de 300 píxels/polzada. 

Modalitats
Modalitat general 
• Categoria júnior: d’1 a 2 pàgines de format únic DIN A-3 (29’7 x 42).
• Categoria sènior: de 2 a 4 pàgines de format únic DIN A-3 (29’7 x 42).
Modalitat animació i còmic (categoria sènior): obres originals, de 
creació pròpia i inèdites. Realitzades amb qualsevol tècnica d’animació (2D, 3D, 
Stop Motion, plastilina, Flash...), amb una extensió de 30 segons a 2 minuts, 
amb format .flv, .avi, .mpeg o .mov. S’han de presentar dues còpies, en DVD, 
una a resolució 320x240 i una altra a resolució 720x576.  
Modalitat tira política (categoria sènior): s’han de presentar un mínim 
de 3 obres originals de format 25x9’3. En blanc i negre o en color, en català, 
fetes amb tècnica lliure. Els personatges han de ser de creació pròpia podent-se 
representar personatges públics suficientment coneguts de la vida social, política  
i cultural. 

Presentació, lloc i termini
Presentació: els treballs s’han de presentar sota un títol o un lema, juntament 
amb el full d’inscripció amb les dades personals de l’autor (nom i cognoms, 
adreça, telèfon, e-mail i edat) i fotocòpia del DNI. Es poden presentar obres 
individuals o conjuntes entre guionista i dibuixant. 
Lloc: TRAILER Servei d’Informació Jove, carrer Mossèn Andreu, núm. 17, 
08940 Cornellà de Llobregat. S’han de fer arribar personalment o per correu. 
Termini de presentació: abans del 8 de juliol de 2011. S’acceptaran 
els treballs que portin aquesta data en el mata-segells de correus. 

Exposició i propietat de les 
obres 
Exposició: es farà una exposició dintre de la “Mostra del Còmic a Cornellà 
2011” (octubre-novembre) amb les obres finalistes i premiades pel jurat, més 
la totalitat de les d’animació. Així mateix s’exposaran a la pàgina web de l’Ajun-
tament de Cornellà, i al blog de còmics a Cornellà. En acabar l’exposició, els 
originals seran retornats.
Propietat de les obres: són propietat dels autors. L’organització es reserva 
el dret de reproduir les obres premiades durant un any. 

Premis
• Categoria júnior: 
 -  Millor autor júnior, 250€, més un lot de còmics valorat en 300€ (donat 

per Edicions B).
• Categoria sènior:
 -  Premi Concurs de Còmics “Ciutat de Cornellà”, 1.200€, un lot de còmics 

valorat en 300€ (donat per Edicions Glénat), més un viatge al festival 
d’Angoulême (viatge, allotjament i passi pel festival, gener 2012).

 -  Millor historieta d’humor, 601€ (concedit per Edicions “El Jueves”), més la 
publicació d’una tira còmica a la revista El Jueves, més una subscripció de 6 
mesos a la revista. 

 -  Millor guió, 500€ (concedit pel Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya) més un lot de còmics valorat en 100€ (donat per Planeta 
DeAgostini).

 -  Millor historieta en català, 460€ (concedit pel Centre de Normalització 
Lingüística de Cornellà de Llobregat) més un lot de còmics valorat en 100€ 
(donat per Planeta DeAgostini).

 -  Millor autor local, 400€, més un curs de còmic intensiu a escollir pel premi-
at (donat per l’Escola de Còmic Joso).

 -  Premi animació i còmic, 400€.

 -  Premi tira política, 300€, més la col·laboració setmanal durant un any 
(publicada a la web i/o revista), valorada en 1.400€, més una subscripció 
anual del setmanari (concedit per “El Triangle”). 

 -  I tres mencions especials, més un lot de còmics valorat en 100€ cadascun 
(donat per Norma Editorial).

Cap autor no podrà beneficiar-se de més d’un premi. El lliurament de premis es 
farà durant l’acte d’inauguració de l’exposició de les millors obres selecciona-
des pel jurat (4 novembre 2011). Als premiats se’ls lliurarà també una placa 
commemorativa i un lot de còmics (donat per Edicions “El Jueves” i Edicions 
“La Cúpula”).

Jurat i altres determinacions
Jurat: un jurat qualificat escollirà les millors obres. El veredicte es donarà a 
conèixer el mateix dia de la decisió (juliol). Si el jurat així ho decideix, els premis 
podran ser declarats deserts.
Altres determinacions: els autors que presentin obres 
al concurs també hauran d’adjuntar el full de votació 
al premi IVÀ emplenat. La participació al concurs 
implica l’acceptació d’aquestes bases. L’organització 
podrà introduir-hi les modificacions que li semblin 
convenients per al funcionament del con-
curs. L’organització es reserva el dret de 
publicar les obres premiades, i en tindrà 
cura d’elles, però no es fa responsable de 
la seva integritat per danys fortuïts i/o 
involuntaris.

Març 2011

Concursantes
Categoría júnior: jóvenes que a 31 de diciembre de 2011 tengan entre 12 
y 16 años.
Categoría sénior: jóvenes que a 31 de diciembre de 2011 tengan entre 
17 y 30 años.
Cada participante podrá presentar una obra para cada modalidad (general, ani-
mación y cómic, y tira política).

Tema, lengua y formato
Tema: libre, personajes originales, de creación propia e inéditos; y el contenido 
de las obras no puede atentar contra la dignidad de las personas y los animales. 
Lengua: en catalán o castellano. 
Formato: la obra original (se excluyen las copias), en blanco y negro o en 
color, realizada con técnica libre. En caso de presentarse en soporte CD, también 
se tiene que presentar impreso en formato DIN A-3, y con resolución de 300 
píxeles/pulgada. 

Modalidades
Modalidad general 
Categoría júnior: de 1 a 2 páginas de formato único DIN A-3 (29’7x42).
Categoría sénior: de 2 a 4 páginas de formato único DIN A-3 (29’7x42).
Modalidad animación y cómic (categoría sénior): obras originales, de 
creación propia e inéditas. Realizadas con cualquier técnica de animación (2D, 
3D, Stop Motion, Pastilina, Flash...), con una extensión de 30 segundos a 2 
minutos, con formato .flv, .avi, .mpeg o .mov. Se deberán presentar dos copias 
en DVD, una a resolución 320x240, y otra a resolución 720x576. 
Modalidad tira política (categoría sénior): se deben presentar un míni-
mo de 3 obras originales de formato 25x9’3. En blanco y negro o en color, en 
catalán, hechas con técnica libre. Los personajes deben ser de creación propia, 
pudiendo representar personajes públicos suficientemente conocidos de la vida 
social, política y cultural. 

Presentación, lugar y plazo
Presentación: los trabajos se presentan bajo un título o un lema, junto con 
la hoja de inscripción con los datos personales del autor (nombre y apellidos, 
dirección, teléfono, e-mail, y edad) y fotocopia del DNI. Se pueden presentar 
obras individuales o conjuntas entre guionista y dibujante.
Lugar: TRAILER Servicio de Información Joven, calle Mossèn Andreu, nº 17, 
08940 Cornellà de Llobregat. Se deben presentar personalmente o por correo. 
Plazo de presentación: antes del 8 de julio de 2011. Se aceptarán 
aquellos trabajos que lleven dicha fecha en el matasellos de correos.

Exposición y propiedad de las 
obras
Exposición: se hará una exposición dentro de la “Muestra del Cómic en Corne-
llà 2011” (octubre-noviembre) con las obras finalistas y premiadas por el jurado, 
más la totalidad de las de animación. Asímismo se expondrán en la página web 
del Ayuntamiento de Cornellà, y en el blog de cómics en Cornellà. Al finalizar la 
exposición, los originales serán devueltos. 
Propiedad de las obras: son propiedad de los autores. La organización se 
reserva el derecho de reproducir las obras premiadas durante un año. 

Premios
Categoría júnior: 
 -  Mejor autor júnior, 250€, más un lote de 

cómics valorado en 300€ (dona-
do por Ediciones B).

Categoría sénior:
 -  Premio Concurso de Có-

mics “Ciutat de Corne-
llà”, 1.200€, un lote 
de cómics valorado en 
300€ (donado por Ediciones Glénat), más un viaje al festival de Angoulême 
(viaje, alojamiento y pase para el festival, enero 2012). 

 -  Mejor historieta de humor, 601€ (concedido por Ediciones “El Jueves”), más 
la publicación de una tira cómica en la revista El Jueves, más una subscripción 
de 6 meses a la revista. 

 -  Mejor guión, 500€ (concedido por el Departamento de Cultura de la Gene-
ralitat de Catalunya) más un lote de cómics valorado en 100€ (donado por 
Planeta DeAgostini).

 -  Mejor historieta en catalán, 460€ (concedido por el Centro de Normaliza-
ción Lingüística de Cornellà de Llobregat) más un lote de cómics valorado en 
100€ (donado por Planeta DeAgostini).

 -  Mejor autor local, 400€, más un curso de cómic intensivo a escoger por el 
premiado (donado por la Escuela de Cómic Joso).

 -  Premio animación y cómic, 400€

 -  Premio tira política, 300€, más la colaboración semanal durante un año 
(publicada en la web y/o revista), valorada en 1.400€, más una suscripción 
anual del semanario (donado por “El Triangle”). 

 -  Y tres menciones especiales, más un lote de cómics valorado en 100€ cada 
uno (donado por Norma Editorial).

Ningún autor podrá beneficiarse de más de un premio. La entrega de premios 
se efectuará durante el acto de inauguración de la exposición de las mejores 
obras seleccionadas por el jurado (4 noviembre 2011). A los premiados se les 
entregará una placa conmemorativa y un lote de cómics (donado por Ediciones 
“El Jueves” y Ediciones “La Cúpula”).

Jurado y otras 
determinaciones
Jurado: un jurado cualificado escogerá las mejores obras. El veredicto se dará 
a conocer el mismo día del fallo (julio). Si el jurado así lo decide, los premios 
podrán ser declarados desiertos.
Otras determinaciones: los autores que presenten obras al concurso tam-
bién tendrán que adjuntar la hoja de votación al premio IVÀ rellenada. La 
participación en el concurso, implica la aceptación de estas bases. La organización 
podrá incluir las modificaciones que estime convenientes para el funcionamiento 
del concurso. La organización se reserva el derecho de publicar las obras premia-
das, y cuidará de ellas, pero no se hace responsable de su integridad por daños 
fortuitos o involuntarios.
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TÍTOL O LEMA
TÍTULO O LEMA

NOM I COGNOMS PROFESSIÓ EDAT
NOMBRE Y APELLIDOS PROFESIÓN EDAD

ADREÇA LOCALITAT C.P. TELÈFON
DIRECCIÓN LOCALIDAD C.P. TELÉFONO

DATA NÚM. PÀGINES B/N o COLOR CATALÀ SIGNATURA
FECHA Nº PÁGINAS B/N o COLOR CASTELLANO FIRMA

E-MAIL
E-MAIL

ADJUNTAR FOTOCÒPIA DEL DNI ADJUNTA EL TEU VOT AL PREMI “IVÀ” /ADJUNTA TU VOTO AL PREMIO “IVÀ”

DONO EL MEU VOT A
DOY MI VOTO A

NOM I COGNOMS    
NOMBRE Y APELLIDOS    

ADREÇA LOCALITAT C.P. TELÈFON
DIRECCIÓN LOCALIDAD C.P. TELÉFONO

ADREÇA E-MAIL DATA  SIGNATURA
DIRECCIÓN E-MAIL FECHA  FIRMA

Entre els votants es sortejarà un lot de còmics. Entre los votantes se sorteará un lote de cómics.
Nota: Termini de presentació, abans del 8 de juliol de 2011. Plazo de presentación, antes del 8 de julio del 2011

L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat convoca el 18è Premi “Ivà” al millor 
historietista professional, que serà triat mitjançant votació popular, a partir 
del llistat de candidats que han proposat els membres del jurat del 26è Concurs 
de Còmics “Ciutat de Cornellà”. Les votacions es podran realitzar emplenant 
el full de votació o emplenant la fitxa que trobareu a la pàgina web de l’Ajun-
tament de Cornellà de Llobregat: http://nou.cornellaweb.com/ca/comics.asp

El Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat convoca el 18º Premio “Ivà” al mejor 
historietista profesional, que se escogerá mediante votación popular, a partir 
del listado de candidatos que han propuesto los miembros del jurado del 26º Concur-
so de Cómics “Ciudad de Cornellà”. Las votaciones se podrán realizar rellenando la 
hoja de votación o rellenando la ficha que encontraréis en la página web del Ayun-
tamiento de Cornellà de Llobregat: http://nou.cornellaweb.com/es/comics.asp

Els candidats són / Los candidatos son: Kim, Ventura, Maikel, Miguel Gallardo, Horacio Altuna

full d’inscripció / hoja de inscripción

full de votació / hoja de votación

"

"


