
CONVOCATÒRIA PER PARTICIPAR EN L’EXPOSICIÓ I LES JORNADES
"DREAMERS".  NO  ENS  PRENGUEU  ELS  SOMNIS  AL  CCCA.  CAN
CASTELLS CENTRE D’ART. 

BASES DE PARTICIPACIÓ

1. INTRODUCCIÓ
Amb motiu de la proposta expositiva convocada pel CCCA de Sant Boi de Llobregat en 
col·laboració amb la Facultat de Belles Arts de Barcelona ( Conveni UB 18669), queda 
oberta la convocatòria per poder participar amb obres artístiques i/o accions artístiques i/o
tallers participatius i /o obres col·laboratives o de co−creació, en l’exposició i jornades 
“ ”Dreamers . No ens prengueu els somnis . Aquesta mostra presentarà diferents 
propostes artístiques d’alumnes i exalumnes de la Facultat de Belles Arts de la Universitat
de Barcelona. Com a nous creadors i creadores que són, els/les artistes novells i novelles 
que participin en aquesta exposició es presenten com a essers somiadors. Somiadors i 
somniadores, que tot i tenir davant d’ells un present advers, no volen deixar de pensar en 
un futur millor a través de les seves obres i creacions (reivindicatives, crítiques i 
esperançadores). 

2. MODALITATS DE PARTICIPACIÓ

Existeixen 3 modalitats de participació en la iniciativa

•    Modalitat A) EXPOSICIÓ FÍSICA D’OBRES i PROJECTES ARTÍSTICS
•    Modalitat B) TALLERS DE CO−CREACIÓ
•    Modalitat C) ALTRES ACCIONS

MODALITAT A) 
Participació en EXPOSICIÓ FÍSICA D’OBRES i PROJECTES ARTÍSTICS

•    Descripció: Exposició física d’obres i projectes creatius individuals o col·lectius 
de qualsevol format o tècnica en torn als eixos de treball. 

•    Localització: Museu CCCA de Sant Boi de Llobregat
•    Dates:  De gener a març de 2020

MODALITAT B)
Participació amb tallers de co−creació que tindrán lloc durant el dia de la innauguració o 
durant un o varis dissabtes del mes de gener, frebrer i/o març (segons necessitat).

MODALITAT C)
ALTRES ACCIONS de difícil classificació o provisió que puguin ser encabides dintre de la 
iniciativa i que no s’adaptin a qualsevol de les altres modalitats (Partenariat amb altres 
iniciatives, intervencions i projectes site specific, etc.)



3. ENVIAMENT DE PROPOSTES

•    Els/les participants en qualsevol de les modalitats hauran de presentar les seves
propostes exclusivament a través de l’enviament d’un arxiu PDF a la següent 
direcció de correu electrònic: expo.bbaa.ccca@gmail.com. Qualsevol proposta que 
no sigui presentada a través d’aquest mitjà serà desestimada.

L’arxiu PDF ha de contenir tota la informació que l’autor/a de l’obra consideri 
necessària per tal de fer comprensible el projecte. En tot cas, independentment de 
les particularitats de cada proposta, tot dossier virtual ha de contenir com a mínim 
els següents apartats:

− Fitxa tècnica: Títol de l’obra, mides (distribució en l’espai), materials, 
requeriments tècnics (punts de llum, electricitat, etc.).
− Abstract: Escrit de 5 a 10 línies que expliqui el marc teòric de la peça ˆ breu
memoria conceptual˜ 
− 2 fotografies que permetin valorar l’obra amb claredat.

Els/les participants en la modalitat B a més, hauran de trametre una petita 
programació del taller o obra de co−creació on s’especifiqui la temporització de 
l’activitat, el material necessari per a la seva realització i la distribució a l’espai dels 
elements o mobiliari que es farà servir.

•    Els/les participants que desitgin concórrer com a grup/col·lectiu hauran de 
nomenar una persona representant. Aquesta persona serà la única que enviarà el 
correu electrònic, encara que proporcionarà les dades de la resta de components 
en el moment de realitzar la proposta. 

•    Els/les participants podran concórrer en tantes modalitats i presentar tantes 
propostes com desitgin. 

•    Les propostes podran trametres fins el 1 de desembre de 2019 a les 23:55 
hores (GMT+1).

•    Les propostes es podran trametre en català, castellà i anglès. 

4. RESOL·LUCIÓ I PUBLICACIÓ DE RESULTATS

•    L’equip comissari de l’exposió conjuntament amb l’equip directiu del  CCCA 
examinarà les propostes trameses en les diferents categories i realitzarà una 
selecció basada en criteris de qualitat, correcció i adequacióa a la temàtica de 
l’exposició. 

•    Els/les autors/es de les propostes seleccionades seran contactats/es a posteriori
per correu electrònic per tal de confirmar la seva participació i convenir el procés a 
seguir.

5. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Poden participar els/les alumnes que estiguin cursant actualment la carrera de Belles Arts 
a la Universitat de Barcelona o exalumnes que hagin acabat la mateixa en els darrers dos 



anys.

Contingut de les propostes

•    El contingut de les propostes enviades haurà de ser original i propietat dels/de 
les participants que les trametin. En cas de no ser autor/a de les mateixes, els/les 
participants hauran de comptar amb l’autorització expressa de qui en sigui l’autor/a 
per fer−ho. 

•    El contingut de les propostes enviades i la opinió que expressin serà 
responsabilitat exclusiva dels/de les participants que les trametin. 
•    Els continguts tramesos no incitaran a l’odi, a la violència o a la discriminació i 
no tindran finalitats propagandístiques.

•    L’organització no es fa càrrec de cap responsabilitat legal que es pugui originar 
al respecte de les accions dels/de les participants en la iniciativa, encara que 
vetllarà per l’acompliment de la legalitat vigent en la mesura que li sigui possible. 

•    Qualsevol proposta que infringeixi alguna de les normes serà automàticament 
descartada

Difusió

•    Les comunicacions i obres presentades, així com el seu registre per qualsevol 
mitjà, podran ser susceptibles d’aparèixer en publicacions de qualsevol tipus que 
l’organització pugui realitzar amb finalitats exclusivament pedagògiques i de difusió 
del coneixement. Els/les participants, que retenen tots els drets de les seves 
comunicacions i obres, accepten aquesta clàusula amb la seva participació i 
renuncien a exigir compensació econòmica al respecte.

•    L’organització es compromet a comunicar als/a les autors/es l’ús de les seves 
comunicacions i imatges en publicacions. 

•    Els/les participants accepten que imatges de les seves obres i de la seva 
persona puguin apareixen en mitjans de comunicació (televisió, premsa) amb 
finalitats d’informació i difusió de les activitats vinculades a la iniciativa.

•    Fins allà on es pugui responsabilitzar la organització, els/les autors/es podran 
exercir els seus drets d’accés i de rectificació de la informació tramesa a través del 
correu de contacte 

Exposició d’obres físiques

•    Els/les autors/es de les obres seleccionades en les modalitats corresponents 
cediran les obres a l’organització per a la seva exposició pública sense cap cost. 

•    Els/les autors/es hauran d’entregar les seves obres en el punt de trobada 
convingut amb l’organització segons sigui el cas. Els/les autors/es rebran un albarà 
d’acord a entrega. 

•    L’organització no es farà càrrec directe de l’assegurança de cap peça exposada 
i no es farà responsable de cap indemnització al respecte de desperfectes o 



robatoris que es puguin produir. L’organització es compromet a vetllar perquè els 
espais expositius est iguin vigilats per tal de minimitzar els riscos.

•    Els/les autors/es es comprometran a entregar les obres seleccionades i no 
altres. No s’exposaran obres que no hagin estat seleccionades pel comitè 
corresponent.

•    Els/les autors/es proporcionaran els consumibles necessaris (p.e. Cargols, 
tensors, penjadors) per tal de que les seves peces puguin ser instal·lades. En el 
cas de que les peces requereixin una instal·lació elèctrica o electrònica específica, 
els autors/es hauran de proporcionar els mitjans necessaris per a la seva exposició 
(p. e. projector, pantalla LCD, allargador elèctric). Malgrat aquest darrer punt, la 
organització es compromet a tractar de facilitar aquests mitjans en la mesura que li 
sigui possible. 

•    En els casos que sigui necessari, els/les autors/es s’encarregaran del muntatge 
i desmuntatge de les seves peces en els espais expositius. 

•    Les obres instal·lades hauran d’acomplir uns requisits mínims de seguretat 
establerts que permetin la seva exhibició sense risc pel públic i per l’espai on 
s’exposin. 

•    Una vegada finalitzada l’activitat expositiva, els/les autors/es recolliran les 
seves obres en el punt de trobada convingut amb l’organització segons sigui el 
cas.

•   En casos puntuals, els/les autors/es podran enviar al seu compte les seves 
obres per via postal. Els/les autors/es que optin per aquesta opció hauran de fer−se 
càrrec de les despeses de retorn del treball una vegada finalitzada la seva 
exposició. 

•   En aquest o en altres supòsits que ho requereixin, els/les autors/es 
proporcionaran indicacions precises del muntatge de les seves peces.

•   L’organització exercirà el rol de comissariat i facilitarà la infraestructura en els 
espais que s’utilitzin per a l’activitat expositiva. El comissariat assessorarà als/les 
artistes amb allò que necessitin. 

•   Els/les autors/es podran autoritzar a l’organització a itinerar l’exposició de les 
seva/es obra/es en els diferents espais col·laboradors (virtuals i físics) de la 
iniciativa durant les dates esmentades. 


