
En aquesta edició hem obtingut 3 premis destacats dintre de la categoria A (majors
de 16 anys).

PAU MACIÁN
Guanyador del Premi de Còmic de Sant Martí 2022

El jurat del VII Premi Jove de Còmic de Sant Martí per a la prevenció i lʼerradicació
de la violència masclista ha atorgat el Primer premi a Pau Macián, alumne de 2n
curs del Batxillerat artístic, pel seu còmic titulat Invítala.

Pau Macián recollint el 1r Premi de la VII edició del Còmic Jove de Sant Martí.

El jurat ha destacat el seu còmic per visibilitzar la diversitat de motius pels quals es
pot rebre violència masclista de forma quotidiana (pressió estètica, gordofòbia,
LGTBI-fòbia) i per introduir el racisme com a violència que s’hi relaciona
estretament. A més, per reivindicar el paper dels nois en la lluita contra els
estereotips i l’erradicació de la violència masclista. També pel seu atractiu visual.

Fragment del còmic guanyador Invítala



FLOR FERREIRA, LORENA GONZÁLEZ i
GERARD IGUALADA

Guardonats al Premi de Còmic de Sant Martí 2022

El jurat del VII Premi Jove de Còmic de Sant Martí per a la prevenció i lʼerradicació
de la violència masclista ha atorgat la Menció especial i també el Premi del Públic
a Flor Ferreira, Lorena González i Gerard Igualada, alumnes de 2n curs del
Batxillerat artístic, pel seu còmic titulat A casa...

El jurat, plural i multidisciplinar, ha destacat la capacitat de transmetre per mostrar
les violències invisibles que trobem en l’entorn familiar. Destaca per la senzillesa en
la història i en l’ús dels recursos artístics, que acompanyen les emocions de la
protagonista.

Flor, Lorena i Gerard recollint els seus premis: Menció d’honor i Premi del Públic.

Fragment del còmic A casa…



Els premis van ser entregats el
17 de maig al saló d’actes de la
Biblioteca pública del
Poblenou-Manuel Arranz.

En el marc de la commemoració
del 25 de novembre, Dia
Internacional per a lʼEliminació
de la Violència envers les
Dones, el Districte de Sant Martí,
la Regidoria de Feminismes i
LGTBI de lʼAjuntament de
Barcelona i Biblioteques del

Districte de Sant Martí, amb la col·laboració del Consell de Dones de Sant Marti,
convoquen anualment el Premi Jove de Còmic Sant Martí per a la prevenció i
erradicació de la violència masclista.

Aquest premi té com a finalitat sensibilitzar adolescents i joves sobre el
fenòmen de la violència masclista i implicar-los en la lluita per lʼerradicació de les
discriminacions de gènere i en la creació de nous imaginaris igualitaris i no sexistes
a través del llenguatge del còmic, en el marc de la cultura de la pau i de la no
violència.

Tots els premiats a la VII edició del Premi Jove de Còmic de Sant Martí.



Els nostre alumnes premiats posen amb els seus premis.

Hermanas Dolor van ser les encarregades de posar música a l’acte.

La resta dʼalumnes del 2n. del batxillerat artístic també van participar al concurs i va
destacar la qualitat dʼalguns treballs, de la qual cosa estem ben satisfets encara no
hagin obtingut premis. Així, seguirem, des del nostre espai, participant en aquest
premi per tal de conscienciar-nos i apropar els nostres missatges al públic.
Podeu veure tots els còmics que han fet els nostres alumnes en aquesta notícia
web.


