
DAIRA BUTRÓN
Guanyadora del Premi de Còmic de Sant Martí 2017

El jurat del III Premi Jove de Còmic de Sant Martí per a la prevenció i

lʼerradicació de la violència masclista ha otorgat el primer premi a
Daira Butrón, alumna de 2n curs del Batxillerat artístic, pel seu còmic

titulat Falta de representación.

El jurat ha destacat la seva extremada delicadesa i sensibilitat per

representar, a través del llenguatge del còmic, les violències que

impacten en la construcció del gènere.

Podeu veure el seu còmic al següent link:

http://premijovecomicsantmarti.cat/projectes-2017/falta-de-

representacion-daira-esther-butron-vega/

Daira Butrón amb el xec del Premi

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.



Diploma del Premi

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.

Molt orgullosos de la feina creativa i

reivindicativa  de la Daira



Moment de lʼentrega del premi a la Daira Butrón

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

concienciar-nos i apropar els nostres missatges al públic.

Podeu veure la resta dʼobres que concursaven a la web del premi:

http://premijovecomicsantmarti.cat/


