
Iº Certame “Nordés” de Banda Deseñada e Memoria Histórica 
 
 

 O crecemento das propostas de recuperación da memoria histórica a través da Banda Deseñada é un 

fenómeno ao que Nordés, asociación que ven organizando dende hai 11 anos as Xornadas “Memoria dun 

Tempo”, non pode ser alleo xa que veñen a contribuir co seu propio léxico gráfico e escrito a darlle nova vida 

a tantas e tantas historias, feitos e personaxes que doutro xeito caerían no esquecemento. 
 

 É por iso que Nordés, a asociación polo Desenvolvemento das Terras da Faladora, crea este Certame 

segundo as seguintes 

 

BASES 
 

 Primeira.-  Poderán participar todas as persoas estudantes do Ensino Secundario Obligatorio (E.S.O.), 

Bacharelato, FP Básica e Graos Medios de FP que presenten narracións en banda deseñada escritas en lingua 

galega e con temática relacionada coa memoria histórica. 
 

 As obras deberán ser inéditas, non premiadas en ningún outro certame, nin publicadas ou rexistradas, 

total ou parcialmente. 

 

 A orixinalidade da obra e a súa autoría xustificarase mediante unha declaración responsable 

manifestando ser a persoa autora e titular de todos os dereitos. En consecuencia, Nordés non se fará responsable 

das posibles denuncias por plaxio ou eventualidade similar que puideran xurdir, recaendo na persoa 

participante afectada as accións legais que procedan e asumindo, se é o caso, as indemnizacións que poideran 

corresponder polos prexuízos ocasionados a particulares ou á organización. 

 

 As persoas participantes terán a obriga de comunicarlle a Nordés a concesión de calquera premio que 

obteña a obra presentada, no momento en que esta situación se produza, o que dará lugar á súa exclusión do 

premio. As obras presentadas poderán ser escritas e debuxadas, cada unha delas, por un máximo de dúas 

persoas autoras (unha como guionista e outra como debuxante) 

 

 

 Segunda.- Establécese un único premio dotado con 150€ en metálico e 150€ en libros en BD (Banda 

Deseñada), podendo o premio quedar deserto. 
 

 Esta cantidade está suxeitas ás retencións legais que lle sexan aplicables. 

 

 O premio non poderá concederse a título póstumo, sin prexuízo dos dereitos de sucesión que poidan 

exercerse si a/s persoa/s autora/s falecesen despois do fallo do xurado. 

 

 

 Terceira.- A temática das obras deberá ter relación con feitos ou persoaxes relacionados coa “Memoria 

Histórica” segundo a definición que se fai deste termo no remate destas bases* e poderá tratarse dunha historia 

única ou dun conxunto de historias. 
 

 As obras presentaranse antes do 5 de agosto en soporte dixital, figurando a tamaño final e en 

resolución de 300 ppp para color, 400 ppp para grises, ou 600 ppp para branco e negro, en soporte USB/CD. 
 

 En todo caso, a extensión da obra finalizada terá un mínimo de 15 Páxinas. 
 

 A presentación da obra farase en formato dixital, por medio dun USB/CD que incluirá na carátula a 

seguinte inscrición: I Certame “Nordés” de Banda Deseñada, o título da obra ou o seu lema. 

 

 A obra será presentada baixo o sistema de plica, polo que coa obra será enviada e achegada cun sobre 

á parte; no exterior do sobre figurará o título da obra e o lema ou pseudónimo da/s persoa/s autora/s, no interior 

incluirase a documentación seguinte: 

 



  - copia do documento de identidade 

 

  - enderezo, teléfono de contacto e correo electrónico 

 

  - declaración responsable manifestando ser a/s persoa/s autora/s e titular/es de todos o dereitos. 

 

  - declaración expresa de que a obra é inédita e que non foi premiada, ata a data da súa 

presentación, en ningún outro certame ou premio. 

 

  - declaración de consentimento expreso para o tratamento dos datos persois que constan na 

solicitude para a participación no I Certame “Nordés” de banda deseñada de conformidade co establecido na 

Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais. 

 

 No caso de autoría conxunta, ademais da documentación anterior, deberá incluirse un documento 

explícito coa participación de cadaquén e a porcentaxe do premio pactada entre as persoas autoras e asinada 

por elas. 

 

 Cuarto.- O prazo de presentación de solicitudes de participación será ata o 15 de xuño do presente 

ano, e no prazo de 7 días dende esa data será comunicada ás persoas que teñan solicitado participar, ben por 

teléfono, ben por correo electrónico, que o concurso segue ou non adiante unha vez se teña comprobado que 

as inscricións son conformes ao establecido, e que se acada o número mínimo destas inscricións conformadas 

que a organización ven a estimar en 5, reservándose Nordés o dereito a anular o concurso no caso de que 1) o 

número de participantes non chegue a ese mínimo, 2) que aínda sendo 5 ou máis o número de inscricións 

tódolos inscritos sexan do mesmo centro educativo, e sen que a sua anulación veña a supoñer dereitos 

indemnizatorios ou de calquer outro tipo para quenes sí fixeran a súa inscrición atendendo ao disposto nestas 

bases. 
 

 As solicitudes deberán ser feitas mediante mensaxe enviada por correo electrónico ao enderezo 

asociacion.nordes@gmail.com indicando no asunto: “Certame Nordés Banda Deseñada”, e aportando os datos 

seguintes: 
 

  - Nome e apelidos 

  - DNI 

  - Teléfono ou enderezo de correo electrónico de contacto 

  - Idade 
  - Centro Educativo no que está matriculado 

 

 Quinta.- O xurado estará composto por 3 persoas nomeadas por “Nordés, a asociación polo 

Desenvolvemento das Terras da Faladora”, das que 1 será integrante da propia asociación, 1 persoa relacionada 

co mundo da banda deseñada (editor/a, debuxante ou guionista) e 1 persoa titulada en Historia. 
 

 As funcións de secretaría as exercerá o membro nomeado de Nordés. 
 

 A composición do xurado darase a coñecer, con anterioridade á súa reunión, no blogue de Nordés  

(https://asociacionnordes.wordpress.com/),  e tamén na súa canle de facebook:  

(https://www.facebook.com/nordesfaladora) 
 

 Sexta.- O xurado actuará en pleno e será necesaria a asistencia da maioría simple dos seus membros, 

sendo as deliberacións secretas e delas será redactada a acta correspondente. 

 

 O xurado é o órgano competente para conceder o premio, e o seu fallo será inapelable. 

 

 Sétima.- O fallo do xurado será dado a coñecer unha semana antes da celebración das Xornadas 

“Memoria dun Tempo” polas canles antes mencionadas, facéndose entrega do premio o día que a organización 

teña a ben dentro dos actos previstos na edición das Xornadas. 

 



 Oitava.- As obras presentadas e non premiadas e, a partir do día seguinte ao da decisión do xurado, 

serán devoltas ás persoas autoras. 

 

 Novena.- A participación desta convocatoria supón a total aceptación destas bases. 

 

  

 

 NOTA ADXUNTA: Fóra do que son as presentes bases, e sen que esta nota adxunta supoña 

compromiso en firme ou obrigación á que se teña que someter a Nordés, esta asociación intentará levar adiante 

a publicación da obra gañadora caso de  ter acadado os cartos necesarios para a mesmo. 
 

 Caso de acadalos, Nordés resérvase os dereitos de editala nun prazo de doce meses, que se contarán 

dende a data de concesión do premio. Ademais entregará á/s persoa/s gañadora/s dez exemplares. 

 

 

 * Co termo “Memoria Histórica” e no contexto das Xornadas “Memoria dun tempo” faise referencia 

non só a feitos, persoas, sindicatos, asociacións, colectividades, partidos políticos, etc, que desenvolveron a 

súa actividade na II República, viviron e/ou sufriron o Golpe de 1936, a posterior Guerra Civil e posguerra 

dende distintas perspectivas (sociais, económicas, políticas, culturais), senón tamén a Memoria das Mulleres 

do século XX,  e todo o que poidera ter unha certa relevancia dende un punto de vista histórico no 

desenvolvemento e vida sociopolítica, cultural e económica de Galiza en xeral, ou das localidades ou bisbarras 

de cada unha das participantes en particular, nese mesmo século. 


