
 

 

 

BASES 
1. Podran participar al concurs totes les persones residents a l'estat 
espanyol que compleixin els requeriments que figuren en aquestes 
bases. 

2. Totes les obres presentades han de pertànyer a l'estil MANGA. 

Totes les obres presentades han de ser inèdites. Aquest és un 
concurs de dibuix / il·lustració, no de còmic, les obres no han de 

presentar seqüències de vinyetes ni diàlegs. 

3. Les il·lustracions han de complir les següents característiques: 

· S'han de realitzar en format DIN-A3 (297 x 420 mm), orientació horitzontal o vertical. 

· Tècnica lliure.  

· Blanc i negre o color. 

· Temàtica: steampunk.  Steampunk és un subgènere de fantasia i ciència-ficció 
ambientat en una època o món on l'energia originada amb les màquines de vapor és 
usada de manera preponderant —usualment al segle xix i, amb freqüència a 
l'Anglaterra victoriana—, però amb elements que provenen de la ciència-ficció o de la 
fantasia, invents tecnològics ficticis com els que es troben a les obres de H. G. Wells o 
tecnologia posterior, com els ordinadors. Amb freqüència se l'associa amb el 
cyberpunk. 

La il·lustració ha de complir totes les condicions abans esmentades, en cas de que no es 
complís alguna o cap d’elles, l’obra no entrarà en concurs. 

4. Cada participant ha de lliurar UNA ÚNICA OBRA. 

5. S’estableixen les següents categories: 

· categoria A-infantil (de 7 a 11 anys) 

· categoria B-juvenil (de 12 a 17 anys) 

· categoria C-adult (de 18 anys en amunt) 

6. Les obres s’han de presentar sense signar obligatòriament per correu electrònic a  
concursmanga@gmail.com, en format JPG, d'un pes no superior a 6MB per obra, i un tamany 
de 29,7 cm x 42,00 cm (pot estar en format vertical o horitzontal), en format jpg. En cas d'obres 
realitzades directament sobre suport paper, pot tractar-se d'una fotografia digital, de bona 
qualitat, de l’il·lustració. 

 Els arxius han d’estar titulats amb el cognom seguit del nom del autor/a i el títol de 
l’obra. (COGNOM_NOM_TITOL_CATEGORIA). Exemple: CASTELL-TANIT-
LOCOMOTORA-CATEGORIA C   . 

7. Al correu electrònic junt al que ens envieu la versió en JPG, hi han de constar les següents 
dades de l'autor/a: 

· Nom i cognom 

· Títol de l’obra presentada* 

2022 



 

 

· Edat 

· DNI 

· Modalitat  a la que es presenta 

· Població 

· Telèfon 

· Correu electrònic 

És molt important que en el dibuix no figuri la firma de l’autor/ra, per tal de mantenir l’anonimat 
de l’obra. En cas d’incompliment l’obra quedarà desqualificada. 

Les persones aspirants que no posin aquestes dades podran ser excloses del concurs. 

8. Les dates de presentació de les obres: del 1 de febrer al 30 d’abril de 2022. 

9. PREMIS. Seran premiats per votació els 3 primers classificats de cada categoria. 
L'administració es reserva el dret de concedir un o més accèssits, o declarar el premis deserts. 

Els premis consistiran en quantitats en efectiu (per determinar), lots de manga i anime (per 
determinar), material de belles arts entre d’altres. 

Les persones guanyadores rebran una notificació, pel correu electrònic facilitat a efectes de 
comunicació. Les persones guanyadores hauran de contestar al missatge rebut acceptant el 
premi. Si en el termini de cinc dies naturals des de l'enviament del correu electrònic no es rep 
cap resposta, o si l'adreça de correu electrònic i el telèfon fos erroni o inexistent, els premis 
passaran automàticament a la següent obra seleccionada pel jurat. 

10. El jurat, format per persones relacionades amb l’àmbit del manga i la il·lustració, valorarà la 
tècnica, l’estil, la composició i l’originalitat dels personatges, l’adaptació a la temàtica, l’escenari 
i el tema. 

11.  S'anunciaran els guanyadors/es de cada categoria durant la cerimònia de l'entrega de 
premis, que se celebrarà el diumenge 12 de juny de 2022, a les 18.30 h., a la Sala 
d'exposicions de Can Puget, Baixada de la Fidela 1-3 de Manlleu, 08560. 

Aquesta informació s'anunciarà al https://www.facebook.com/ConcursManga/ i a la web 
www.concursmanga.com. 

En cas de no poder assistir a l’entrega de premis, i no poder recollir en persona el premi, 
aquest s’enviarà per correu postal en contra reemborsament. 

12.  Les persones participants autoritzen la reproducció, distribució i comunicació pública de les 
imatges presentades, així com la seva adaptació al suport necessari a l'efecte de la seva 
comunicació. Aquestes imatges passaran a formar part de l'arxiu de Concurs Manga de 
Manlleu, que només podrà utilitzar-les per a fins divulgatius i sense ànim de lucre. Aquesta 
autorització no implica exclusivitat cap a Concurs Manga de Manlleu i l'autor o autora podrà fer 
ús de les seves imatges al seu criteri. En el cas que Concurs Manga de Manlleu utilitzi alguna 
imatge en actes de comunicació pública, sempre farà esment al nom del seu autor o autora.  
 
13. Els autors o autores seleccionats conforme al paràgraf anterior autoritzen i cedeixen a 
Concurs Manga de Manlleu els drets necessaris per a difondre les imatges a través de les 
seves xarxes socials i altres plataformes. Els autors o autores no reportaran per aquest 
concepte cap compensació econòmica.  

14. La presentació a aquest concurs no genera cap dret als seus participants fins que hagin 
estat atorgats els premis per resolució del Concurs Manga de Manlleu.  



 

 

 
15. La participació en aquest concurs, a través de l'enviament de la documentació per a optar 
als premis, implica el coneixement i acceptació de les BASES de la present convocatòria; 
l'acceptació de les decisions de l Concurs Manga de Manlleu respecte a aquesta; el compromís 
de l'autor o autora de no retirar l'obra abans de la fallada; acceptar el premi si li fos concedit, o 
reintegrar-lo si no es compleixen els requisits que s'estableix en la convocatòria, així com 
subscriure quants documents anessin necessaris per al compliment d'aquestes BASES.  
 

16. De conformitat amb el que es disposa en la normativa de la Unió Europea en matèria de 
protecció de dades, Concurs Manga de Manlleu informa les persones participants que aquestes 
donen el seu consentiment perquè les dades personals que facilitin siguin incorporats a un 
fitxer amb la finalitat de dur a terme: I) La seva participació en el concurs conforme als termes i 
condicions d'aquest; II) La gestió i lliurament del premi en el cas que resultés premiada; en cap 
cas es cedirà les dades facilitares a altres empreses ni particulars. 

 D'altra banda, les persones participants autoritzen amb la seva participació en 
el concurs, que el Concurs Manga de Manlleu pugui publicar el seu nom, cognoms i 
imatge en les xarxes socials del Concurs Manga de Manlleu o en qualsevol altre mitjà, 
amb finalitats divulgatius. 

 Les persones participants respondran, en qualsevol cas, que les dades 
personals facilitades a el Concurs Manga de Manlleu amb motiu de la present promoció 
són veraces i es fan responsables de comunicar a l'organització qualsevol modificació 
en aquests. 

 Les persones participants podran en qualsevol moment oposar-se al tractament 
de les seves dades per a l'enviament de comunicacions, notícies i activitats del 
Concurs Manga de Manlleu, així com exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació 
i oposició, contactant per escrit amb el Concurs Manga de Manlleu a l'adreça de correu 
electrònic concursmanga@gmail.com, amb la referència “Protecció de dades”. 

 

17. El Concurs Manga de Manlleu es reserva el dret de descartar i excloure del concurs a 
alguna persona participant si es donés alguna de les següents circumstàncies: 

 Quan s'inscriguin amb dades falses. A aquest efecte, es podrà exigir la 
verificació de les seves dades. Quan de qualsevol forma, fraudulenta o artificial, 
manipulin la seva participació en el concurs. 

 Quan el jurat consideri que l'obra no s'ajusta a la temàtica convocada; 
continguin elements que de qualsevol forma puguin considerar-se contraris als drets 
fonamentals i les llibertats públiques; indueixin, incitin o promoguin l'odi, actuacions 
delictives, denigratòries, discriminatòries, violentes, en general, contràries a la llei o a 
l'ordre públic; es trobin protegides per qualssevol drets de propietat intel·lectual o 
industrial pertanyents a tercers, sense que el participant hagi obtingut prèviament dels 
seus titulars l'autorització necessària; vulnerin el dret a l'honor, a la intimitat personal i 
familiar o a la pròpia imatge de les persones; puguin constituir publicitat o que 
incorporin elements que puguin danyar el normal funcionament de la xarxa, del sistema 
o d'equips informàtics. 

 Quan s'incompleixin les presents BASES en qualsevol forma. 

 
18. El Concurs Manga de Manlleu queda exonerat, no fent-se responsable de l'incompliment de 
les persones participants en matèria de propietat intel·lectual, industrial o d'imatge, així com de 
qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l'incompliment o compliment defectuós per les 
persones participants en el concurs de les presents BASES. 



 

 

 

Manlleu, 27 de gener de 2022 

 

*El títol de l’obra presentada ha de ser el mateix títol de l’obra enviada en format jpg 

Nota! Els actes i activitats presencials, queden subjectes a les mesures vigents decretades pel 
govern de la Generalitat pel control de la COVID-19. En cas que, per aquestes mesures no es 
puguin dur a terme les activitats programades, aquestes es faran de forma telemàtica. 


