
1- O obxecto do concurso é o deseño dunha viñeta con pé, ou 
unha banda deseñada composta como máximo por cinco 
viñetas. 

2- O tema será a problemática da loita pola terra dos 
campesinos no mundo, baixo o lema "A terra é nosa". 

3- O concurso está dirixido ós alumnos de do segundo ciclo 
da E.S.O., podendo participar outros niveis educativos (ciclos 
formativos e bachiller). 

4- O traballo farase en doble folio ou din-A3 doblado, 
debendo figurar na portada o nome e enderezo do autor e 
colexio onde estudia. No interior irá o deseño. 

5- Os deseños deberán ser en branco e negro. 

6- Os traballos serán enviados á sede de A.S.F.-Galicia: 
Escola Técnica Superior de Arquitectura. A Zapateira 
s/n. 15071 A Coruña. 

7- O prazo de admisión cerrarase o día 30 de abril de 2.003 

8- Seleccionaranse tres debuxos entre tódolos presentados, e 
un deles será utilizado como deseño dunha camiseta. 

9- Os autores das tres viñetas elixidos recibirán cadanseu lote 
de libros e unha camisetas de Arquitectos Sen Fronteiras. 
Ademáis os tres deseños elexidos serán publicados na prensa 
autonómica e na páxina web da ONG. 

10- O xurado será elixido e nomeado polos organizadores e 
estará constituído por persoas relacionadas co mundo da 
docencia, do debuxo, da pintura e do comic. A súa 
composición permanecerá secreta ata a publicación do fallo 
do concurso. 

1 1 - 0 fallo do xurado será inapelable e os premios non 
poderán ser declarados desertos. 

12- O feito de presenta-los traballos ó concurso supón a 
expresa conformidade dos autores coas presentes bases. 

COLABORA: CONSELLERÍA DE EMIGRACIÓN E COOPERACIÓN EXTERIOR. 
XUNTA DE GALICIA. 

CON\URSO DE VIÑETAS CON PÉ 
AVIVENDA: SEMENTE DE DESENVOLVEMENTO DOS POBOS 



Iste concurso pretende que 
r e f l e x i o n e d e s s o b r e a 
problemática do acceso á 
t e r r a p a r a o 
desenvolvemento dun modo 
de vida por parte dos 
c a m p e s i n o s dos países 
d e s f a v o r e c i d o s , a 
importancia que ten para 
moitos indíxenas poder 
seguir mantendo as suas 
formas de vida tradicionais, e 
en xeral a loita por todos eles 
para recuperar o seu ben e as 
garant ías de v ida , de 
cidadanía e de dignidade. 

Queremos que expresedes as 
vosas ideas e reflexións 
debuxando unha viñeta con 
pé ou unha pequena banda 
deseñada de non máis de 
cincoviñetas. 

A vivenda é una necesidade bdsica para o home, e está 
recoñecida como dereito fundamental, na declaración 
universal dos dereitos humanos, pero moita xente ten 
dificultade para acceder a unha vivenda digna. 

Nos países máis desfavorecidos a falta da vivenda estd 
vencellada ós problemas da posesión da terra. Este 
problema afecta especialmente ós campesinos. Nestos 
países hai grandes extensións de terra sin traballar, 
mentres que a xente ten que fuxir do campo buscando 
outras posibilidades na cidade. 

Nestes últimos anos xurdiron grupos e organizacións de 
campesinos que solicitan ós gobernos o acceso a estas 
terras sen aproveitar, para poder desenvolver o seu 
sistema de vida. Moitos destes grupos son indíxenas 
desplazados das terras por ameazas, guerras ou 
intereses económicos alleos. 

Nestes momentos están abertos procesos de compra de 
terras por parte de algunhas destas organizacións, 
outros nembargantes, piden a devolución das súas terras 
que nalgún momento lles foron arrebatadas na 
colonización e nas guerras, e alguns que levan vivindo 
nun territorio dende séculos, esixen o recoñecemento da 
súa propiedade comunitaria, e o seu dereito a manter 
neles a súa forma de vida. 
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