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Una iniciativa pensada per fomentar l'ús
de  la  llengua  catalana  al  món  digital  i
entre  la  gent  jove  a  través  del  bon
humor.
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Amb el suport de:

https://www.festivalcomic.cat/2022/index.php/concurs
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Des del Festival Còmic de Figueres volem convidar el
vostre  institut  a  participar  en la  tercera edició del
concurs de vídeos i mems humorístics en català.

En les dues edicions anteriors hem fomentat la creació
audiovisual entre els joves interpel·lant-los directament
a les xarxes socials a través d’alguns dels més populars
influenciadors del moment. Ha funcionat. En la portada
d’aquest  document  trobareu  enllaços  als  espais  web
d’aquestes dues edicions passades per si no coneixeu
el projecte i voleu fer-vos-en una idea.

Enguany  fem  un  pas  endavant.  Volem  que
aquesta convocatòria pugui contribuir a l’esforç
que feu des de cada centre educatiu en matèria
lingüística.  És  una  proposta  d’èxit  perquè
normalitza  l’ús  del  català  en  un  àmbit
indispensable,  fomenta  el  treball  d’equip,  la
comunicació presencial... i té premi!

Si la llengua falla, fallarà tot. Treballeu i treballeu
cada dia perquè el conreu d’una llengua no es pot
abandonar mai. ‒Pompeu Fabra.
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  PARTICIPACIÓ I DETALLS

Participar al concurs és molt senzill.

• Només cal que la classe o grup d’alumnes ens enviï el seu vídeo o mem 
directament o a través d’un enllaç de descàrrega a l’adreça 
llengot@festivalcomic.cat

• Data límit: 31 de març de 2023, inclòs

PUBLICACIÓ DELS VÍDEOS A CONCURS
• El XVI Festival Còmic de Figueres se celebra del 6 al 9 d’abril de 2023.

•  Al llarg de la setmana del 3 al 9 d’abril s’aniran publicant els vídeos a
concurs a les xarxes socials del festival amb les etiquetes:

◦ Etiqueta principal: #Llengot23

◦ Etiquetes secundàries: #IESJoanRamisMaó  #3rESO

mailto:llengot@festivalcomic.cat
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PREMIS

CATEGORIA VÍDEOS
PRIMER PREMI: 

500,00 €
SEGON PREMI: 

300,00 €

CATEGORIA MEMS
PRIMER PREMI: 

200,00 €
SEGON PREMI: 

100,00 €

El pagament d’aquests premis es gestionarà amb el departament administratiu dels
centres educatius premiats i en cap cas es pagaran directament a cap alumne.

 JURAT
• Els treballs guanyadors els escollirà un jurat format pels dinamitzadors-

organitzadors  de  les  dues  passades  edicions,  Ona  Cabello i  Toni
Naranjo,  per  la  responsable  de  l’àrea  de  Comunicació  del  Festival
Còmic de Figueres, Txe Arana, i per la responsable del Consorci per a
la Normalització Lingüística de Figueres, Dolors Barceló. 

PROCLAMACIÓ DELS PREMIS
• Els premis es proclamaran el diumenge 9 de maig de 2023 entre les 19

h i les 21 hores.
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BASES DE PARTICIPACIÓ
1. El vídeo o mem 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. Es considerarà mem i vídeo presentat a concurs tot aquell contingut 
audiovisual i gràfic enviat a l’adreça llengot@festivalcomic.cat fins al dia 
31 de març de 2023. 

3. Els vídeos i mems del concurs hauran d’ajustar-se a la temàtica 
proposada.

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

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

6. Un cop proclamats els premis, el Festival Còmic es posarà en contacte 
amb els centres educatius per tal de tramitar els pagaments

7. Els premis estan subjectes als impostos que marca la Llei tributària.
8. El pagament de premis s’efectuarà al llarg del mes de maig del 2023

Vídeo
9. Es considera vídeo humorístic qualsevol contingut audiovisual que tingui 

una intenció humorística. Pot ser un muntatge, personatges davant la 
càmera, etc. Ha de ser original, no publicat anteriorment.

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

Mem
11. Es considera mem totes les imatges que utilitzin uns codis de missatge 

d’humor que transmetin unes idees. És necessari que hi hagi un 
muntatge, encara que sigui escriure una paraula.

mailto:llengot@festivalcomic.cat
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TEMÀTICA
TEMÀTICA LLIURE: Sense cap restricció en l’argument i el guió sempre que 
es respectin les bases de participació.
Amb tot, tindran sempre 1 punt extra aquelles creacions que desenvolupin 
alguna de les idees contingudes en els cartells d’enguany.
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L’EQUIP JOVE

Ona Cabello (Figueres, 2000)
Estudiant de Comunicació Cultural a la Universitat de
Girona i Disseny i Creació Digital a la Universitat Oberta
de Catalunya. Compromesa amb el moviment juvenil,
els Països Catalans i la llengua.

Toni Naranjo (Figueres, 2001)
Estudiant  de  Comunicació  a  la  Universitat  Oberta  de
Catalunya. Dislèctic i discalcúlic de condició, i daltònic i
miop d’afició.

L’EQUIP NO TAN JOVE

Xavier Valentí (Figueres, 1969)
Amb estudis de Filologia Catalana a la Universitat de
Girona  interromputs  per  la  seva  irrefrenable  vocació
teatral.  Com a  fatal  conseqüència,  és  codirector  del
Festival Còmic de Figueres.

TENIU CLAR QUE HI PARTICIPAREU? NO ENCARA?
VOLEU RESOLDRE DUBTES PREVIS?

ESCRIVIU-NOS A
llengot@festivalcomic.cat


