
30è CONCURS 
de CÒMICS
“CIUTAT DE 
CORNELLÀ”

Plaça dels enamorats, 6
Tel. 93 377 02 12 (ext. 1472)
comics@aj-cornella.cat

Mossèn Andreu, 17
Tel. 93 376 35 71
trailer@aj-cornella.cat 

facebook.com/ComicsCornella
Web: www.cornellaweb.cat

+ INFORMACIÓ

Com t’has assabentat del concurs?
¿Cómo te has enterado del concurso?

Il·lustracions Cristina Bueno Arnella (Vilassar de Dalt). Premi Concurs de Còmics “Ciutat de Cornellà” 2013

   Web / blog / facebook Còmics a Cornellà         

   Saló del Còmic de Barcelona          

   E-mail          

   Coneguts / Conocidos          

   Altres blogs - web - facebook / Otros blogs - web - facebook   

   Correu ordinari / Correo ordinario         

   Punt d’informació Juvenil / Punto de información Juvenil          

   Premsa - ràdio / Prensa - radio       

   Escola - Centre d’estudis / Escuela - Centro de estudios          

      Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura



BASES BASES BASES BASES BASES
Concursants 
Categoria júnior: 
Joves que a 31 de desembre de 2014 tinguin entre 12 i 16 anys.
Categoria sènior: 
Joves que a 31 de desembre de 2014 tinguin entre 17 i 30 anys.
Cada participant de la categoria sènior pot presentar una obra per cada modali-
tat (general i animació i còmic)

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. 

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 4 
minuts, amb format .avi, .mpeg-4 o .mov. S’ha de presentar una còpia en DVD 
a una resolució 720x576.  

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: Departament de Joventut, Plaça dels enamorats, núm. 6, 08940 Cornellà 
de Llobregat. S’han de fer arribar personalment (8-15h) o per correu. 
Termini de presentació: el 30 de juny de 2014. 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 
2014” (novembre 2014) 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 facebook 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
Tots els premis són nets de la retenció d’IRPF.
•	Categoria	júnior:
- Millor autor júnior, 250€(concedit per l’Ajuntament de Cornellà), més un lot 

de còmics valorat en 300€ (donat per Edicions B).
•	Categoria	sènior:
- Premi Concurs de Còmics “Ciutat de Cornellà”, 1.200€ (concedit per l’Ajun-

tament de Cornellà), un lot de còmics valorat en 300€ (donat per Panini) 

i un viatge al festival d’Angoulême (viatge, allotjament i passi pel festival, 
gener 2014).

-  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 Lin-
güística de Cornellà de Llobregat) més un lot de còmics valorat en 100€ 
(donat per Planeta DeAgostini).

- Millor autor local, 400€ (concedit per l’Ajuntament de Cornellà), més un 
curs de còmic intensiu a escollir pel premiat (donat per l’Escola de Còmic 
Joso), un lot de còmics valorat en 200€ (donat per EDT) i la publicació de 
l’obra a la revista mensual Viu Cornellà (a la web i/o revista). 

- Premi animació i còmic, 400€ (concedit per l’Ajuntament de Cornellà).
- 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 (7 novembre 2014). 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 par-
ticipació al concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. L’organització podrà 
introduir-hi les modificacions que li semblin convenients per al funcionament del 
concurs. 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.
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Concursantes
Categoría júnior: 
Jóvenes que a 31 de diciembre de 2014 tengan entre 12 y 16 años.
Categoría sénior: 
Jóvenes que a 31 de diciembre de 2014 tengan entre 17 y 30 años.
Cada participante de la categoría sénior podrá presentar una obra para cada mo-
dalidad (general y animación y cómic).

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. 

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 origi-
nales, de creación propia e inéditas. Realizadas con cualquier técnica de 
animación (2D, 3D, Stop Motion, Pastilina, Flash...), con una extensión de 
30 segundos a 4 minutos, con formato .avi, .mpeg-4 o .mov. Se deberá 
presentar una copia en DVD, a una resolución 720x576. 

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: Departamento de Juventud, Plaça dels enamorats, nº 6, 08940 Cornellà 
de Llobregat. Se deben presentar personalmente (de 8 a 15h) o por correo. 
Plazo de presentación: el 30 de junio de 2014. 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 2014” (noviembre 2014) 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 facebook 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
Todos los premios están netos de la retención de IRPF
•	 Categoría júnior: 
-   Mejor autor júnior, 250€(concedido por el Ayuntamiento de Cornellà), más un 

lote de cómics valorado en 300 € (donado por Ediciones B).

•	Categoría	sénior:
-  Premio Concurso de Cómics “Ciutat de Cornellà”, 1.200€ (concedido por el 

Ayuntamiento de Cornellà), un lote de cómics valorado en 300€ (donado por 
Panini), más un viaje al festival de Angoulême (viaje, alojamiento y pase 
para el festival, enero 2014). 

-  Mejor historieta de humor, 601€ (concedido por Ediciones El Jueves), más 
la publicación de una tira cómica en la revista El Jueves, más una suscripción 
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 Normalización 
Lingüística de Cornellà de Llobregat) más un lote de cómics valorado en 100€ 
(donado por Planeta DeAgostini).

-  Mejor autor local, 400€ (concedido por el Ayuntamiento de Cornellà), más un 
curso de cómic intensivo a escoger por el premiado (donado por la Escuela 
de Cómic Joso), más un lote de cómics valorado en 200€ (donado por 
EDT) y la publicación de la obra en la revista mensual Viu Cornellà (en la 
web y/o revista). 

-  Premio animación y cómic, 400€ (concedido por el Ayuntamiento de Cor-
nellà).

-  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 (7 noviembre 2014). 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 rellena-
da. 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 premiadas, y cuidará de ellas, pero no se hace responsable de su integridad 
por daños fortuitos o involuntarios.
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NOM I COGNOMS DATA de NAIXEMENT
NOMBRE Y APELLIDOS FECHADE  de NACIMIENTO

ADREÇA LOCALITAT C.P. 
DIRECCIÓN LOCALIDAD C.P. 

TELÈFON E-MAIL DATA 
TELÉFONO E-MAIL FECHA  

TÍTOL O LEMA
TÍTULO O LEMA

NÚM. PÀG. / MINUTS  CATALÀ SIGNATURA
Nº PÁG. / MINUTOS  CASTELLANO FIRMA

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

 
 

NOM I COGNOMS    
NOMBRE Y APELLIDOS    

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

E-MAIL DATA  SIGNATURA
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, el 30 de juny de 2014. Plazo de presentación, el 30 de junio del 2014. 

full d’inscripció / hoja de inscripción

full de votació al 21è Premi “Ivà” / hoja de votación al 21O Premio “Ivà”

"

"

Els candidats són / Los candidatos son :  
(marcar només una opció / marcar sólo una opción) 

Paco Roca          Pascual Ferry           Marika Vila           Jaime Martín           Rubén Pellejero      

Modalitat general Modalitat animació i còmic

L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat convoca el 21è Premi “Ivà” al mi-
llor historietista professional, que serà triat mitjançant votació popular, a 
partir de la proposta de candidats dels membres del jurat del 29è Concurs de 
Còmics “Ciutat de Cornellà” i de col·laboradors i patrocinadors del mateix. Les 
votacions es podran realitzar emplenant el full de votació o a través del codi QR.

El Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat convoca el  21º Premio “Ivà” al 
mejor historietista profesional, que se escogerá mediante votación popular, a 
partir de la propuesta  de candidatos de los miembros del jurado del 29º Concurso 
de Cómics“Ciutat de Cornellà”, y de colaboradores y patrocinadores del mismo. Las 
votaciones se podrán realizar rellenando la hoja de votación o a través del código QR.


