
Bases Convocatòria RAW 2021 
 

El Centre Cívic Matas i Ramis obre una convocatòria per a la selecció 
de 3 projectes fotogràfics a l’Espai RAW, per a ser exposats a la 
programació 2021-2022. L’Espai RAW és un espai centrat en 
fotografia emergent ubicat a la planta baixa de l’equipament.  

 

Característiques principals de la convocatòria: 

- 10,5 m lineals d’espai expositiu 

- Durada de 2 mesos per a cada exposició 

- Suport a la creació de 50 euros  

- Disponibilitat de marcs de 40x50 cm i de 50x50 cm 

 

Condicions de la convocatòria 

 

● La convocatòria romandrà oberta fins al 22 de juny. 

● La convocatòria es resoldrà abans de l’1 de juliol. 

● Cada participant podrà presentar un únic projecte. 

● La temàtica del projecte és lliure. 

● El suport econòmic de la convocatòria està destinat a la producció total o parcial 

de l’exposició (ampliacions fotogràfiques o altres dispositius expositius). 

● Podran participar a la convocatòria persones majors d’edat. 

● La convocatòria pot quedar deserta en cas que l’organització així ho consideri. 

● La participació a la convocatòria implica l’acceptació d’aquestes bases. 

 

 



Condicions de l’exposició 

 

● Els tres projectes seleccionats s’exposaran entre les següents dates: del 8 de 

setembre al 2 de novembre de 2021, del 4 de novembre al 3 de gener de 2022, i del 

12 de gener al 7 de març de 2022. 

● Del muntatge i desmuntatge de l’exposició se’n farà càrrec l’artista,  amb el suport 

tècnic i material del Centre Cívic. 

● L’horari de muntatge i desmuntatge de l’exposició es coordinarà amb l’organització 

en el dia anterior i posterior a les dates de l’exposició. 

● El desplaçament anirà a càrrec de les persones seleccionades. 

● El Centre Cívic proporcionarà el material bàsic per al muntatge de la mostra. 

● El Centre Cívic aportarà 50 euros (base imposable) en concepte de suport a la 

creació. 

● El Centre Cívic posa a disposició de l’artista l’ús de marcs de 40x50 cm i de 50x50 cm 

per a la realització de la seva exposició. 

● L’artista es compromet a fer una visita guiada a la seva exposició en una data a 

acordar amb l’organització. 

 

Condicions de participació 

● Els i les artistes que vulguin participar a la convocatòria podran presentar el seu 

projecte a través del següent formulari: Formulari d'inscripció 

● Cal adjuntar un dossier o un mínim de cinc  imatges mitjançant el formulari de 

participació. 

● Les fotografies s’han d’adjuntar en format JPG, amb un màxim d’1 MB per imatge. 

● Si s’adjunta dossier, ha de ser en format PDF. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/10mb_mi3nRhOQqQ3-9yYecQ1vVumy338ncakA_Vqcqe4/edit?usp=sharing


 

Selecció 

 

L’organització del Centre Cívic farà la selecció dels tres projectes que entraran a formar 

part de la programació tenint en compte  la coherència, originalitat i interès del 

projecte i de les fotografies. Totes les persones que hagin participat a la convocatòria 

rebran un correu electrònic on es farà públic el nom de les persones seleccionades. 

També es farà públic el nom dels i les seleccionades als nostres canals de difusió (web, 

xarxes socials i butlletí electrònic). 

 

Drets de difusió 

 

Els autors i autores seleccionats en aquesta convocatòria cedeixen al Centre Cívic 

Matas i Ramis els drets d’exhibició i difusió de les obres, tot fent públic els noms 

dels/les artistes des del moment de la resolució de la convocatòria, amb dret a 

comunicació pública i amb la possibilitat que el Centre Cívic pugui reproduir-la sense 

ànim de lucre en els seus canals de comunicació (fulletons i cartells impresos, postals, 

web, xarxes socials o butlletins), en les diferents activitats promocionals i 

comunicacions relacionades amb l’Espai RAW aquesta edició o posteriors. 

 

Protecció de dades personals 

 

De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica, us 

informem que les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer de dades de Gestió 

i ús d’equipaments, locals i espais municipals del que és titular l’Ajuntament de 

Barcelona amb la finalitat de la gestió de les activitats i dels usuaris dels equipaments 

municipals. Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, 

adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament: Pl. Sant Jaume 1, 08002 

Barcelona, indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret RGPD. L’encarregat de la 

gestió de les dades com a gestor del centre és Calaix de Cultura S.L. i el seu Delegat de 

Protecció de Dades és UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es). Calaix de Cultura c. 

Diputació 185, pral. 1a 08011 de Barcelona. calaixdecultura@calaixdecultura.cat. 

mailto:calaixdecultura@calaixdecultura.cat


 


