
En aquesta tercera edició, i amb caràcter excepcional, amb motiu dels 25 anys de la seva mort, el premi es concedirà al 
millor còmic, original i inèdit que versi sobre la vida i l’obra de Josep Ferrater Mora. 

La Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani de la 
Universitat de Girona i la Ferrater Mora Foundation (Pennsilvània, 
EUA) convoquen el III Premi Ferrater Mora

El premi tindrà dues modalitats o fases:

a) Al millor guió. Caldrà presentar mitja pàgina de sinopsi i entre 3 i 10 pàgines de guió literari. El guió haurà de ser 
en català o castellà. 

b) La segona, al millor projecte d’il·lustració, que haurà d’estar basat en la part del guió guanyador que la Càtedra 
farà pública el 25 de juliol a través de la web (www.udg.edu/cfm). Els projectes d’il·lustració consistiran en dues 
pàgines dibuixades, en format DINA4 o proporcional. 

L’acceptació del premi en la segona modalitat comportarà el compromís de realitzar un còmic de 40 pàgines + una 
il·lustració a mode de portada abans del 28 de febrer del 2017. L'acceptació del premi suposarà cedir els drets de 
reproducció a la Càtedra Ferrater Mora de la Universitat de Girona per un termini de quinze anys, essent prorrogables si 
ambdues parts hi estan d'acord.

La dotació total del premi és de 4.000 €. El millor guió serà remunerat amb 1.000 € i la millor il·lustració amb 3.000 €, a 
més de la publicació de l’obra. Una mateixa persona pot presentar-se a totes dues modalitats.

Terminis: 

- El termini per a la primera modalitat (guió) serà el 15 de juliol del 2016. El 25 de juliol es farà públic el guanyador. 

- El termini per a la segona modalitat (il·lustració) serà el 15 d’octubre del 2016. La decisió del jurat es farà pública 
el 27 d'octubre, en els actes de commemoració dels 25 anys de la mort de Ferrater Mora. 

El to del còmic haurà de ser respectuós amb la �gura i l'obra de Ferrater Mora. L’objecte d’aquesta edició excepcional 
en format còmic és popularitzar i difondre la personalitat i el llegat de Ferrater Mora.

Els projectes, tant el guió com la il·lustració, s’hauran de presentar en format electrònic a l’adreça dir.cfm@udg.edu i en 
paper (no es retornaran els originals) a l’adreça següent:

Universitat de Girona
Facultat de Lletres
Càtedra Ferrater Mora
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona 

Per a més informació sobre el premi cal adreçar-se a aquesta mateixa adreça.

La decisió del jurat serà inapel·lable, i el premi podrà ser declarat desert.
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