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DOSSIER DE PREMSA
3ª EDICIÓ DEL CONCURS DE CÒMICS
OPERACIÓ CÒMIC

ANTECEDENTS
OPERACIÓ CÒMIC és una iniciativa transversal que es va iniciar el 2008 entre el
Servei de Cultura i l’Oficina Tècnica de Joventut de l’Ajuntament de Vilafranca i la
Biblioteca Torras i Bages.
Els objectius d’aquesta iniciativa eren principalment sensibilitzar i fomentar el gust per
la lectura i la creació artística, atreure i donar a conèixer els serveis de la Biblioteca al
públic jove i promoure l’art del còmic entre els joves i oferir-los un espai on poder
presentar les seves propostes creatives.

2n CONCURS DE CÒMICS
En la segona edició del concurs, al 2011, hi van participar 25 joves d’entre 12 i 30
anys amb un total de 24 obres presentades i es van premiar 2 categories diferents:
-

Categoria A (de 12 a 17 anys): 1r i 2n Premi.
Categoria B (de 18 a 30 anys): 1r i 2n Premi.
Premi al millor Jove Autor@ Local

Posteriorment les diferents obres van estar exposades a la Biblioteca Torres i Bages,
del 29 d’abril al 31 de maig de 2011, en un format d’exposició nou i desenvolupat
perquè pogués itinerar als diferents instituts de la vila i l’escola d’Art ARSENAL durant
el curs 11/12.
D’aquesta manera s’incitava a l’alumnat a la lectura i a la vegada es promovia la
creació juvenil amb les obres elaborades per un públic jove, tot descobrint el món del
còmic.
Des de l’Organització i des dels centres d’ensenyament es destaca aquesta iniciativa
sobretot com un element que va permetre l’aproximació dels joves estudiants a la
biblioteca del centre i al món del còmic. I al Milà i Fontanals, com una
aproximació/descobriment del món del còmic, a més considerant que és l’únic centre
que ofereix la modalitat de batxillerat artístic.

3r CONCURS DE CÒMIC
En el marc del projecte OPERACIÓ CÒMIC s’engega de nou de manera
interdepartamental entre l’Oficina Tècnica de Joventut, el Servei de Cultura i la
Biblioteca Torres i Bages el 3r Concurs de Còmic OPERACIÓ CÒMIC dirigit de nou
a la població jove.
És un concurs que té per intenció potenciar la creació artística i on els joves creadors
han de fer del còmic el seu mitjà d’expressió artística i el llenguatge per reflectir la
seva realitat a partir de la creació i les vivències personals i socials en tant que joves.
Els objectius del projecte continuen sent vigents, i aquests són:
•
•
•
•

Promoure l’art del còmic entre els joves.
Oferir un espai als joves creadors on poder presentar les seves propostes
creatives.
Donar a conèixer a la població jove aquesta forma d’expressió artística.
Promoure la lectura de còmics entre el públic jove.

PARTICIPANTS
Adreçat a joves que tinguin entre 12 i 30 anys (amb data de naixement entre el 1983 i
el 2001), residents a Catalunya. Poden participar de manera individual o per equips.

NOVETATS DE LA TERCERA EDICIÓ
Després de l’èxit de les dos edicions anteriors del concurs, s’ha mirat de seguir amb
la mateixa filosofia i mantenir el funcionament de l’última edició. Tot i així, el projecte
Operació Còmic s’ha revisat per tal de mantenir-lo vigent i perquè sigui viable, i així
procurar d’arribar a més joves i incitar més la seva participació, tot i haver passat a
ser un certamen de caràcter BIANUAL:
•

Manteniment de les categories:
S’han mantingut les dues categories de l’última edició:
CATEGORIA A: de 12 a 17 anys
CATEGORIA B: de 18 a 30 anys

•

Les condicions de presentació:
La temàtica de les obres continua sent lliure, sempre considerant que les obres
hauran de ser originals, inèdites i no premiades en d’altres concursos.
En aquesta nova edició es manté l’extensió de l’obra fins a un màxim de sis
pàgines. (En la primera edició fou de 4 pàgines).

•

Les modalitats premiades:
Les modalitats premiades dins de cada categoria per aquesta nova edició són:
1r Premi Operació Còmic
2n Premi i menció especial

A banda del premi al Millor Jove Autor@ local que serà únic per les dues
categories.
Per tant, hi podran haver un total de 5 treballs premiats: dos per a cada
categoria, i un al Millor Jove Autor@ local.
•

La tipologia dels premis:
Per aquesta nova edició els premis s’han diversificat en funció de les
categories i es compta amb dos tipus de premis: premis en espècies i premis
en metàl·lic.
Novament, enguany l’Organització ha fet una tasca important de recerca de
col·laboradors que han volgut implicar-se en el projecte i gran part d’ells
participen de manera directa amb els diferents premis.

•

Els mecanismes de difusió del concurs
També s’han ampliat i millorat els canals de difusió del concurs. Es farà arribar,
via correu electrònic i via correu postal, la informació del concurs a escoles
especialitzades, equipaments juvenils i serveis d’informació per a joves,
botigues especialitzades, biblioteques públiques i d’altres centres interessats
en la temàtica del còmic a nivell de Catalunya. A més de la distribució a nivell
local i comarcal.
Enguany es posarà especial ènfasi en la difusió del Concurs OC a través de
les xarxes socials i blocs especialitzats en tot allò que envolta el món del
còmic.

•

Els col·laboradors
Els col·laboradors de l’edició d’enguany, entre els quals diferenciem quatre
col·lectius diferents, són:
o 9 Editorials: Norma Editorial, Planeta de Agostini Còmics, El Jueves,
Amaníaco ediciones, Dib-buks, Editores de Tebeos, Edicions de Ponent,
Diábolo Ediciones i Ediciones La Cúpula.
o 2 Escoles d’art: Escola Arsenal i Escola Joso.
o 2 Llibreries especialitzades: L’Odissea i La Cultural llibreria.
o 1 Mitjà de comunicació: l’Associació Catalana de Premsa Comarcal.
o 1 biblioteca (secció de còmics): Còmic Tecla de l’Hospitalet de
Llobregat.

S’ha ampliat el nombre de col·laboradors, sobretot pel que fa a les editorials
especialitzades, fet que ha permès rebre un major nombre de lots de còmic i ampliar
així el volum de premis en espècies del concurs, passant d’un total valorat en 850
euros en la 2a edició; a 1600 euros en aquesta 3a edició.

PREMIS
CATEGORIA A:
1r Premi ‘Operació Còmic’:
Un iPAD mini
32 forfets d’art (sessions de dues hores com alumne/a lliure en un taller o
especialitat a escollir) de l'EMA Arsenal valorat en 204 € (Per consultar l’oferta:
www.arsenal.cat)
1 lot de còmics valorat en 320 €
2n Premi i menció especial:
1 e-reader (llibre electrònic)
1 lot de còmics valorat en 320 €
CATEGORIA B:
1r Premi ‘Operació Còmic’:
500 €
1 curs de còmic a l’Escola Joso valorat en 275 € (www.escolajoso.com)
1 lot de còmics valorat en 320 €
2n Premi i menció especial:
250 €
1 lot de còmics valorat en 320 €
Premi al millor Jove Autor@ Local:
300 €
1 lot de còmics valorat en 320 €
La Llibreria Odissea, Norma Editorial, Editorial PlanetaDeAgostini, Edicions Glénat,
Edicions La Cúpula i Edicions El Jueves dotaran amb un lot de còmics variat als
treballs guanyadors.

La valoració econòmica total en premis és de 2.568 euros.

COLLABORADORS
Gràcies a les empreses i entitats col·laboradores anteriorment citades, aquesta edició
gaudeix de més varietat en els premis i a la vegada es dota el concurs de més
reconeixement i prestigi dins el món del còmic.
La llibreria Odissea i La Cultural llibreria, com a establiments especialitzats a nivell
local en el còmic també col·laboren en aquesta nova edició.
Es manté la diversitat en la tipologia dels premis pels primers guanyadors de les dues
categories, i posem especial ènfasi en la formació especialitzada en l’àmbit artístic,
mitjançant l’opció de participar en diferents cursos, a escollir pels joves, relacionats
amb el món del còmic. Això és gràcies a les dues escoles d’art que enguany també
col·laboren amb el concurs: l’escola d’art Arsenal, que és el centre educatiu artístic

a nivell municipal que ofereix formació reglada i no reglada en l’àmbit artístic, i
l’Escola Joso, especialitzada en el món del còmic, amb seu a Barcelona ciutat.
També és un indicador molt positiu haver ampliat el nombre d’editorials
especialitzades col·laboradores del concurs, així com la secció de còmics de la
biblioteca Tecla Sala de l’Hospitalet de Llobregat : Còmic Tecla, i l’Associació
Catalana de Premsa Comarcal tot participant en la difusió d’aquesta iniciativa de
creació juvenil.

TERMINIS DE PRESENTACIÓ
Les obres participants es poden fer arribar personalment o per correu postal a:
Oficina Tècnica de Joventut de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
C/ Galceran, 5, baixos
08720 Vilafranca del Penedès
Horari: de dilluns a divendres, de les 12 a les 14 hores.
SIAJ – Servei d’Informació i Assessorament per a Joves.
C/ Font, 43, baixos
08720 Vilafranca del Penedès
Horari d’estiu: de dilluns a divendres, de les 10 a les 14 hores.
El termini de presentació dels treballs és el divendres, 20 de setembre de 2013, a
les 14 hores. Seran acceptats tots els treballs que portin aquesta data en el matasegells de Correus.

EMISSIÓ DEL VEREDICTE
La selecció i atorgament dels premis anirà a càrrec d’un jurat, nomenat a l’efecte i
format per persones relacionades amb el món de l’art i del disseny, joves cread@rs
de diferents disciplines artístiques i una persona representant de l’Ajuntament de
Vilafranca del Penedès.
La publicació del veredicte i el lliurament dels premis es farà en un acte públic el dia
18 d’octubre de 2013, a les 19 hores a la biblioteca Torras i Bages.
La decisió del jurat serà inapel•lable i es reserva el dret de declarar desert qualsevol
dels premis, si considera que la qualitat de les obres presentades és insuficient.
De cara al curs 13-14, les obres presentades al concurs, igual que durant les edicions
passades, s’exposaran als instituts de Vilafranca i a l’escola d’art ARSENAL en
diferents períodes, encara a definir, durant el curs escolar i amb caràcter itinerant.

INFORMACIÓ PRÀCTICA
Per a més informació, cal adreçar-se a:
Oficina Tècnica de Joventut de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

C/ Galceran, 5, baixos
08720 Vilafranca del Penedès
Horari: de dilluns a divendres, de les 12 a les 14 hores.
SIAJ – Servei d’Informació i Assessorament per a Joves.
C/ Font, 43, baixos
08720 Vilafranca del Penedès
Horari d’estiu: de dilluns a divendres, de les 10 a les 14 hores
O a través de l’adreça electrònica joventut@vilafranca.org

Tota la informació del concurs també es pot trobar a:
www.siaj.net
bibliotecatib.blogspot.com.es
cultura.vilafranca.cat

