XIX BECA ARTÍSTICA DE PRIMAVERA
L’ESCALA 2017
BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE LA BECA
INTERNACIONAL DE PRIMAVERA DE L’ESCALA
Estada de recerca i creació artística
L’Ajuntament de l’Escala (Girona, Catalunya) ha creat aquesta beca d’àmbit
internacional, que va adreçada a creadors del món de les arts. Té com a finalitat
apostar per una plataforma d’expressió, desenvolupament i pensament de l’art,
l’estudi i la recerca en aquest camp, potenciar la comunicació entre sensibilitats,
cultures i procedències geogràfiques diverses i promoure la divulgació de l’art
contemporani i, al mateix temps, dinamitzar l’entorn immediat en col·laboració amb
l’artista resident, que dóna suport a tots els que s’estimen l’art.

DESCRIPCIÓ DE L’ESTADA
L’estada té una durada de tres mesos a la Casa Forestal de Sant Martí d’Empúries,
poble medieval del municipi de l’Escala, situada vora el mar en un paisatge
incomparable; l’allotjament i el taller de creació ofereixen excel·lents condicions de
residència. El taller on es realitzarà la part pràctica serà a la Casa del Gavià,
situada vora el mar i a la platja de l’Escala, dotada de tot l’indispensable i que al
final de la beca es transformarà en sala d’exposicions.

A QUI VA ADREÇADA
Pot sol·licitar la beca qualsevol professional o practicant de la creació artística, que
tingui una trajectòria artística refermada i que pugui comprometre’s a tenir una
presència continuada al llarg de tota l’estada. Les modalitats en les quals poden
participar seran les de PINTURA, ESCULTURA o qualsevol altra dins les ARTS
PLÀSTIQUES. Hi ha la possibilitat de presentar-se en equip d’artistes amb un
màxim de dos. Poden participar a la beca artistes de qualsevol nacionalitat.

DURADA
Es tracta d’una estada de tres mesos a Sant Martí d’Empúries (l’Escala) des de 1
d’abril al 30 de juny de 2017.
Cada participant es compromet (al termini de l’estada) a exposar el treball
resultant per tal de compartir-lo amb el públic i divulgar-ne l’obra. Sense cap
obligació presencial de la persona resident. El treball serà exposat durant la
primera setmana de juliol i durant un màxim de tres setmanes, a l’edifici de la casa
del Gavià de l’Escala.

CONDICIONS
El projecte de cada participant és de temàtica lliure dins dels procediments
convocats, i hi podrà proposar un sol projecte.
La voluntat de la beca és afavorir els artistes a poder expressar-se, buscant camins
de recerca. Es valoraran aquells projectes que es serveixin del context paisatgístic,
històric i humà del territori.

CANDIDATURES
Requisits per sol·licitar la Beca de Primavera
Ser major de 18 anys i de qualsevol nacionalitat.
Els dossiers de candidatures seran enviats únicament en format digital (PDF)
mitjançant el formulari de sol·licitud i redactats preferiblement en català o
castellà. Poden ser també en francès o anglès. Tots els dossiers presentats en
un altre idioma o amb una manca de documentació seran eliminats de la convocatòria
i destruïts.
El termini de presentació de les candidatures és el 28 de febrer de 2017
La participació en aquesta convocatòria comporta l’acceptació de les seves bases i
la resolució del jurat.
Un cop publicat el veredicte, els dossiers no premiats seran automàticament
esborrats per tal de garantir-ne la confidencialitat.

Contingut del dossier que s’ha de presentar
Cal omplir el formulari de sol·licitud amb tots els apartats següents en format
PDF.
Cal fer una nota d’intenció del projecte (un full màxim en PDF): memòria descriptiva
del procediment artístic i possibles necessitats in situ.
Cal presentar un currículum amb totes les dades personals del candidat (PDF).
Cal elaborar un dossier artístic representatiu del treball de l’artista: 10 documents
com a màxim, que poden ser imatges amb text o vídeos (màxim 5 minuts per vídeo).
Fotocòpia del DNI o passaport (PDF).
Fotocòpia de la targeta sanitària o tota altra atestació d’assegurança sanitària
(PDF).

CRITERIS DE VALORACIÓ
1. Presentació de tots els documents indicats en la convocatòria i en el format
sol·licitat.
2. La creativitat, originalitat obligatòria i innovació del projecte.
3. La qualitat del projecte general de l’artista creador i del projecte específic que
presenta.
4. Proposta de calendari adequada a les bases de la convocatòria.
5. El guanyador o guanyadora de la beca ha de comunicar per escrit l’acceptació de
l’ajut en un termini de 7 dies comptats a partir de la recepció de la notificació de la
concessió. En cas que no fos així, s’entendrà que el guanyador o guanyadora renuncia

a la beca, per la qual cosa es perdrà el dret i es podrà concedir la beca a la següent
persona seleccionada, i així successivament.
6. Fer l’estada en els termes establerts en la convocatòria.
7. El període de realització del projecte, un cop revisada la proposta de calendari
de la persona becària, ve fixat per la Direcció de la beca.
8. Deixar constància de la participació a la beca en el projecte realitzat.
9. En finalitzar l’estada, caldrà presentar una memòria completa del treball.
10. El guanyador o guanyadora de la beca es compromet a deixar a l’Ajuntament una
obra resultant de la seva recerca artística.
11. La persona becària es compromet a participar i col·laborar en les activitats
programades durant tota la residència.
12. No podran ser beneficiaris d’aquesta convocatòria aquells o aquelles artistes
que hagin obtingut aquesta beca en edicions anteriors.

AJUT A LA CREACIÓ
Es concedeix al guanyador o guanyadora de la beca un ajut a la creació de 2.000 €
(impostos inclosos). També se li oferirà una placa commemorativa.
El segon i tercer classificats seran considerats finalistes. I també tindran un
record de la seva participació.
Les despeses dels viatges d’anada i tornada tant de les persones com dels materials
seran assumits per la persona o persones participants. Tot i així, per al material,
l’Ajuntament facilitarà un petit camió tant en el moment d’arribada com en el de la
marxa, des del seu domicili, estació de tren o aeroport, fins a l’Escala, sempre que
la distància no depassi els 200 km.
El guanyador o guanyadora pot recórrer a altres ajuts públics o privats.
L’Ajuntament es fa càrrec de totes les despeses relacionades amb l’ús de
l’allotjament i el taller.
El segon i tercer participants tindran un reconeixement com a finalistes.

BECA I ESCOLA
L’Ajuntament de l’Escala té la voluntat de proposar més interacció entre la persona
becària i les escoles. Es tracta d’aprofitar els tres mesos de l’estada de l’artista en
el municipi per despertar la curiositat dels més joves, sensibilitzar-los en el món de
la creació contemporània i, així, abordar temes fonamentals d’educació com la
multiculturalitat o el foment del sentit crític, dos valors ben propis del segle XXI.
En aquest sentit, es sol·licitarà a l’artista d’acollir unes visites escolars al llarg de la
seva recerca i realitzar presentacions del seu treball i la seva obra a les tres
escoles del municipi.

ACTIVITATS, COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ
Al llarg dels tres mesos d’estada s’establirà un programa d’activitats per relacionar
la persona resident amb l’entorn i la gent, i viceversa. L’objectiu és apropar la
recerca contemporània al públic i provocar d’aquesta manera, possibles cites al
resident.
S’organitzarà una trobada amb els membres del jurat de la convocatòria i la premsa
a l’equador de l’estada, seguit per un dia de portes obertes al públic.
L’artista guanyador o guanyadora tindrà una campanya de difusió per a l’exposició
que es realitzarà tant en xarxes socials com per ràdio i televisió.
El guanyador o guanyadora signarà una carta d’autorització per a la difusió de la
seva obra.

TERMINIS
El termini de presentació de les candidatures és el 28 de febrer de 2017. Cal
enviar la candidatura per correu electrònic a l’Ajuntament de l’Escala, a l’adreça:
joventut@lescala.cat.
El jurat es reunirà el 18 de març de 2017.
NO s’acceptaran els projectes presentats fora de termini, si no són originals de
l’artista o no s’ajusten a les bases.
Pel sol fet de presentar-se a la beca, l’artista entén que accepta i dóna conformitat
a les bases del concurs i les seves condicions.
Si es presenten un màxim de dos projectes, cal enviar-los per correus separats.

JURAT I VEREDICTE
El jurat estarà format per professionals del món de la creació
artisticocontemporània i del món de la cultura artística.
El jurat tindrà en compte la professionalitat de l’artista, la claredat del projecte
artístic i que tingui un gran interès a realitzar-lo.
El jurat es reserva el dret de declarar deserta aquesta convocatòria si les
propostes no corresponen a les exigències de professionalitat de l’artista o del seu
projecte.

ALLOTJAMENT
L’Ajuntament posa a disposició de la persona resident un habitatge d’uns 90 m²
situat a la planta baixa de la Casa Forestal d’Empúries, al costat de l’església gòtica
i davant del mar.
Descripció: dues habitacions dobles amb llençols i mantes, bany complet, cuina
equipada i sala d’estar menjador amb televisió i Wi-Fi.
Els espais han de ser cuidats pel mateix resident, que es compromet a deixar les
instal·lacions en el mateix bon estat en què les ha trobat sota la seva total
responsabilitat.
La persona becada podrà estar acompanyada per la seva unitat familiar (tres
persones com a màxim). En cas que el guanyador sigui un equip el total de persones
no podran accedir de quatre.

TALLERS
El guanyador o guanyadora de la beca disposarà de dos espais.
L’espai de creació està en una planta baixa, separat i situat davant mateix de la
Casa Forestal d’Empúries, a l’antic castell dels Carolingis.
El taller del castell dels Carolingis consta d’una sola nau d’uns 75 m² amb llum i
aigua.
L’espai disposa del material bàsic per a la creació artística.
La persona becada es compromet a deixar-lo en el mateix bon estat.
El taller de creació pràctica del projecte es realitzarà a la Casa del Gavià davant la
platja de l’Escala.
S’utilitzarà la planta baixa, que consta de tres espais individuals, un bany, aigua i
llum especial; es disposarà en la seva totalitat d’uns 65 m².
El taller té tots els elements necessaris per a la pràctica artística.
Els espais de creació pràctica al final de l’estada es transformaran en sales
d’exposicions.

EXPOSICIONS
Les exposicions es faran en els tres espais de la planta baixa de l’edifici del Gavià,
transformat en sala d’exposicions i amb tots els elements necessaris, i restaran
obertes al públic i en horaris concrets.
La persona resident podrà recuperar el material exposat en finalitzar les
exposicions.

SITUACIÓ GEOGRÀFICA I ACCESSOS
L’Escala, situada al mig de la Costa Brava i equidistant de Barcelona, Ceret i
Cotlliure, està molt a prop de Figueres i Girona, on enllaça amb les autopistes
europees, el ferrocarril-AVE i l’aeroport.
A peu d’aigües de la Mediterrània, al costat de les ruïnes grecoromanes d’Empúries i
les platges de la Costa Brava, s’alça l’antiga Casa Forestal, al recinte medieval de
Sant Martí d’Empúries. Un espai ideal, davant del mar, des del qual es pot
contemplar tota la badia de Roses i entendre per què els paisatges de l’Empordà i la
seva costa foren sempre motius d’inspiració per a artistes d’ara i sempre. Dins del
poble de l’Escala i situat vora el mar, a la platja, s’hi alça la Casa del Gavià, edifici
construït el 1951 i emplaçat al cim de les roques de la costa, amb les parets de
pedra en forma de vaixell. Allà hi trobem un mirador sobre el mar en un dels millors
paisatges de Catalunya.

LLOCS I ACTIVITATS D’INTERÈS
(Els llocs situats en el municipi de l’Escala es podran visitar lliurement sobre simple
demanda)
Biblioteca municipal de l’Escala
Biblioteca del Museu d’Empúries
Ruïnes grecoromanes d’Empúries
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà
Museu de l’anxova i de la sal
Centre d’interpretació del peix
Casa de l’Alfolí de la Sal
Museu Teatre Gala-Salvador Dalí (Figueres / Cadaqués)
Museus i Centres d’Art de Girona i Barcelona
Activitats culturals del municipi
Concerts clàssics a l’Escala i a l’església de Sant Martí d’Empúries.

ACCESSOS
Barcelona: 140 km
Girona: 45 km
Figueres: 26 km
Perpinyà: 85 km
Ceret: 71 km
Cadaqués: 47 km
Sant Martí d’Empúries i l’Escala són uns indrets molt destacats a la Costa Brava i,
sobretot, durant la temporada estival, on la població es triplica. Per això, la
realització al juliol de les exposicions de la persona guanyadora de la Beca de
Primavera serà sense cap mena de dubte una cita ben esperada tant pel públic
turístic com per l’autòcton.

INFORMACIÓ
Ajuntament de l’Escala
Tel: 0034 972 774 848
joventut@lescala.cat
pguanter@lescala.cat
www.lescala.cat

HI COL·LABORA:
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Museu
d’Arqueologia de Catalunya-Empúries.

AMB EL SUPORT DE: Diputació de Girona

FORMULARI DE SOL·LICITUD

XIX BECA DE PRIMAVERA DE L’ESCALA
Nom

Cognoms

Nom del projecte
Adreça
CP

Ciutat

Província

País

Telèfon
Adreça electrònica
Contingut de la sol·licitud
 Currículum
 Nota d’intenció
 Targeta sanitària
Data

 DNI o passaport
 Dossier artístic
Signatura

El termini de presentació de les candidatures és el 28 de febrer de 2017. Cal
enviar la candidatura per correu electrònic a l’Ajuntament de l’Escala, a
l’adreça: joventut@lescala.cat.

