
CONVOCATÒRIA

D’INTERVENCIONS

EFÍMERES

A CEL OBERT.

més informació i inscripcions www.acelobertfestival.cat



L’Ajuntament de Tortosa convoca la segona edició d’A Cel Obert. Festi-

val d’Intervencions Efímeres amb la finalitat de promocionar projectes 
d’art efímer en els espais emblemàtics de la ciutat de Tortosa. 
 

PARTICIPANTS

Poden acollir-se a aquestes bases tots els creadors (persones o 
col·lectius) que presentin projectes d’intervencions efímeres dintre de 
qualsevol de les disciplines de l’art, el disseny i l’arquitectura.

Els col·lectius hauran d’indicar la totalitat dels seus membres i designar 

necessàriament un d’aquests perquè actuï com a representant. 

CONCURS

A Cel Obert pren com a escenari de les  intervencions finalistes els espais 
emblemàtics determinats en la corresponent convocatòria. Els escenaris 
escollits, amb les imatges, els plànols, les dades històriques, etc. es faran 
públics a la pàgina web del Festival (www.acelobertfestival.cat).

Els participants hauran d’escollir un dels espais proposats per projectar 
la seva obra, que haurà de complir els següents requisits:

• que s’adeqüi al tema proposat
• que sigui realitzable tècnicament
• que sigui viable econòmicament  

(el premi finança l’execució del projecte)
• que no malmeti l’estructura de l’espai
• que respecti la temporalitat de l’execució

El jurat es reserva el dret de reubicar les obres en un altre pati si ho 
estima convenient. En aquest cas s’avisarà amb antel·lació perquè es 
pugui readaptar la proposta.

L’Ajuntament de Tortosa tindrà cura de la conservació i vigilància de 
les obres el temps que estiguin exposades. Un cop finalitzat aquest 
període, l’autor ha de retirar l’obra exposada.

TEMÀTICA DEL FESTIVAL

A Cel Obert establirà un tema vehicular per a cada una de les edicions 
amb la intenció de generar vincles entre les diverses intervencions.

El tema d’aquesta edició és: Color (www.acelobertfestival.cat/tema-15).

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

1_ Per participar en la preselecció al festival, els creadors s’hauran 
d’inscriure a la pàgina web del Festival A Cel Obert (www.acelobertfes-

tival.cat/inscripcions).

2_ Projecte. La proposta es presentarà emplaçada en un dels 5 patis 
escollits per a aquesta edició.  

Es presentarà com a màxim una única obra per participant/equip. 

El format d’entrega serà d’un màxim de 2 din A3 horitzontals en format 
pdf, on s’inclourà tota la documentació gràfica necessària per explicar 
l’obra, a més d’una memòria descriptiva del projecte.  

Cada panell din A3 haurà de contenir el lema de la intervenció i en cap 
moment hi figurarà el nom dels participants. 

3_ Currículum dels participants en un màxim de 2 pàgines din A4.

4_ Còpies digitals del DNI de tots els participants. 

Tota la documentació s’haurà d’enviar sota el concepte “Participació 
a Cel Obert 2015” a l’adreça info@acelobertfestival.cat fins al dia 8 
de juny de 2015, en format .pdf (que no ocupi més de 10 MB). El nom 
dels arxius serà el nom del lema de la proposta. S’aconsella que els 
textos estiguin escrits en català, castellà o anglès.

FINALISTES

Entre tots els inscrits, el jurat, nomenat a aquest efecte en l’acte de con-

vocatòria, seleccionarà 10 projectes finalistes en funció de la qualitat, la 
innovació i originalitat, i la viabilitat econòmica i tècnica d’aquest. 

Les 10 obres escollides es faran públiques a la pàgina web del Festival 
(www.acelobertfestival.cat) el dia 22 de juny.  

SELECCIÓ

Els 10 finalistes disposaran fins el 9 de juliol per preparar un din A3 on 
presentin la seva proposta més detallada, a mode de projecte  executiu. 

Aquest 10 projectes seran considerats a tots els efectes “projectes finalis-

tes del Festival”, fent-los públics durant el cap de setmana del Festival.

El dia 13 de juliol es coneixeran els 5 projectes escollits d’entre els 10 
finalistes. L’elecció del jurat es farà pública a la pàgina web del Festival. 
Els 5 participants seleccionats disposaran de dos mesos per gestionar i 
preparar la seva intervenció. La materialització del projecte es realitzarà 
durant la setmana abans del Festival.

PREMIS

Cadascun dels 5 projectes seleccionats rebrà una dotació econòmica 
de 1000€ (800€ un cop aplicada la retenció fiscal correponent), per 
poder executar l’obra. 

Al finalitzar el festival el jurat entregarà una menció al millor projecte 
executat i serà cridat, com a artista convidat, a realitzar un projecte 
d’art efímer, amb un pressupost subvencionat, en el marc del programa 
TRANSEFÍMERS, que impulsa la Xarxa Transversal.

També hi haurà una menció del públic que es decidirà per votació 
popular durant els dies que duri el festival. 

MÉS INFORMACIÓ

1_ L’Ajuntament de Tortosa es reserva el dret d’utilitzar els projectes 
finalistes per la difusió del festival. En aquest cas, es sol·licitarà als 
artistes seleccionats que cedeixin, per escrit, els drets de reproducció 
en qualsevol format de la seva obra.

2_ El jurat i la organització es reserven el dret de deixar deserta alguna 
de les places de la convocatòria.

3_ El dret a la dotació econòmica de 1000€ pot extingir-se en el cas de 
la no execució del projecte en el termini establert o per la modificació 
del projecte.

4_ El fet de participar en la convocatòria presentant la inscripció 
per optar a la concessió dels premis suposa l’acceptació íntegra 
d’aquestes bases.  

CONTACTE

Qualsevol consulta relativa a aquestes bases i a les corresponents 
convocatòries podrà adreçar-se a l’adreça electrònica  
info@acelobertfestival.cat i  museudetortosa@tortosa.cat  
o via facebook: www.facebook.com/acelobertfestival.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA 
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AMB EL SUPORT DE

ORGANITZA


