
CONCURS ARTÍSTIC PER A ALUMNES D’ESTUDIS SUPERIORS 
D’ART DE TOTA CATALUNYA 

BASES DEL CONCURS 
 
 

L’ONG  Medicus Mundi Mediterrània, dins del projecte d’EpD “I Encontre Artístic Internacional per    
a la prevenció de la Violència Masclista”, obre el I concurs de creació artística per alumnes d’estudis 
artístics sobre el dret de les dones de viure lliures de violència. 

 
 

  Disposicions generals  
 

 L’objectiu general del concurs és defensar el dret a la salut, entesa com a benestar físic, psicològic 
i socioeconòmic. Més concretament, volem fomentar la reflexió sobre la relació entre la salut, el 
dret a una vida lliure de violència de gènere i la creació artística. 

 Només es rebrà 1 treball per autor/per grup. 
 L’obra guanyadora rebrà suport econòmic, logístic i organitzatiu de Medicus Mundi Mediterrània 

per a dur-la a terme i s’organitzarà un Encontre Artístic Internacional per fer-la pública. 
 Hi ha un premi de 1.500€ per la proposta guanyadora. 
 Consultes i informacions, contactar a Sara Manserra: sara.manserra@medicusmundi.es. 

 

  Detalls del concurs  

1. ÒRGAN ORGANITZADOR 
L’òrgan organitzador és l’ONG Medicus Mundi Mediterrània en col·laboració amb centres d’estudis 
artístics i universitats de Catalunya. 

 
 

2. REQUISITS PER A PARTICIPAR 
Poden participar els/les alumnes de centres d’estudis artístics i universitats de Catalunya sempre que 
hagin assistit a la presentació del documental «Woman» i al taller pensat per facilitar la reflexió sobre 
la violència de gènere i el dret de les dones de viure lliures de violència. Es poden presentar els/les 
alumnes individualment o en grup de nombre il·limitat de persones. 

 
 

3. CONTINGUT DE LA PROPOSTA 
La proposta ha d’estar constituïda per 3 components: 

 
1) Una obra que representi el dret de les dones de viure lliures de violència, de qualsevol disciplina 
artística (exposició fotogràfica, exposició de disseny gràfic, peça d’il·lustració, peça d’escultura o peça 
de pintura, arts aplicades al mur, etc.) 

 
2) Comissariat artístic pel I Encontre Artístic Internacional: pensar i descriure l’organització del 
esdeveniment d’exhibició de l’obra a nivell logístic (el lloc de l’exposició de la peça, el format de 
l’exposició i 1 persona convidada a nivell internacional). 
És important que hi hagi almenys una persona convidada de caràcter internacional i que, amb la seva 
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expressió artística, pugui aportar una visió multicultural a l’esdeveniment, per a tenir presents totes les 
mirades, incloent-hi les del sud global. 

 
3) Un pressupost de les despeses necessàries per a la creació de l’obra i l’organització de la trobada 
artística internacional. 
Elements admesos en el pressupost: despeses de transport i dietes, despeses de transport i estança de 
la persona convidada, lloguer espai, materials (exemple: pintura, llenç per a l’obra, pinzells, fang, argila, 
impressions de cartells i fotos, roba de escena, etc.) 
Elements no admesos en el pressupost: despeses de personal, material inventariable, despeses no 
relacionades amb la producció de l’obra ni amb l’organització de l’Encontre Artístic Internacional. 

El pressupost no pot superar els 10.000 € (exemple de pressupost en annex I) i es considera orientatiu: 
quan es guanyi el concurs, el pressupost es concretarà amb el personal de Medicus Mundi Mediterrània, 
que gestionarà les despeses i les factures. 

Els components 1 i 2 no s’han de desenvolupar amb el mateix nivell de complexitat. Cada participant 
decidirà en quin percentatge desenvolupar cada punt (exemple: 90% obra i 10% comissariat artístic o 
viceversa). 

 
 

4. CONDICIONS DEL CONCURS 
 El treball pot ser presentat com a proposta individual o d’un grup d’alumnes il·limitat. 
 Només es rebrà 1 treball per autor/per grup. 
 L’obra ha de ser original i inèdita i no s’ha d’haver presentat amb anterioritat en cap altre concurs, 

publicat a una web o a qualsevol altre mitjà digital o imprès. 
 Els participants es responsabilitzen totalment de ser els únics autors, que no existeixin drets a 

tercers, així com de tota reclamació per drets d’imatge sobre les obres presentades al concurs. 
 Per poder participar les/els candidates/s hauran d’aportar informació completa i veraç que inclogui: 

Nom i cognoms de la persona o llista de persones que integren el grup, classe i departament, nom 
del centre d’estudis al que pertanyen i l’adreça i dades de contacte (e-mail/telèfon). 

 La participació en el concurs no tindrà cap cost per als participants. 
 
 

5. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES PROPOSTES 
En la valoració dels treballs es consideraran els següents criteris: 

a) Originalitat i creativitat. 
b) La obra presenta el dret de les dones de viure lliures de violència. 
c) Qualitat del treball artístic: presentació i expressió artísticament adequada en la disciplina triada 
i l’ús de diverses fonts, dades i investigacions diferents. 
d) Claredat del missatge: valors clarament visibles/destacats per a fomentar la reflexió sobre el dret 
de les dones de viure lliures de violència. 
e) Factibilitat a l’hora de fer-ho públic en una trobada artística. Que s’ajusti al temps i als recursos 
limitats dels quals disposem. 
f) Es valorarà que existeixi equilibri entre el desenvolupament de la part de “obra” i de la de 
“comissariat artístic”. 



6. PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES: DATES I TERMINIS 
El treball es presentarà a través del formulari que es troba en aquest enllaç (clica aquí). 

 

Els treballs s’han d’enviar com a màxim el 15 de gener 2023. 

Calendari: 
Període de lliurament de les propostes: fins al 15 de gener 2023. 
Data de la resolució del concurs: 15 febrer 2023 
Data de realització de l’obra: 15 febrer - 30 abril 2023 
Data de la trobada artística internacional i lliurament del premi: maig 2023 

 
 

7. PREMIS 
El treball guanyador rebrà recursos per la producció de la seva proposta, suport logístic i material de 
Medicus Mundi Mediterrània i portarà a terme la presentació pública del seu projecte artístic en el I 
Encontre Artístic Internacional. A més, serà premiat amb una beca de 1.500€. 

 
 

8. MOTIUS D’EXCLUSIÓ DE LES SOL·LICITUDS 
Seran motius d’exclusió de les sol·licituds: 
- La remissió fora de termini. 
- L’incompliment de les normes de presentació previstes en les Bases del concurs. 

 
 

9. JURAT I COMITÈ TÈCNIC 
El jurat està compost per membres de Medicus Mundi Mediterrània i professionals del món de l’art i la 
cultura. 

 
 

10. NOTIFICACIÓ ALS/LES GUANYADORS/ES 
Els noms del/s guanyador/s o de la/les guanyadora/es es difondran en un comunicat dirigit a tots els 
centres d’estudis artístics participants en el concurs el dia 15 de febrer de 2023 i es publicaran a les 
xarxes socials i al butlletí bimensual de Medicus Mundi. 

 
 

11. ACCEPTACIÓ DE LES BASES 
La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació de totes i cadascuna d’aquestes bases i de 
la decisió inapel·lable del jurat. Medicus Mundi Mediterrània es reserva el dret de regular qualsevol 
aspecte no contemplat en aquestes. 
El concurs pot ser suspès o poden ser prorrogades les dates de selecció de l’obra guanyadora per causes 
de força major. 

 
 

12. DRETS D’AUTOR 
La propietat intel·lectual i autories seran sempre de l’autor/a. Medicus Mundi Mediterrània haurà de 
fer constar en futures reproduccions impreses o per qualsevol mitjà digital el nom de l’autor/a. 
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ANNEX I (exemple de pressupost) 

Materials: ...€ 

Lloguer espai ... € 

Despeses de transport i estança de la persona convidada: ...€ 

Altres despeses de transport: ...€ 

Altres ...€ 

Total: ... € 
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