PREMI D’ESCULTURA MANEL BATLLE
Atorgat per l’associació Amics de la Ciutat de Granollers.
De periodicitat biennal.

Bases:
1. Poden participar-hi tots els artistes que ho desitgin, tant individualment com
col·lectivament.
2. S’estableixen dues categories: una categoria de participants a partir de
19 anys, i una altra de 14 a 18 anys (complerts abans del 31.12.2013).
3. Es pot presentar una obra per autor o de forma col·lectiva. En el cas de que
diverses obres constitueixin una unitat temàtica, s’ha d’indicar aquesta
circumstància.
4. La temàtica i la tècnica de l’obra són lliures. Les dimensions de l’obra no
podent ultrapassar els 50 cm. en el costat més llarg, ni els 150 cm. d’alçada.
Les obres viatgen per compte i risc de l’autor.
5. Per concursar cal presentar la imatge de l’obra, per correu electrònic, a
l’adreça amicsciutatgranollers@gmail.com, en JPG, amb resolució 300 ppp,
acompanyada de la informació següent:
5.1. Memòria tècnica de la peça que es presenta a concurs: títol de l’obra,
tècnica, dimensions i materials.
5.2. Dades de l’autor (nom i cognoms, adreça postal, telèfon, adreça
electrònica i còpia del DNI).
6. Dotació: un premi de 2.500 euros en la categoria a pD'entre artir de
19 anys, i un altre premi no dinerari relacionat amb la pràctica de
l'escultura per a la categoria de 14 a 18 anys (complerts abans del
31.12.2013).
A aquests premis s’aplicarà la retenció impositiva que estableix la legislació
vigent.
Els premis poden quedar deserts si el jurat considera que cap de les obres
presentades a qualsevol de les dues categories no el mereixen.
El premi comporta la cessió de l’obra.
7. El jurat qualificador farà la selecció prèvia de les obres que s'exposaran i
atorgarà els premis.
El jurat per la categoria de participants a partir de 19 anys la estarà
compost per:
Ramon Aumedes, escultor
Ferran Capdevila, escultor
Carme Clusellas, museòloga
Lluís Estopiñan, artista plàstic
Lluïsa Permisan (?), professora d'escultura,
El jurat per la categoria de participants de 14 a 18 anys estarà compost
per:
Ramon Aumedes, escultor
Ferran Capdevila, escultor
Carme Clusellas, museòloga
Lluís Estopiñan, artista plàstic

En cas d'empat en aquesta categoria, tindrà vot de qualitat la persona
de més edat del jurat.
Actuarà de secretària d'ambdós jurats –sense vot– Carme Batlle de l’entitat
Amics de la Ciutat de Granollers.
8. El període de presentació de les imatges de les obres per correu electrònic
s’acaba el 20 de novembre de 2013.
Després de la selecció prèvia es comunicarà als autors l’acceptació de les
seves obres, que hauran de ser recepcionades abans del dia 15 de desembre
per la Llibreria la Gralla, plaça dels Cabrits núm. 5, Granollers (08401), en
horari comercial.
9. Les obres seleccionades s’exposaran a l’espai Gralla de la Llibreria “La
Gralla” fins el 18 de gener de 2014.
10.El veredicte es donarà a conèixer el dia de la inauguració de l’exposició que
tindrà lloc el dia 18 de desembre de 2013
11.Les obres s’hauran de retirar abans del 30 de gener de 2014. Podran retirarles els autors, una persona autoritzada o una agència de transport, amb
autorització expressa firmada per l’autor. Les obres no retirades en el
termini fixat quedaran en propietat de l’entitat convocant.
12.L’entitat convocant vetllarà per les obres presentades amb el màxim interès,
si bé no es responsabilitzarà de qualsevol pèrdua o dany que,
involuntàriament, es pugui esdevenir mentre estiguin a les seves mans.
13.El fet de participar en el concurs implica acceptar totes i cadascuna
d’aquestes bases. L’organització es reserva el dret d’interpretar les bases o
de decidir sobre qualsevol cas no previst.

