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DECRET 

 

 

El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 18 de maig de 2021, va aprovar les Bases 
reguladores del concurs de novel·la gràfica «Llamps i tintes!», amb l’objectiu d’incentivar la 
creació en la modalitat de novel·la gràfica i potenciar l’edició d’aquest gènere en llengua 
catalana. 
 
La Junta de Govern de 18 de gener de 2022 va aprovar la convocatòria del concurs de novel·la 
gràfica «Llamps i tintes!», any 2022. El termini per presentar sol·licituds va finalitzar el 20 
d’abril d’aquest any i, dins aquest termini, es van presentar un total de 13 projectes. 
 
En data 24 de maig de 2022, s’ha reunit el jurat per valorar les propostes rebudes i seleccionar 
el projecte guanyador. D’acord amb el que s’estableix a les bases, el jurat està constituït pel 
Consell Assessor de la col·lecció «Josep Pla» de la Diputació de Girona, pel president de la 
Comissió de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, que actua de president, i per la cap 
del Servei de Comunicació Cultural de la Diputació, que actua de secretària, sense vot. 

D’acord amb l’acta de la reunió que s’adjunta a l’expedient, el veredicte emès pel jurat 
és el que es transcriu a continuació:  
 
“El jurat, vistos i considerats, d’acord amb les bases del concurs, tots els aspectes més 
significatius dels 13 projectes que s’han presentat a la convocatòria, decideix, prèvia votació, 
declarar guanyador el projecte següent: 
 
Somnis entre la boira, de Lluís Recasens Selma (guionista) i Àngel Marí González (il·lustrador).” 

 
Vist l’informe de la cap del Servei de Comunicació Cultural, la proposta del diputat president de 
la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació i d’acord amb allò 
que estableixen les bases reguladores del concurs de novel·la gràfica «Llamps i tintes. D’acord 
amb les facultats de que vigent legislació de règim local atorga a la presidencia (art. 34 de la 
Llei de Bases de Règim Local) 

RESOLC 

PRIMER. Declarar guanyador del concurs de novel·la gràfica «Llamps i tintes!», convocatòria 
2022, el projecte següent: 
 
Somnis entre la boira, de Lluís Recasens Selma (guionista) i Àngel Marí González, (il·lustrador). 



 

 

 

 
SEGON. Notificar aquesta resolució als Srs. Lluís Recasens Selma i Àngel Marí 
González i publicar-la a la seu electrònica de la Diputació de Girona  
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