
Bases de la convocatòria 
del concurs de projectes 
de novel·la gràca 
«Llamps i tintes!» 2022



NOVEL·LA         
GRÀFICA

.COL LECCIÓ 
.DE NOVEL LA GRÀFICA

Registre presencial: Diputació de Girona (pujada de Sant Martí, 5, 
17004 Girona) horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres, de 9.00 
a 14.00 hores. En cas de restriccions derivades de la COVID-19 caldrà 
demanar cita prèvia.

La documentació es podrà presentar al Registre General d’Entrada de 
la Diputació de Girona per una de les següents opcions: 

El termini per a la presentació de sol·licituds és de seixanta dies hàbils 
a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOPG.

La proposta la poden presentar un equip de guionista i dibuixant o bé 
una única persona autora de la proposta, del text i del dibuix; no 
s’admetran propostes només de guionistes. Les obres proposades 
podran estar realitzades en qualsevol estil gràc i/o tractament de 
gènere, de caràcter experimental, realista o humorístic. 

1. Objecte i persones destinatàries 

Hi poden participar persones físiques, acionades o professionals de 
la novel·la gràca majors de 18 anys i que compleixin aquests 
requisits: a) que hagin nascut o resideixin a les comarques gironines, o 
b) que no hagin nascut a les comarques gironines ni hi resideixin però 
que presentin una proposta que estigui relacionada temàticament amb 
aquestes comarques.
 

Per participar al concurs caldrà presentar el formulari de sol·licitud on 
constin les dades referents al títol del projecte, guió literari escrit en 
llengua catalana , descripció dels personatges i sinopsi argumental, 
així com les dades del/dels autor/a o autors/es (no s’admeten 
pseudònims). 

El formulari de sol·licitud estarà disponible al web de la Diputació de 
Girona (no s’admeten pseudònims). 

2. Forma i termini de les sol·licituds 

Juntament amb el formulari, s’haurà de presentar una prova de 4 
pàgines de còmic acabades (en format JPG o PDF), amb text i 
il·lustració, compaginades com a part d’un àlbum que, un cop s’editi, 
tindrà una extensió de 48 pàgines més les cobertes de les mides 
següents: 17 cm × 26 cm (mides pàgina dibuixada: 15,5 cm × 24 
cm). La prova s’haurà de presentar en suport electrònic, en un arxiu 
d’un màxim de 10 MB. Cada concursant pot presentar una única 
proposta. 

Registre electrònic: www.ddgi.cat

Els projectes presentats seran avaluats pel Consell Assessor de la 
col·lecció «Josep Pla» de la Diputació de Girona, presidit pel president 
de la Comissió de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació. 
Actuarà de secretària la cap del Servei de Comunicació Cultural de la 
Diputació. Si escau, el jurat podrà assessorar-se amb una persona de 
l’àmbit professional de la novel·la gràca o amb experiència acreditada 
en aquest camp. 

3. Valoració dels projectes

El concurs pot quedar desert si el jurat considera que cap dels projectes 
presentats no té prou qualitat.

4. Noticació del projecte guanyador 

La convocatòria haurà de ser resolta i noticada a la persona o persones 
seleccionades, en un període màxim de seixanta dies hàbils a partir de 
la data en què nalitzi el termini de presentació de sol·licituds.

i a les xarxes socials  

La resolució es noticarà electrònicament a la persona seleccionada i a 
la resta de participants, i es farà pública al lloc web de la Diputació 

A l’hora d’escollir els projectes, es valorarà positivament que l’argument, 
imaginari o basat en fets reals, estigui relacionat amb personatges, 
escenaris o episodis de la història, real o imaginària, de les comarques 
gironines. També es valorarà positivament l’adaptació al còmic d’obres 
d’escriptors o escriptores gironins (novel·les, narracions, obres teatrals, 
dietaris, reportatges periodístics...). 

Es valoraran també els aspectes següents: a) La qualitat artística del 
dibuix, és a dir, el tractament que se’n fa, la innovació i la diferenciació 
dels estàndards habituals, i b) L’interès, l’atractiu i la qualitat del guió.

El text íntegre de les bases es pot consultar al lloc web de la 
Diputació de Girona i al BOPG.

La Diputació de Girona publicarà l'obra seleccionada dins la seva 
col·lecció de novel·la gràca «Llamps i tintes!». Amb aquesta nalitat, un 
cop s'hagi fet públic el veredicte, se signarà amb la persona o persones 
autores del projecte seleccionat un contracte d'edició, mitjançant el qual 
es formalitzarà la cessió de drets d'explotació i les obligacions de cada 
part. Com a contraprestació dels drets d'autor cedits, la Diputació de 
Girona abonarà un import total de 6.000 � bruts. En el cas de les 
propostes presentades per un equip, aquest import es distribuirà de la 
manera següent: el 40 % per a l'autor o autora del guió i del text (2.400 �) 
i el 60 % per a l'autor o autora de les il·lustracions (3.600 �).

La persona o persones guanyadores del concurs es comprometen a 
lliurar a la Diputació de Girona la proposta completament 
desenvolupada i llesta per ser publicada en format àlbum en un termini 
màxim de dotze mesos un cop s'hagi signat el contracte d'edició.

5. Publicació del projecte seleccionat 
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Amb el propòsit d’incentivar 
la creació en la modalitat de 
novel·la gràca i potenciar 
l’edició d’aquest gènere en 
llengua catalana, la Diputació 
de Girona convoca el concurs 
de projectes de novel·la gràca, 
any 2022, d’acord amb les 
següents condicions:
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