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Premis del  Concurso Jove de Comic  Sant Martí 2016 
 

En la categoria A) Persones d’entre 16 i 25 anys, el PÚBLIC ha decidit atorgar el  
premi a l’obra : "No te muevas" de Judit Saavedra Giraldo. 

 
El jurat ha decidit atorgar TRES Mencións Especials: 
1ª Menció especial a l’obra de «Micromasclismes Quotidians» de la Georgina  
Gerónimo Gómez. El jurat l’ha destacat per la capacitat de donar visibilitat a les  
violències quotidianes que fomenten la desigualtat de gènere, a través del 
llenguatge del  
còmic  
 
2ª menció especial a l’obra: «Violeta» de la Marta Fanega Valencia. 
El jurat ha destacat la capacitat gràfica i narrativa de visibilitzar les desigualtats  
estructurals que viuen les dones i els processos "d'empoderament".  
 
3ª menció especial a l’obra: « Hey noia, mai estaràs sola » de la Berta Foguet i  
Casals. El jurat ha destacat la seva capacitat de plasmar els processos  

"d'empoderament" i la sororitat entre les dones.  
 

I el JURAT ha decidit atorgar el seu premi a l’obra : "Reacciona" de  
Pau Esparó Larrégol. 
 
En la categoria B) Persones menors de 16 anys.  
El PÚBLIC ha decidit atorgar el premi a l’obra : “La familia” de 
l’Eloy Martín Rey.  
 
El Jurat ha decidit atorgar una TRES Mencions Especials a les 
següents obres : 
1ª menció especial a l’obra "8 de març” de l’Elisenda Baró i 
Lissina, per l’ús dels  
recursos narratius i gràfics en l'expressió de la socialització de 
gènere i la defensa de la  
igualtat.  
 
2ª menció especial a l’obra “Me basto.” de la Diana Gallardo 
Pérez, per la seva  
contribució a denunciar els estereotips i transformar els 
imaginaris del còmic.  
 
3ª menció especial a l’obra: "Sense títol" de les autores Aura González López i  
Jéssica Balasch de Andrade, per trencar amb la dualitat de gènere i convidar a viure el  
gènere d'una manera alliberadora.  
 
El JURAT ha decidit atorgar el seu premi a l’obra : “Llibera’t” de la Mayra Vives  
Perez. Com obra que millor contribueix,a través del llenguatge del còmic, a la reflexió, 
la denuncia i la sensibilització entorn a la violència masclista.  
 

Mireu Tots  els dibuixos amb els premis corresponents: http://premijovecomicsantmarti.cat/ 


