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Bases del Concurs de dibuix i còmic 

La FAVIBC és responsable de l’organització del I concurs de dibuix i còmic  

1. Les il·lustracions o còmics han de seguir el següent motiu: “El meu barri”. 

2. L’estil i tècnica de la il·lustració és lliure. Podrà ser amb eines de composició digital o 

tradicionals, malgrat que la presentació haurà de ser en paper. 

3. El dibuix ha de ser presentat en DIN-A4 i es pot presentar tant en blanc i negre com 

en color. 

4. Els treball s’han de presentar dins d’un sobre. Dins d’aquest sobre s’hi haurà de 

posar un altre sobre on hi constin el nom de l’obra i el pseudònim a l’exterior, i el nom, 

DNI, adreça i telèfon de l’autor a l’interior.  

5. Hi haurà 5 categories: 

- Petits: de 6 a 8 anys. 

- Infantil: de 9 a 11 anys. 

- Mitjans: de 12 a 14 anys. 

- Joves: de 15 a 20 anys. 

- Adults: de 20 anys en endavant. 

6. El jurat estarà format per dos dibuixants professionals i un membre de la FAVIBC. 

7. Els premi serà un lot de productes relacionat amb el dibuix i una tauleta digital. 

8. Els dibuixos i còmics passaran a ser propietat de la FAVIBC, que facilitarà una còpia 

de l’obra a l’autor si així ho sol·licita. Si és possible,  s’exposaran tots els treballs en un 

mateix espai durant un temps acordat i s’editaran en les publicacions de la FAVIBC i en 

el seu web. 

9. El termini màxim de presentació de les obres és el dia 8 d’octubre de 2019, i 

podran entregar-se a l’associació de veïns, al punt Òmnia o a la FAVIBC. 

10. El lliurament de premis es farà durant els mesos de novembre/desembre al CC 

Arraona – Julio Regalado de Sabadell. 
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11. El jurat pot declarar desert qualsevol premi en qualsevol categoria, si considera 

insuficient la qualitat de les obres presentades o no s’hi presenta ningú. 

 


