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1. Organitzadors i finalitat de la convocatòria
L’empresa Aigües Vic SA convoca la Quarta Beca de Creació Artística Aigües Vic amb l’objectiu
de promoure la creació artística al territori i afavorir la reflexió entorn del tema de l’aigua i,
per extensió, del medi ambient en general. La beca s’atorgarà al millor projecte artístic, el
qual s’exposarà durant tres mesos a un espai de la nova seu que ocupa l’empresa destinat
expressament a aquesta finalitat.
2. Destinataris
Pot optar a la convocatòria qualsevol artista que hi estigui interessat, a títol individual o en
equip, vinculat a la comarca d’Osona per estudis, feina o residència. No s’acceptaran treballs
als quals ja s’hagin atorgat altres ajudes o subvencions.
3. Temàtica i disciplines artístiques
Els projectes presentats han de girar entorn de l’aigua,les seves qualitats i el medi on es
desenvolupa. Poden presentar-se a la convocatòria projectes d’arts plàstiques o visuals, tenint
en compte que el resultat s’ha de poder exposar de manera comprensible en un espai físic.
4. Dotació
Es concedirà una beca artística amb una dotació de 6.000 euros, que es farà efectiva en dos
pagaments, el primer, corresponent al 30% del total, en el moment de l’adjudicació de la beca,
i el segon, del 70% restant, en el moment de lliurament de l’obra acabada. A aquesta quantitat
se li aplicarà la retenció de l’IRPF corresponent.
5. Sol·licituds i termini de presentació
Les sol·licituds es podran presentar a la seu d’Aigües Vic SA, C. de la Riera, 6, i hi haurà de
constar la documentació següent.
La documentació s’ha de presentar en dos sobres tancats. El termini de presentació de les
sol·licituds finalitzarà el proper 11 de març de 2016.
Sobre A: Fotocòpia del DNI, NIE o passaport. Currículum vitae de les persones participants.
Sobre B: Proposta escrita del projecte d’una llargada màxima de dues pàgines, on es detallin
també les mides i les especificitats tècniques de l’obra. Documentació addicional com CD,
fotografies, documentació gràfica o tot allò que faciliti una millor comprensió del projecte i del
seu muntatge.
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6. Criteris de selecció
El jurat, format per representants de l’empresa Aigües Vic SA i de l’àmbit artístic i cultural de
la ciutat de Vic, valorarà les propostes presentades i seleccionarà una obra guanyadora. Es
valoraran, entre d’altres, la qualitat artística i cultural de l’obra, la viabilitat del projecte i la seva
relació i missatge implícit entorn de la temàtica de l’aigua.
7. Resolució
La decisió del jurat es notificarà a la web d’Aigües Vic SA el dia 8 d’abril de 2016.
8. Retirada de documentació
Un cop notificada la decisió, els artistes no seleccionats podran retirar la documentació
presentada abans del 29 d’abril de 2016.
9. Compromisos que adquireix l’artista seleccionat
L’artista seleccionat es compromet a acceptar les bases de la convocatòria i a realitzar l’obra
complint les premisses i terminis que s’hi especifiquen.
10. Compromisos que adquireix el convocant
El convocant es compromet a mostrar als participants que ho sol·licitin l’espai on s’exposarà
l’obra, per tal que aquests puguin valorar-ne les dimensions i característiques. D’altra banda,
clicant a l’enllaç www.aiguesvic.com/beca es podrà obtenir un document PDF amb el plànol de
l’espai.
11. Difusió i propietat intel·lectual de l’obra
A partir del mes d’octubre de 2016 l’obra serà exposada durant tres mesos aprox. a la nova seu.
Aigües Vic SA farà difusió de l’obra així com del nom de la persona guanyadora i imatges als
mitjans de comunicació i també n’editarà un llibret explicatiu. L’obra seleccionada serà propietat
de l’empresa Aigües Vic SA, que es reserva també els drets d’exhibició i reproducció de la
mateixa.
12. Incidències i extinció del dret de beca
· Si el jurat considera que cap dels projectes no és viable o bé no té prou qualitat, la beca es
podrà declarar deserta.
· El dret a la beca podrà extingir-se en el cas que el beneficiari incompleixi els compromisos
estipulats en aquestes bases.
· En el cas que l’artista seleccionat renunciï voluntàriament a la beca, aquesta serà atorgada al
primer finalista.
· El jurat podrà resoldre qualsevol aspecte no previst en aquestes bases.
13. Muntatge i desmuntatge
El material per al muntatge anirà a càrrec de l’artista seleccionat que haurà d’assumir qualsevol
canvi o reforma substancial en l’espai d’exposició.
El fet de participar en el concurs suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases.
L’organització es reserva el dret de modificar algun punt d’aquestes bases si les
circumstàncies ho requereixen.

Oficina d’atenció al públic

Seu social

C/ de la Riera, 6 · 08500 Vic (Barcelona)
Tel. 93 885 25 00 · Fax. 93 889 58 80
avsa@aiguesvic.com · www.aiguesvic.com

C/ dels Caçador, 1
08500 Vic (Barcelona)

Calendari
11 de març de 2016
Data límit per a la presentació de la proposta
8 d’abril de 2016
Publicació del nom de la persona guanyadora
8 d’abril -7 d’octubre de 2016
Realització del treball
7 d’octubre de 2016
Presentació del projecte
19 d’octubre de 2016
Inauguració de l’exposició

Durada de l’exposició: 19 d’octubre - 21 de gener de 2017
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Projector
Monòlit 152x237x52 cm
Il·luminació amb sistema de rails
So

Plánols
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