
7è PREMI JOVE DE 
CÒMIC SANT MARTÍ

PER LA PREVENCIÓ
I ERRADICACIÓ

DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA



PER QUÈ AQUEST PREMI? 

Violència física i psicològica, 
agressions sexuals, assetjament a 
la feina o al carrer, control a través 
de les xarxes socials, publicitat 
sexista... són algunes de les for-
mes d’agressió que pateixen les 
dones i que sostenen un sistema 
que col·loca els homes en una si-
tuació de poder i privilegis sobre 
elles. Les idees i actituds sexistes 
que fomenten aquesta violència, 
així com les discriminacions per 
motius d’orientació sexual i iden-
titat de gènere, estan presents en 
tots els àmbits de la vida.

Els còmics, igual que la resta de 
manifestacions culturals, tot i que 
poden ajudar a prevenir les diver-
ses manifestacions de les violèn-
cies masclistes, sovint reforcen 
mites, prejudicis i estereotips 
que acaben normalitzant violèn-
cies i discriminacions. Si volem 
transformar la realitat i viure en 
una societat lliure de sexisme i 
violència, necessitem històries i 
imatges que s’oposin a tot tipus 
d’opressió sobre les persones i 
defensin l’equitat, el respecte a la 
diversitat i la justícia social, en el 
marc d’una cultura de la pau i la 
no-violència.

Davant les violències masclistes 
totes i tots hem d’actuar. T’ani-
mes a combatre-la a través del 
còmic? Som-hi! Posem-hi fi!

           QUI S’HI POT PRESENTAR?

Noies i nois fins a 25 anys que vis-
queu, estudieu o treballeu a la ciutat 
de Barcelona.
 
També hi poden participar els cen-
tres educatius, equipaments i serveis 
per a adolescents i joves de la ciutat 
de Barcelona, en la categoria fanzín. 
 
             COM HA DE SER EL MEU CÒMIC 

o FANZINE?

Ha de denunciar les violències mas-
clistes i servir per a prevenir-les.
 
Pel que fa a les obres de còmic, ha 
de ser una historieta d’entre una i 
quatre pàgines i tenir, com a mínim, 
dues vinyetes.

Pel que fa les obres de fanzine, el 
llenguatge de còmic hi ha d’estar 
present i tenir un paper protagonis-
ta, però pot presentar altres mate-
rials i recursos (textos, fotografies, 
il·lustracions, collage, etc.). Ha de 
tenir una extensió mínima de 8 pà-
gines i una màxima de 16 pàgines i 
incloure un mínim de 3 historietes 
amb un mínim de dues vinyetes ca-
dascuna. 
 
L’estil i el tractament són totalment 
lliures. Pots presentar-la en blanc i 
negre o color, en català o castellà.

           QUÈ ES VALORARÀ? 

La capacitat del còmic o del fanzine 
per denunciar les discriminacions de 
gènere.
 
La potència de l’obra com a eina de 
sensibilització.
 
L’ús del llenguatge de còmic per ex-
pressar el missatge contra les violèn-
cies masclistes. 
 

          QUIN ÉS EL PREMI? 

En la categoria A (per a joves d’entre 
16 i 25 anys): 1.000 € i un lot de cò-
mics i novel·les gràfiques.
 
En la categoria B (per a menors de 
16 anys): una tauleta gràfica, un 
lot  de material gràfic especialitzat 
i un lot de còmics i novel·les gràfi-
ques.

En la categoria C (centres educatius, 
equipaments i serveis per a adoles-
cents i joves): entrades al Manga 
Barcelona, un lot de còmics i no-
vel·les gràfiques pel centre educa-
tiu o espai jove i material gràfic pel 
centre.
 
Hi haurà també un premi del públic 
de cada categoria: un curs intensiu 
de còmic i un lot de còmics i no-
vel·les gràfiques per a totes les ca-
tegories i entrades al Manga Bar-
celona per a la categoria C.

           COM HI PUC PARTICIPAR? 

Al web del Premi trobaràs tota la 
informació que necessites: podràs 
veure les obres presentades a les an-
teriors edicions, consultar les bases 
del Premi i el procediment per con-
cursar i estar al dia de totes les nove-
tats sobre la convocatòria.
 
El termini de presentació d’obres és 
fins l’11 d’abril del 2022. Es poden 
presentar a qualsevol oficina d’aten-
ció a la ciutadania (OAC) o de forma 
telemàtica a través de l’Oficina Vir-
tual de Tràmits de l’Ajuntament de 
Barcelona.

Les obres presentades es publicaran 
al web del Premi i es podran votar de 
manera virtual mitjançant el comp-
te d’Instagram @pijsantmarti del 28 
d’abril al 5 de maig del 2022. 
 
Les obres guardonades es donaran 
a conèixer en l’acte de lliurament de 
premis. La data i el lloc de l’acte es 
publicaran al web del Premi.
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