
QUÈ HAS DE FER PER PARTICIPAR EN EL CONCURS:

Dibuixa la coberta que t’imagines per a una nova aventura de Tintín
i porta-la a l’estand de 1001, Associació Catalana de Tintinaires,

qui organitza A l’oest, més cap a l’oest!, una mostra de geografia tintinaire
que tindrà lloc al 35è Saló Internacional del Còmic de Barcelona, 

entre el 30 de març al 2 d’abril.
Podràs guanyar una col·lecció completa d’àlbums de Les Aventures de Tintín 

o altres premis d’aquest mític personatge!

BASES DEL CONCURS:

→ Els participants han de tenir entre 7 i 12 anys.
→ El dibuix s’ha de realitzar en un full blanc format DIN A4 només per 
una cara.
→ A l’altra cara del dibuix s’indicaran les dades personals i de contacte 
del participant: nom i cognoms, edat, adreça, telèfon i correu electrònic.
→ Es valorarà:
 ◦ La semblança amb el disseny de les cobertes de la sèrie clàssica 
de Les Aventures de Tintín.
 ◦ La creativitat i la tècnica del dibuix.
 ◦ Un títol original.
 ◦ La vinculació amb la denúncia de la vulneració de drets humans, 
amb successos de rellevància en l’actualitat o la inclusió de valors relacionats 
amb el respecte i la convivència. 
→ Totes les obres presentades s’exposaran en l’estand de 1001, Associació 
Catalana de  Tintinaires al llarg del 35è Saló Internacional del Còmic de 
Barcelona.
→ Les obres que es presentin han de ser creacions pròpies i originals.
→ Totes les obres són propietat dels autors. L’organització es reserva el dret 
de reproduir-les en qualsevol format amb finalitats promocionals.
→ La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació d’aquestes 
bases i de les decisions del jurat, que seran inapel·lables.

Quina t’agradaria que fos la nova destinació de Tintín, 
el nostre reporter preferit? L’Antàrtida? El Mar Negre? Un planeta llunyà? 
O potser més a prop de casa teva?
Cap lloc és inaccessible ni cap missió és impossible per l’intrèpid Tintín 
i el seu fidel amic Milú!

Editorial Joventut i 1001, Associació Catalana de Tintinaires 
et conviden a participar en el

Concurs de Dibuix Tintinaire

RUMB A UNA NOVA AVENTURA!
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LLIURAMENT  DE LES OBRES PARTICIPANTS:

Les obres participants s’hauran de lliurar presencialment en l’estand de 1001, 
Associació Catalana de Tintinaires durant el 35è Saló Internacional del Còmic 

de Barcelona, del 30 de març al 2 d’abril de 2017.
Els participants podran recuperar les obres a partir del 10 d’abril 

a la seu d’Editorial Joventut (Provença, 101, Barcelona), 
de dilluns a divendres de 8 a 15 h. 

JURAT I SELECCIÓ DELS GUANYADORS:

El jurat estarà format per 3 membres, representants de 1001, 
Associació Catalana de Tintinaires  i de l’Editorial Joventut, 

que seleccionaran les 3 obres guanyadores, una per cada categoria, 
un cop finalitzat el termini de lliurament d’aquestes.

El dia 6 d’abril es comunicarà personalment als guanyadors 
(via telèfon o correu electrònic) la seva selecció.

El dia 7 d’abril es comunicarà públicament a les nostres xarxes socials 
el nom dels guanyadors amb una fotografia de les seves obres.

PREMIS I CATEGORIES:

Tots els participants rebran una xapa de Tintín 
en el moment que ens lliurin la seva obra.

Els premis seran enviats al domicili que hagin indicat els autors 
entre el 10 i el 14 d’abril de 2017.

Categoria 11-12 anys

Premi:
Col·lecció d’àlbums de 
Les Aventures de Tintín

Categoria 9-10 anys

Premi:
Àlbum de gran format 

El tesoro de Rackham el Rojo

Categoria 7-8 anys

Premi:
Gos Milú de peluix

EDITORIAL JOVENTUT

T'esperem del 30 de MarÇ 
al 2 d’Abril al Ficomic!

Per qualsevol consulta podeu escriure a mar@editorialjuventud.com
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