
 

 

 

La FUNDACIÓ GÜELL amb la col·laboració de l’Associació Homesession convoca una beca per a 
joves artistes d'arts visuals nascuts o establerts en terres de parla catalana oberta a les disciplines de 
pintura, escultura, instal·lació, fotografia, dibuix i vídeo art. 

Els candidats tindran una edat compresa entre 18 i 35 anys en el moment que fineixi el termini de 
presentació de sol·licituds de beca que s’estableix més endavant. 
 
1/ Els candidats  entregaran un dossier pdf, en un sol arxiu, amb la informació següent:  
-  A/ Projecte: el projecte d’utilització o finalitat de la beca, amb expressió de la seva durada, mitjans, 
materials i altres detalls que es considerin adients. 
- B/  De 10 a 20 imatges de treballs recents, acompanyades de la corresponent fitxa tècnica. 
- C/ Currículum artístic i statement. El currículum haurà de contenir el document d’identitat 
acreditatiu, llocs on ha residit i estudis realitzats fins al dia de la presentació de la sol·licitud. 
- D/ Enllaços a pàgina web, vídeos i/o articles de premsa.  
Les candidatures es tramitaran per correu electrònic amb l’assumpte: BECA ARTS VISUALS 
FUNDACIÓ GÜELL al correu: info@homesession.org. Pes màxim de 4MB per dossier. Els dossiers 
que no compleixin el requisit de pes de l’arxiu o que no tinguin tota la informació requerida seran 
desestimats.   
 

2/ La data límit d’enviament de les candidatures és el 20 de setembre de 2019. 
 

3/ El jurat nomenat per la Fundació Güell i Homesession, escollirà un sol artista que es beneficiarà 
de la beca. El jurat podrà convocar aquells participants que estimi convenient a fer una exposició oral 
de la seva sol·licitud.  
L'import de la beca serà de 4.000 euros (impostos inclosos), que es farà efectiu en tres pagaments 
trimestrals, el primer en el moment de fer-se el lliurament públic de la beca al novembre de 2019. La 
concessió de la beca inclou la participació en diversos esdeveniments com exposicions, actes 
universitaris, etc. que s’expliciten en els següents apartats. 
 

4/ La beca es donarà a un treball realitzat per un artista individual o uns artistes que hagin 
desenvolupat una producció conjunta demostrable i duradora. 
 

5/ L'artista guanyador s’obliga a: 
a.- Fer la presentació en públic del seu projecte, utilitzant, si cal, els mitjans audiovisuals al seu abast. 
b.- Realitzar dues activitats dirigides a estudiants de la Universitat de Barcelona o d’algun altre centre 
de formació superior de Catalunya (una xerrada i un taller), en el marc del programa de mediació 
artística Polaritats de Homesession.  
c.- Exposar el seu projecte finalitzat a l'espai de Homesession.  
d.- Si la fundació té en vigor el conveni amb la Diputació de Barcelona (DIBA) i la fundació ho 
estima oportú, el becat exposarà la seva obra al Palau Güell de Barcelona, sotmetent-se en tot moment  

 



 

 

 

a les condicions de sala i temporalitat que imposi la DIBA. Aquesta oportunitat, que forma part de la 
beca, no podrà declinar-se per part del becat.  
e.- La fundació podrà també facilitar altres llocs d’exposició a convenir amb el becat. 
 

5/ Trimestralment, el becari haurà d'informar de l'evolució del seu treball a l’associació Homesession 
i a la Fundació Güell per escrit i/o presencialment. L’esmentat requisit és absolutament necessari i la 
manca del seu compliment podrà ser motiu de cancel·lació de la beca. 
 

6/ L'artista rebrà assessorament per part de l'equip de Homesession durant tot el procés de realització 
del projecte i la seva exhibició. L'associació Homesession a més seguirà el treball de l'artista 
guanyador durant un període no inferior a 2 anys. 
 

7/ Presentar-se a aquesta convocatòria implica l'acceptació d'aquestes bases. Tanmateix, la 
interpretació és a criteri del jurat. La decisió del jurat serà inapel·lable. 
 

8/  Sense perjudici del que es desenvoluparà en els següents paràgrafs en matèria de protecció de 
dades i drets d’imatge, la Fundació Güell i Homesession volen emfatitzar en primer lloc que han 
previst la possibilitat de publicació dels noms i cognoms dels participants i guanyadors, inclòs en 
mitjans electrònics amb audiència mundial, així com de les fotografies i obres que es presentin a la 
beca, tot per informar i fer publicitat de la beca, de la fundació, de l’historial dels becats i del seu 
seguiment artístic i dels actes acadèmics de la pròpia fundació. Limitat a aquests efectes, els autors 
accepten el tractament de les seves dades de caràcter personal i cedeixen tots els seus drets d'imatge 
i de propietat intel·lectual, sobre les fotografies i obres presentades. 
La presentació de la candidatura suposarà la incorporació de les dades personals dels candidats 
participants que es proporcionin en la presentació de la candidatura, juntament amb la seva 
documentació annexa i les que aquestes generin, als fitxers titularitat de Fundació Güell i 
Homesession i el seu tractament, amb les següents tres finalitats essencials previstes:  
(1) La finalitat de verificar la participació en el programa i seguiment del mateix, de la gestió i 
prestació dels serveis propis de la beca. Aquesta finalitat té la seva base jurídica en les presents bases 
de la beca. La durada d’aquest tractament es correspondrà amb la del programa de beca fins el moment 
on arribi el candidat participant i els terminis jurídicament establerts per les responsabilitats jurídiques 
que se’n puguin derivar. 
(2) La finalitat de poder fer pública la llista de participants i guanyadors, així com de les fotografies 
i obres que es presentin a la beca, tot això per informar i fer publicitat de la beca, de la Fundació 
Güell, de l’historial dels becats i del seu seguiment artístic i dels actes acadèmics de la pròpia 
fundació, pels mitjans habituals de comunicació emprats per la Fundació Güell i Homesession, 
incloses les xarxes socials i les seves pàgines web a Internet. Aquesta finalitat té la seva base jurídica 
en les presents bases de la beca. La durada d’aquest tractament serà indefinida. 
 

 



 

 

 

(3) La finalitat de poder enviar als participants, inclòs per via electrònica, tot tipus d'informació sobre 
les activitats i programes que realitza o promou la Fundació Güell i Homesession. Aquesta finalitat 
té la seva base jurídica en l’interès legítim consistent en informar els participants sobre els 
esdeveniments i novetats relatius a les beques de la Fundació Güell i la finalitat de difusió que 
persegueixen la Fundació Güell i Homesession. La durada d’aquest tractament serà indefinida, sense 
perjudici que els candidats participants podran sol·licitar la baixa per rebre aquestes informacions a 
partir del moment de fer-se el lliurament públic de la beca. 
Fora del que es preveu en aquestes bases, i de l’accés a les dades personals dels candidats participants 
per part del jurat i de la publicitat referida als participants i guanyadors de la beca amb audiència 
mundial, les dades personals dels candidats participants no se cediran a tercers ni es faran 
transferències internacionals. S’adoptaran les mesures necessàries  per  evitar  la  seva  alteració,  
pèrdua,  tractament  o  accés  no autoritzat, d’acord amb la normativa de dades. 
Addicionalment a les presents bases de la beca, el guanyador de la beca signarà un conveni amb la 
Fundació Güell i Homesession als efectes del particular tractament de les seves dades en el seguiment 
de la beca i de la seva difusió ulterior seguint el mateix esperit de les presents bases. 
Dins dels límits que es preveuen en la normativa de protecció de dades, els candidats participants 
podran dirigir-se a la Fundació Güell (passeig d’Isabel II, 1 - Casa Llotja, 2n pis, 08003 Barcelona. 
Tel. 93 319 24 32. Correu electrònic info@fundacioguell.com) i a Homesession (carrer Creu dels 
Molers, 15, local, 08004 Barcelona. Correu electrònic info@homesession.org) per exercir els seus 
drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, portabilitat i a no ser objecte de decisions 
automatitzades, sense perjudici del seu dret a també presentar una reclamació davant d’una autoritat 
de control, entre elles l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es). 
 

9/ El no compliment d'aquestes bases pot portar a la no selecció del participant o a la cancel·lació de 
la beca. 
 

Barcelona, maig 2019 

 


