
Ajuntament d'Alcanar

ANUNCI
d’aprovació de les bases de la 3a exposició d’Art i Flors als Balcons 2018

La Junta de Govern Local d’aquest ajuntament,  en sessió de data 14/12/2017, va 
aprovar inicialment les bases de la 3a Exposició d’Art i flors als balcons 2018 que 
organitza  la  regidoria  de  Cultura  de  l’Ajuntament  d’Alcanar,  així  com  la  seva 
convocatòria.

Se sotmeten aquestes bases a informació pública per un termini de 20 dies hàbils als 
efectes  de  presentació  d’al·legacions  i/o  reclamacions,  mitjançant  la  publicació 
d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, amb exposició al 
Tauler d’Anuncis de la Corporació i etauler. El termini d’informació pública començarà 
a comptar des del  dia següent  a la  publicació d’aquest  anunci  en el  BOPT,  amb 
exposició al Tauler d’Anuncis de la Corporació.

Aquestes  Bases  s’entendran  aprovades  definitivament  si  no  s’hi  formula  cap 
al·legació i/o reclamació durant el període d’informació pública, amb la publicació del 
seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província:

BASES 3a EXPOSICIÓ D’ART I FLORS ALS BALCONS

1.- La regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Alcanar organitza la 3ª Exposició d'ART 
I FLORS ALS BALCONS.  L’objecte d’aquestes bases és establir les condicions de 
participació de la 3ª exposició d’Art i flors als balcons. 

Aquesta  tercera  exposició  està  oberta  a  tots  els/les  artistes,  majors  de 17  anys, 
nascuts/es,  residents  a  Alcanar,  amb vinculació  amb la  població.  I  també artistes 
d’altres  poblacions  que  són  o  han  estat  alumnes  de  l’Escola  Municipal  d’Arts 
Plàstiques d’Alcanar des de la seva fundació.

La participació pot ser individual o col·lectiva.

S'accepten totes les tècniques, però amb subjecció a les següents consideracions:

 Totes les obres seran exposades a la intempèrie, com a mínim a Alcanar i Les 
Cases  d'Alcanar.  Si  es  deterioren  a  causa  de  les  condicions  climàtiques, 
l’Ajuntament d’Alcanar no se’n farà responsable. 

 La  tela,  una  lona  de  1’50m  d’ample  x  2’50  m  de  llargada,  oferta  per 
l’ajuntament,  pot  ser  pintada,  impresa,  tallada,  tenyida  o  elaborada  amb 
diferents  materials  que  puguin  ser  pegats  o  preferentment   cosits  (no 
voluminosos);  però  les  dimensions  de  la  lona  no  es  poden  modificar,  ni 
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tampoc deixar la base sense cobrir,  amb pintura o d'altre material.  Amb la 
finalitat  de  donar  més  consistència  a  l’obra,  es  recomana l’ús  de  pintura 
acrílica, per a un millor resultat i conservació.

No s'admetran elements que sobresurtin del format de la tela més d’un 10% 
(25cm), així mateix es podrà cosir i no solament per les vores de la mateixa, una tela 
diferent a la loneta oferta per l'ajuntament.

En cas d’impressions es pot fer servir una lona diferent sempre i quan es mantinguin 
les mateixes  mides i  tinguin “ullets”   tant  a la  part  superior  com a la  inferior  per 
poder-les penjar i assegurar . 

3. La tela, una vegada acabada, ha de ser possible doblegar-la i flexible a l'efecte del 
vent.  Queden  exclosos  elements  rígids  o  que  facilitin  que  les  teles  queden 
enganxades durant la seva exhibició al carrer.

3. Les obres seran excloses si:

 Són massa pesades. 
 No es poden plegar fàcilment.
 Tenen elements que se solten fàcilment.
 Són massa voluminoses. 
 No son obres originals 
 Contenen texts u imatges ofensives amb persones o col·lectius.

Les obres s’hauran de col·locar verticalment des d'una balconada o finestral.

4. Els/les autors/es han d'emplenar i enviar a través del formulari de registre que es 
trobarà  disponible  a  https://bibliotecatrinitarifabregat o  a  la  recepció  de 
l’ajuntament,  una  sol·licitud  de  participació  i   inscripció,  que suposa  l’acceptació 
implícita  de  les  condicions  d'ART  I  FLORS  ALS  BALCONS,  amb  la  respectiva 
autorització (signatura). Sense la inscripció, prèviament emplenada, no s’entregaran 
o  s'enviaran les teles. 

En  la  sol·licitud  de participació  s’hi  inclou una declaració responsable,  i  aquest 
document  haurà d’anar signat per l’autor, o per  tots els seus membres en el cas de 
ser un  equip , acreditatiu que l’obra presentada és pròpia i inèdita. 

5.- Requisits de participació:

 Cada  participant   podrà  presentar  un  màxim  d’una  obra,  tot  i  que  podrà 
participar en una altra col·lectiva.

 Tots els treballs presentats hauran de ser inèdits.

 No  s’admetran  sol•licituds  on  les  dades  identificatives  no  estiguin 
correctament emplenades.
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 El  fet  de  participar  en  aquesta  exposició  implica  l’acceptació  de  totes  i 
cadascuna de les bases.

 La ubicació de l’obra serà una decisió inapel·lable.

 Als participants que se’ls ho demani, hauran de presentar en el termini màxim 
d’un mes, a partir de la data de publicació de les bases, un esborrany de mida 
DIN-A3 a tot color, de l’obra a presentar.

L'últim dia per a enviar la inscripció i recollir les teles serà el 30 de gener de 
2018.

A partir  del  15  de  desembre  les  teles  una vegada signada la  inscripció,  es 
podran recollir a la recepció de l’ajuntament o es podran enviar per correu a les 
persones que ho sol·liciten

6. Són limitats els balcons per exposar les obres i les teles encarregades, per la qual 
cosa una vegada exhaurides les teles, no és podrà acceptar d’altra sol·licitud. 

En el cas que una persona o grup seleccionat rebi la tela i no presenti l'obra, serà 
exclòs de futurs certàmens.

7.  Abans  de  l’1  d’abril  de  2018  els/les  participants,  faran  arribar  mitjançant  la 
següent adreça electrònica: btf@alcanar.cat 1 FOTOGRAFIA de la totalitat de  l’obra 
per al catàleg D'ART I FLORS ALS BALCONS. 

Les fotografies hauran de tenir una bona qualitat,  per ser utilitzades per l'elaboració 
d'un catàleg del certamen.

Les  dades  tècniques  necessàries  han  de  ser  enviades  al  mateix  correu 
electrònic.

Aquests són:

a. El nom de l'equip o autors.
b. Títol del treball.
c. Any.
d. Materials.
e. Adreça complerta . Codi postal
f. Telèfon mòbil.
g. Nacionalitat.
h. Pàgina Web  / facebook
i. adreça de correu electrònic. 

8. Els/les autors/es seleccionats/ades hauran de fer arribar les seves obres abans del 
15 d’abril de 2018.

a. En  la  part  posterior  inferior   de  la  tela  han  d'aparèixer  el  nom  de  l'autor,  el
títol de l’obra i el telèfon 
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b. Aquest requisit és necessari per identificar l’autor/a. A la part davantera únicament 
hi haurà de constar el nom o signatura del autor o de l'equip, i el títol de l'obra.

b. Els treballs s'enviaran correctament plegats.

c. Les obres s'enviaran o s’entregaran  personalment  pels seus autors o persona 
designada a la següent adreça: 

Ajuntament d'Alcanar 
C/ Generalitat, 10
43530 ALCANAR

9. El catàleg serà editat en quadricromia en format paper. Els/les participants rebran 2 
exemplars gratuïts del catàleg original en paper. També podran descarregar-los de la 
web de l’Ajuntament d’Alcanar www.alcanar.cat

10. Aquelles persones que desitgin un certificat de participació, poden sol·licitar-ho a 
partir de la finalització de l'exposició, tot especificant en la seva sol·licitud el seu nom, 
any de la convocatòria i títol de la seua obra

Una  vegada  acabats  els  circuits  d'exhibició,  les  obres  podran  ser  retirades  o 
s'enviaran als seus autors per reemborsament, si així ho desitgen. 

Els/les autors/es que ho desitgin podran sol·licitar la devolució dels seus treballs fins 
el dia 15 de desembre de 2019, via correu electrònic: btf@alcanar.cat  

Les obres que no es retirin  abans del  31 de desembre de 2019,  passaran a 
formar part de la col·lecció plàstica de l'Ajuntament d’Alcanar. 

11. Des de la inauguració de la mostra, fins que l'obra sigui retornada als autors, els 
drets d'ús de les obres seran de l'Ajuntament; això vol dir la seua custòdia, maneig, 
difusió i promoció.

12. L'Ajuntament i l'organització no es fan responsables de la possible degradació o 
danys a causa dels efectes climàtics, actes vandàlics o robatoris, tot quedant lliures 
de tota responsabilitat.

13. Els/les artistes no percebran cap premi en metàl·lic per participar en “Art i Flors 
als Balcons”. 

14. La inauguració excepte canvis d’última hora, està prevista per al dia 5 de maig 
de 2018, al nucli d’Alcanar i el 13 de juliol a Les Cases d’Alcanar. La Comissió es 
reserva el dret de modificar lloc, data i terminis.

15. La participació implica l'acceptació de les presents bases.

L’ALCALDE,
Alcanar, signat electrònicament al marge. 
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