
 

 

ACTA DEL JURAT DEL 3R PREMI JOVE DE CÒMIC SANT MARTÍ 

El jurat de la tercera edició del Premi jove de Còmic, per a la prevenció i l’erradicació de la 
violència masclista està integrat per les següents persones en representació dels diferents 
àmbits segons les Bases publicades del Premi: 
 
• Àrea de Feminismes i LGTBI 

Olga Arisó. En representació de la Direcció de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de 
Barcelona. 

• Docència de l’àmbit de Arts plàstiques 
Diego Marchante. Activista transfeminista i artista audiovisual. Doctor en Belles Arts a la 
Universitat de Barcelona, des de 2007 treballa com a docent en la Facultat de Belles Arts. 

• Edicions, autoedició , “fanzines” 
Anna Manaia. Impulsora entre d’altres de XOXOXO, una fanzinoteca feminista enfocada a 
exaltar i reivindicar el poder de les dones. 

• Artista i Creadora 
Laia Arquero Claramunt. Resident a Barcelona des de 2008 desenvolupa la seva activitat 
artística entre la il·lustració, el gravat, la ceràmica i els projectes audiovisuals.  Ha rebut 
entre altres el Premi Junceda 2016. Categoria Edició. 

• Representant del Consell de les Dones del Districte de Sant Martí 
M. Teresa  Cornadó. Llicenciada en BBAA. Dona classes  de pintura  i representant al Consell 
de Dones de Sant Martí. Amb experiència en moviments . 

• Perspectiva de gènere 
Edurne Jiménez. Membre de “Candela“ entitat referent en el tema de la sensibilització envers 
el sexisme. Referent de Violència Masclista. 

• Representant de les entitats de joves 
Carme Lleó. Representant del Secretariat del CJB i responsable del grup de treball de 
Feminismes. 

• Presidència del jurat 
Josep Maria Montaner. És doctor arquitecte, catedràtic de l'ETS d'Arquitectura de Barcelona. 
Ha  assessorat a diverses ciutats llatinoamericanes en qüestions d'urbanisme. Actualment 
ocupa el càrrec de regidor d'Habitatge, així com de regidor del Districte de Sant Martí. 
Que delega en Carlota Falgueras. Consellera de Feminismes i LGTBI i Educació del Districte 
de Sant Martí. Mestre durant més de 30 anys d’exercici com a professora d’Institut. Dona 
feminista i militant. 

 
 
 
ACORDS 
 
Reunits els anteriors esmentats el dia 23 de novembre a les 18 h a la seu del Districte de Sant 
Martí (plaça Valentí Almirall, 1) acorden els següents premiats: 
 
 

Districte de Sant Martí 

Pl. Valentí Almirall, 1 
08018 Barcelona 
ajuntament.barcelona.cat/santmarti 



 

 

En la categoria A 
 
Premi del Jurat 
El jurat del 3r Premi Jove de Còmic Sant Martí per a la prevenció i eradicació de la violència 
masclista atorga el premi per a la categoria A (persones de 16 a 25 anys) a: 
 
Títol: ”Falta de representación” 
Autora: Daira Esther Butrón Vega 
Per l’obra que millor contribueix, a través del llenguatge del còmic, a donar visibilitat a les 
violències que impacten en la construcció del gènere, el sexe i la identitat, des d’una 
perspectiva interseccional, amb extremada delicadesa i sensibilitat. 
 
Mencions especials categoria A 
 
Títol: “Qüestió de tothom” 
Autores: Alexandra Díaz Hage i Paula Díaz Hage 
Motiu de la menció: Pel seu potencial de sensibilització en plasmar gràficament la genealogia i 
el cicle de les violències de gènere des d’una perspectiva global. 
 
Títol: “La Princesa republicana” 
Autora: Adriana Gonzalez Verdera 
Motiu de la menció: Pel seu abordatge dels estereotips, discriminacions i violències de gènere 
des de l’optimisme i a través d’una estètica i narració reivindicativa, fresca i divertida. 
 
Títol: “No donem la mà a la violència masclista” 
Autora: Elisabet Nel·lo Tubau 
Motiu de la menció: Per la seva originalitat, impacte visual i missatge clar i directe al voltant de 
les múltiples violències masclistes. 
 
 
En la categoria B 
 
Premi del Jurat 
 
El jurat del 3r Premi Jove de Còmic Sant Martí per a la prevenció i eradicació de la violència 
masclista atorga el premi per a la categoria B (menors de 16 anys) a: 
 
Títol: “Electric  Woman” 
Autor: Hugo Sanz Benito 
Per l’obra que millor contribueix a trencar els estereotips  que fonamenten la violència masclista 
i en especial a l’apoderament de les dones. 
 
Mencions especials 
 
Títol: “M’encanta com sóc jo” 
Autores: Aina Guilamón Trabado i Sandra Hermosilla de Haro 
Motiu de la menció: Per la seva representació no estereotipada d’una dona irreverent i 
trencadora i el seu missatge fresc, desacomplexat i “empoderant”. 
 



 

 

Títol: Las apariencias engañan 
Autora: Sonia Pau Leon 
Motiu de la menció: Per la potent representació de la seva protagonista, una estètica estimulant 
i una narració atractiva al servei de la denúncia dels estereotips de gènere. 
 
Títol: “Noia –(pit+cul)=-noi?” 
Autores: Gisèle Sornoza Villarreal i Sara Alibau Segovia. 
Motiu de la menció: Per la reflexió al voltant de les imposicions socials i la representació positiva 
i entranyable d’un personatge no estereotipat que trenca amb la dualitat de gènere. 
 
Finalitzada la reunió del jurat a les 20.30 h , i perquè consti als efectes oportuns. 
 
Ho signa la presidenta per delegació. 
 
 
 
 
 
Carlota Falgueras  
Consellera de Feminismes i LGTBI 
 
Barcelona 27, de novembre de 2017 


