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GENERAL

1. El vídeo, mem i anècdota han de ser en qualsevol de les 
variants dialectals del domini lingüístic català o en aranès. Si 
s’utilitza el castellà serà com a recurs de guió per al missatge 
que se’n vol desprendre.

2. Després de penjar el vídeo i mem, haureu d’enviar un 
missatge directe amb el vostre nom i cognoms i el correu 
electrònic a través de la xarxa social on us heu presentat.

3. Es considerarà vídeo, mem o tuit presentat a concurs tot 
aquell contingut audiovisual i gràfic penjat en qualsevol perfil 
d’usuari particular (anònim o no) de les xarxes socials Tiktok, 
Instagram i Twitter que estigui referenciat amb l’etiqueta 
#ConcursCòmic22 al llarg dels dies compresos entre l'1 
d’abril de 2022 a les 00:00 h i el 13 d’abril de 2022 a les 14:00
h. No es valoraran vídeos fora d’aquest termini.

4. Els vídeos a concurs hauran d'ajustar-se a dues temàtiques en 
concret, que seran anunciades al web i a les xarxes socials l’1 
d’abril de 2022.

5. No s’acceptaran continguts que atemptin contra la dignitat de 
les persones, el benestar animal i el respecte a la natura.

6. Només s'acceptaran el vídeos de perfils particulars i anònims. 
No entrarà a concurs cap proposta de perfils corporatius.

7. Es podrà presentar més d’un vídeo a cada xarxa social i a 
cada categoria. En el cas que hi hagi dos vídeos  candidats a 
un premi només es premiarà el millor (els premis no son 
acumulatius).

8. Els participants autoritzen el Festival Còmic de Figueres i tots 
els organismes i institucions que col·laboren en aquest 
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concurs a publicar en les seves xarxes socials i de 
comunicació els vídeos presentats a concurs.

9. El Festival Còmic de Figueres es posarà en contacte amb els 
guanyadors de les diferents categories mitjançant la mateixa 
xarxa social emprada en la presentació a concurs de cada 
proposta. A partir d’aquí l’usuari haurà d’acreditar la titularitat
del seu compte a través de les instruccions telefòniques que 
rebrà per part de l’organització.

10. Els premis estan subjectes a l’impost sobre la renda de les 
persones físiques (IRPF).

11. El pagament dels premis s'efectuarà entre els dies 1 i 15 de 
maig de 2022.

VÍDEOS

12. Es considera vídeo humorístic els continguts audiovisuals amb 
durada que tinguin una intenció d’humor. Poden ser 
muntatges, una persona davant de la càmera, etc. Han de ser 
originals de l’autor.

13. La durada dels vídeos pot variar segons els paràmetres de 
cada xarxa social. La durada màxima de cada vídeo serà de 
90 segons.

14. Recordem-ho: han de tenir l’etiqueta #ConcursCòmic22

MEMS

15. Es considera un mem totes les imatges que utilitzin uns codis 
de missatge d’humor que transmetin unes idees. És necessari 
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que hi hagi un muntatge encara que sigui mínim. Per exemple,
escriure una paraula.

16. Tornem a recordar-ho: han de tenir l’etiqueta #ConcursCòmic22

ANÈCDOTES

17. Es considera una anècdota vàlida per al concurs els tuits que com 
a màxim configurin un fil de dos tuits, a més de cenyir-se al 
contingut demanat.

18. I, com sempre, ha de tenir l’etiqueta #ConcursCòmic22

ESPECIAL CENTRES EDUCATIUS

19. Aquest concurs també és obert amb totes les seves categories a 
qualsevol centre educatiu que vulgui participar-hi: instituts 
d’ensenyament secundari, acadèmies, escoles...

20. Per tal de referenciar correctament el centre educatiu caldrà afegir 
una segona etiqueta a #ConcursCòmic22, per exemple, 
#IESJoanRamisMaó. Aquesta etiqueta també haurà de començar 
amb un coixinet i haurà de contenir el tipus de centre educatiu, el 
nom i la localitat.

TOTS ELS DETALLS A: festivalcomic.cat.../concurs/
     
Amb el suport de:

 

https://festivalcomic.cat/2022/index.php/concurs

