
 

 

 

 

 

 

 

 

Concurs d’intervenció artística Vi-Suals 18 

Amb motiu de l’edició de Vi_suals 2018, l’Ajuntament de Manresa, la TAV-CC i la DO Pla de 

Bages presenten aquesta convocatòria-concurs d’intervenció artística que tindran com a base 

de treball caixes de fusta per a ampolles de vi.  Hi ha dues modalitats: adults i estudiants. 

VI_suals és un projecte de creació artística vinculat al món del vi impulsat conjuntament per la 

DO Pla de Bages, l’Ajuntament de Manresa, la Taula d’Arts Visuals de la Catalunya Central, el 

Cercle Artístic de Manresa, Foto Art Manresa, i Cine Club Manresa. 

L’interès creixent del present vinícola del nostre entorn, sumat a la tradició d’una ciutat i una 

comarca que és i ha estat bressol d’artistes i creadors excepcionals, són actius incontestables 

que reforcen l’atractiu d’una iniciativa cultural que ha guanyat amb els anys la complicitat del 

públic. 

En aquesta edició la locució llatina "tempus fugit", que significa el temps s'escapa i que convida 

a no perdre'l, pren el protagonisme com a eix vertebrador i signe d’inspiració per a les 

propostes artístiques. 

 

Bases de participació 

Aquest concurs té dues modalitats : 

A. Per artistes majors de 18 anys 

B. Estudiants menors de 18 anys i majors de 14 anys 

C. La convocatòria consisteix en la presentació d'esbossos de la proposta artística que es 

realitzaria en una capsa de fusta per ampolles de vi. 

D. Els interessats hauran d'enviar els seus esbossos fins el 15 d’abril a l’adreça electrònica 

taulaartsvisualscc@gmail.com, emplenant els requisits especificats en les bases. 

 

 

 



REGLAMENT 

 

1-Sobre els participants 

Podran participar artistes plàstics majors de 18 anys i / o Estudiants menors de 18 anys i 

majors de 14 anys .  

 

2 - Sobre la participació 

Els interessats hauran d'enviar un arxiu d’imatge de la proposta per correu electrònic a 

taulaartsvisualscc@gmail.com  amb el títol (si en tingués). A més, hauran d'incloure les 

següents dades: autor/a (nom complet, no pseudònim) i telèfon. 

 

3 - Sobre l'esbós 

a) Tècnica lliure 

b) La temàtica serà a elecció de l'artista, vinculada al projecte VI_suals que fusiona art i vi i 

que enguany té com a eix de treball l’expressió “Tempus fugit”. 

c) La proposta haurà de ser original i contemplar les previsions de l'article 7. 

e) La imatge tindrà una resolució mínima de 300 dpi. 

 

4 – Sobre l’admissió de propostes 

S’admetrà un esbós per participant 

No s’admetran esbossos fora de les dates establertes. 

 

5- Sobre la selecció 

El jurat, format per representants de l’Ajuntament de Manresa, de la Taula de les Arts 

Visuals de la Catalunya Central i de la DO. Pla de Bages, seleccionarà les propostes 

guanyadores, 7 de cada modalitat, i que realitzaran el projecte presentat. 

 

6- Sobre el premi 

En la modalitat d’artistes adults cada guanyador percebrà  la quantitat de 200 € (amb 

impostos inclosos).  

En la modalitat d’estudiants la quantitat a percebre serà de 100 € (amb impostos inclosos).  

 

7- Sobre la realització dels esbossos seleccionats 

a- Un cop seleccionades les propostes, per  la realització dels projectes escollits  

l’organització entregarà les capses els dies 19 i 20 d’abril de 2018, de 18 a 21 h, al Centre 

Cultural el Casino (Pg. Pere III, 27, Manresa). 

b- Els seleccionats es comprometen en entregar el treball final abans del 23 de maig al 

Centre Cultural el Casino (Pg. Pere III, 27, Manresa). 

c- Les capses realitzades romandran exposats durant un termini del 28 de maig al 10 de 

juny de 2018 en diferents establiments de la ciutat de Manresa. 

 

8- Sobre comunicació i exhibició 

Els participants accepten l’ús de l’obra i dels esbossos presentats per a l’exhibició, 

comunicació i reproducció per qualsevol mitjà gràfic i audiovisual per part dels 

organitzadors del concurs. 



 

9- Qualsevol situació no prevista en el present reglament serà resolta pels organitzadors 

del concurs. 

 

10- Les obres realitzades quedaran en propietat de la DO Pla de Bages. 

 

11- La participació a aquest concurs implica l'acceptació d’aquestes bases en la seva 

totalitat. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


