PRIMER CONCURS INTERNACIONAL
D’HUMOR GRÀFIC
SOBRE LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ.
EN MEMÒRIA D’ANNA POLITKÒVSKAIA.

CONVOCANTS:
Organitzadors: Llibreria Papasseit i Associació l’Oliva (Programa pels Drets Humans)
Col·laboradors: PEN Català i Instituto Quevedo del Humor
Mitjans de comunicació col·laboradors: LaMarea i La Directa

PARTICIPACIÓ:
Qui pot participar-hi: Artistes i dibuixants amateurs o professionals majors de 18 anys
Tema: Llibertat d'Expressió Gràfic en Memòria d’Anna Politkòvskaia
Com es participa: amb obres pròpies originals enviades en format digital o per correu postal.
Dotació: 700 € distribuïts en 3 premis: 1r premi: 400 €; 2n premi: 200 €; 3r premi: 100 €
Data límit de presentació: 31 d´agost de 2016
Adreça postal i e-mail d’enviament dels treballs: Gran Via Carles III, 53, 5è – 3a. 08028 –
Barcelona. / convocatorias@iqh.es

PRESENTACIÓ DEL CONCURS:
El “Primer Concurs Internacional d’Humor Gràfic sobre la Llibertat d’Expressió, en Memòria
d’Anna Politkòvskaia” és una iniciativa de l’Associació l’Oliva i la Llibreria Papasseit de Manresa
amb la col·laboració del PEN Català, l’Instituto Quevedo del Humor (IQh), i el suport de la Revista
La Marea i La Directa com a mitjans de comunicació col·laboradors.
L’Associació l’Oliva és una organització sense ànim de lucre que treballa desenvolupant projectes
d’educació, sensibilització, investigació i cultura en quatre grans programes: pau, drets humans,
democràcia i desenvolupament humà sostenible.
Ens hem unit per donar lloc a un concurs, en Memòria d’Anna Politkòvskaia, als 10 anys del seu
assassinat. Amb aquest concurs, volem homenatjar aquelles persones que han defensat la
llibertat d’expressió i la llibertat d’expressió i de premsa malgrat els intents per a silenciar-les, per
a invisibilitzar-les. Aquest concurs vol ser un homenatge a periodistes, escriptors, dibuixants,
bloguers, pintors i altres artistes que han patit persecució.
La defensa i el treball perquè la garantia dels drets civils i polítics sigui una realitat, necessita i
requereix un impuls que apropi les realitats a la ciutadania, generant interrogants, promovent la

reflexió, impulsant debats i discussions, exercint els drets. És per caminar cap aquesta direcció
que ens aventurem amb aquesta iniciativa.

BASES DE PARTICIPACIÓ:
1. Aquest concurs està obert a la participació de qualsevol artista del món, sigui dibuixant
professional o amateur, major de 18 anys d’edat.
2. El tema del concurs és la llibertat d’expressió i de premsa.
3. Els i les participants poden enviar un màxim de 3 treballs originals i propis per concursar.
Aquests treballs no poden haver estat premiats a cap altre concurs.
4. El format dels treballs que es presenten és lliure, i poden ser realitzats amb qualsevol tècnica
pictòrica.
5. Les obres poden ser sense paraules o bé en llengua catalana, en llengua castellana, en anglès
i en francès. Si són en altres llengües, caldrà aportar una traducció del text concret a les
llengües de concurrència indicades.
6. Les obres s’han d’enviar per correu electrònic a l’adreça electrònica convocatorias@iqh.es o
bé a l’adreça postal:
Gran Via Carles III, 53, 5è – 3a.
08028 – Barcelona.
7. Per als enviaments a través de correu electrònic, els treballs han de ser presentats en
format .jpg i a una resolució mínima de 300ppi.
8. El termini d’admissió de les obres finalitza el dia 31 d´agost de 2016 a les 24.00 hores (en
horari de la ciutat de Barcelona).
9. La presentació de les obres a concurs ha d’anar acompanyada d’una fitxa (adjuntada al final
d’aquestes bases) que inclogui el nom, el/s cognom/s, l’adreça postal o l’adreça electrònica, el
telèfon de contacte i una fotografia (o caricatura) de l’autor o autora, així com una breu
exposició de la trajectòria com a dibuixant (màxim 8 línies).
La caricatura o fotografia, així com la seva biografia, podrà ser usada per a la generació de
materials d’educació i sensibilització en drets humans que es generaran un cop finalitzat el
concurs i podrà ser, per tant, publicada, si no s’hi indica explícitament el contrari.
10. S’atorgaran 3 premis.
•
•
•

Primer premi dotat amb 400€.
Segon premi dotat amb 200€.
Tercer premi dotat amb 100€.

11. La decisió del jurat serà inapel·lable.
12. El jurat està format per:
•
•

Salem Zenia. Escriptor i periodista amazigh d’origen algerià, perseguit, refugiat a
Catalunya.
Míriam Iscla. Acrtiu catalana, cofundadora de T de Teatre. Actualment representa el
monòleg «Dona No Reeducable», inspirada en Anna Politkòvskaia (obra de Stefano
Massini dirigida per Lluís Pascual).

•
•
•
•
•

Anna Roca. Dissenyadora i Historiadora de l’art, promotora cultural i copropietària de la
Llibreria Papasseit.
Una persona en representació del Iqh.
Carme Arenas. Presidenta del PEN Català.
Arcadi Oliveres. Economista, activista i membre de diferents moviments socials de
Catalunya de lluita per la pau i la justícia socials.
Mitjans de Comunicació Observadors: La Marea, La Directa

13. La decisió del jurat serà notificada als guanyadors o guanyadores durant el mes de setembre
de 2016 per correu electrònic i es publicarà posteriorment al blog del concurs i a les xarxes
socials.
14. Les primeres 80 obres participants seleccionades serviran per a conformar una exposició
itinerant i per a crear materials educatius i/o informatius i/o de sensibilització que les
organitzacions convocants considerin oportunes. L’ús d’una obra en aquest sentit sempre
anirà acompanyat de la menció a l’autoria del dibuix si no s’hi indica el contrari.
15. La versió electrònica de totes les obres que es presentin es podrà visitar a la galeria virtual
que
es
publicarà
amb
posterioritat
als
espais
virtuals
del
concurs
(https://humorgraficllibertatexpressio.wordpress.com) així com a les seves xarxes socials (a
Facebook: Anna Politkovskaia in Memoriam i a Twitter: @InMemoriamAnna) i, si s’escau, als
espais virtuals de La Llibreria Papasseit i de l’Associació l’Oliva o de les altres entitats
col·laboradores.
16. Les entitats organitzadores i col·laboradores del Concurs, podran difondre i reproduir les
obres participants al concurs sense autorització expressa de l’autor o autora, i sense que això
representi cap obligació respecte de l’autor o autora. Els materials d’educació i sensibilització
que puguin generar-se a partir de les obres rebudes, s’emmarcaran en la propietat
intel·lectual del CopyLeft. Els ingressos que puguin generar-se amb aquests materials es
reinvertiran íntegrament a donar continuïtat al projecte.
17. Les entitats organitzadores resoldran qualsevol qüestió que pugui donar-se i que no es
contempli en aquestes bases.
18. La participació en el concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases.

Organitzen:

Amb la col·laboració de:

PRIMER CONCURS INTERNACIONAL
D’HUMOR GRÀFIC
SOBRE LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ.
EN MEMÒRIA D’ANNA POLITKÒVSKAIA.
DADES PERSONALS:
Cognom: ................................................................ Nom: ......................................................................
Data de naixement: ...............................................................................................................................
Adreça de treball o de residència: ......................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Municipi: .............................................................. Codi Postal: ...........................................................
Telèfon: ................................................................. Correu electrònic: ...............................................
Pàgina web: ............................................................................................................................................
Et consideres: Amateur/ Professional: ..............................................................................................

DADES DEL MATERIAL AMB EL/S QUE PARTICIPES:
Títol de l’obra o obres que aportes per participar al concurs:
1. ............................................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................................
3. ............................................................................................................................................................

ALTRES DOCUMENTS A APORTAR VIA E-MAIL O CORREU POSTAL:
1. Fotografia o dibuix / caricatura de l’autora o autor
2. Breu explicació de la trajectòria de l’autor o l’autora

Sol·licito ser admès al Primer Concurs Internacional d’Humor Gràfic sobre la Llibertat d’Expressió,
en Memòria d’Anna Politkòvskaia, organitzat per el Programa de Treball pels Drets Humans de
l’Associació l’Oliva, la Llibreria Papasseit i amb la col·laboració del PEN Català i de la Revista
LaMarea. A aquests efectes acompanyo aquesta fitxa amb la meva signatura acceptant el que
queda establert a les Bases de la convocatòria, acceptant-les en la seva totalitat.
Signat:
A ..........................................., a ........... de ....................... de 2016.

