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BASES CONVOCATÒRIA EXPOSICIONS 2024 DEL CENTRE CÍVIC PERE PRUNA 

 

El Centre Cívic Pere Pruna presenta la Convocatòria d'Exposicions 2024 en la qual s'escolliran entre 5 i 6 

propostes expositives que es mostraran al nostre centre durant el transcurs de l'any 2024 i que, alhora, 

formaran part del programa anual d'art contemporani que també inclou exposicions del programa de 

Temporals de l'ICUB, col·laboracions amb l'Escola TRAÇ i  col·laboracions amb centres de Gent Gran 

del Districte. 

 

El Centre Cívic Pere Pruna és un espai compromès amb el foment i la difusió de l'art contemporani. El 

seu objectiu és apropar-lo a la ciutadania i facilitar l'accés de la població del districte a la creació artística, 

oferint també als/les artistes i creadores emergents un espai en el qual s'aculli i es difongui la seva obra i la 

posi en contacte amb nous públics, afavorint així l'intercanvi de coneixement i generant entorns de relació 

entre artistes, entre artistes i agents culturals, i entre artistes i públics. 

 

El nostre centre està interessat en artistes i/o propostes expositives que manifestin una bona qualitat 

tècnica i conceptual, alhora que innovadora i vinculada al (o enriquidora del) context local en el qual 

se situen - entenent també que cada proposta està subjecte a les seves particularitats i és des d'aquest 

prisma que serà valorada -. Els/les creadores i artistes poden expressar la seva voluntat i interessos en el 

dossier de la proposta, on poden desenvolupar teòricament la seva pràctica i mostrar els seus projectes 

realitzats fins avui - mitjançant aquells suports i metodologies que més s'adeqüin per explicar la proposta 

expositiva -. 

 

Des del centre ens proposem fomentar totes aquelles dinàmiques que es puguin articular a partir del format 

expositiu, per això valorem que els candidats de la convocatòria proposin activitats complementàries de 

mediació - que comptarien amb un suport econòmic per a la seva realització -, seguint la voluntat de vetllar 

per la varietat i el dinamisme que pot oferir l'art contemporani i l'exposició, com a catapulta d'altres formats. 

 

1. QUÈ SUPOSA SER ESCOLLIT EN LA CONVOCATÒRIA DEL CC PERE PRUNA? 

 

 Disposar d'un espai expositiu, de manera gratuïta, durant un mínim de 23 dies naturals. 

 La difusió de l'obra de l'artista entre nous públics i canals comunicatius. 

 L'acompanyament i assessorament personalitzat del nostre personal d'exposicions (en termes 

conceptuals, espacials i de suports narratius, textuals, entre d’altres). 

 L'edició d'una postal amb una imatge escollida per l'artista i un text que resumeixi l'exposició, que es 

difondrà des del centre. 

 Suport econòmic de la/les activitats complementàries proposades pels artistes. 
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 Acompanyament per a la concreció i realització de la/les activitats complementàries (tant en l'àmbit 

conceptual, com en l’àmbit matèric i/o tècnic). 

 Difusió de totes les activitats complementàries relacionades amb l'exposició per tots els canals 

online i offline dels quals disposa el centre. 

 Elaboració i cobertura econòmica dels suports de disseny i gràfica expositiva que pertoquin a la 

proposta (vinilat, impressions, textos i cartel·les, així com altres possibles necessitats que sorgeixin i 

que estiguin dins de les capacitats del centre). 

 Ús de tots aquells suports expositius dels quals disposi el centre (peanyes, vitrines, focus, pantalles, 

projector...) 

 Entrevista amb l'artista, sempre que sigui posible i quan l’exposició no sigui col·lectiva, editada i 

difosa a través del nostre canal de Youtube. 

 Registre fotogràfic de l'exposició i les seves possibles activitats complementàries. 

 

2. QUINS SÓN ELS TERMINIS DE LA CONVOCATÒRIA 2024? 

 

La convocatòria s'obrirà el dia 1 d'abril de 2023 i es podran enviar propostes fins al dia 31 de maig de 

2023 a les 21.00 h. La deliberació i selecció es durà a terme durant el mes de juny en el qual s'escolliran 

entre 5 i 6 propostes de les quals se n'iniciarà la mostra a partir del gener de 2024. 

 

3. QUÈ HE DE FER PER APLICAR? 

 

La documentació necessària per aplicar a la convocatòria és: 

 

Un formulari específic emplenat que podreu descarregar des del nostre web dins l'apartat "PROPOSAN'S", 

accedint a "Convocatòria d'exposicions del Centre Cívic Pere Pruna". 

Un dossier del projecte en PDF presentant la proposta expositiva. 

 

El dossier del projecte -d'un màxim de 10 pàgines- haurà d'incloure els següents apartats en l'ordre i extensió que 

l'artista consideri pertinents (en el cas que s'ometi algun contingut agrairíem un breu comentari, que ben 

argumentat no influirà en la presa de decisions): 

 

1) TÍTOL, juntament amb una breu presentació de la proposta i del/les artistes. 

2) DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE: espai en el qual expandir més la proposta a nivell argumentatiu, teòric, 

metodològic...  que pot anar acompanyat d'imatges, esquemes, dibuixos o altres suports per a la seva 

òptima comprensió. 
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3) ESPAI I NECESSITATS TÈCNIQUES: apartat en el qual poder explicar com encaixaria la vostra proposta 

en els espais expositius del nostre centre i manifestar possibles necessitats tècniques o suports (per a 

poder imaginar-la i alhora valorar la seva viabilitat). 

4) ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES: apartat en el qual proposar idees per a possibles activitats 

complementàries de l'exposició, així com detallar requisits materials i tècnics que creieu necessaris en 

aquest estadi de la proposta. Podeu pensar en una visita guiada, taller, xerrada, acció, performance o 

qualsevol altre format que dialogui amb l'exposició i/o es relacioni amb el context local i les ciutadanes que 

habiten el barri. 

5) DOCUMENTACIÓ DE PROJECTES ANTERIORS I/O CV: que ajudin a entendre la trajectòria i inquietuds 

de l'artista. Ha de ser un espai en el qual contextualitzar la proposta, que pot articular-se de la manera en 

què ho creieu oportú. Apostem per creadors emergents i/o projectes innovadors (exemples i trajectòries 

alienes al sector artístic són totalment benvingudes). 

 

Aquesta documentació s'haurà d'enviar al correu: exposicions@ccperepruna.cat 

 

L'assumpte del correu electrònic ha de ser: "Convocatòria Exposicions Centre Cívic Pere Pruna + Any en el 

qual s'aplica + NOM COMPLET/NOM ARTÍSTIC O NOM DEL COL·LECTIU"(ex: per a les propostes que 

s'enviïn el 2023 serà "Convocatòria d'exposicions al Centre Cívic Pere Pruna 2024+NOM"). 

 

Es respondrà des del mateix correu confirmant que la vostra aplicació ha estat rebuda correctament. 

 

4. QUINS SÓN ELS CRITERIS DE SELECCIÓ? 

 

S'estableixen uns criteris de selecció que seran considerats per la comissió de valoració i que s'expliciten a 

continuació (sense ordre d’importància): 

 

 Que vulguin experimentar amb els espais expositius del centre, com per exemple emprant diversitat de 

suports, enfocaments, metodologies i tècniques multidisciplinàries. 

 Demostrar innovació, capacitat crítica i coherència en la relació concepte-forma. 

 Que abordi temes d'interès per a la ciutadania i el context local en el qual s'exposa 

 Que es tracti d'artistes/col·lectius emergents i/o locals que requereixin d’un espai de visibilització i 

professionalització 

 Que sigui viable per al centre a nivell de recursos i espai 

 Que representi línies de pensament respectuoses per a una societat diversa i tolerant 

 Que abordi temàtiques rellevants en la contemporaneïtat 
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 Que proposi activitats complementàries i/o maneres d'activar el format expositiu per a una programació 

cultural més rica i dinàmica 

 

5. COM FUNCIONA LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ? 

 

La comissió de valoració es reunirà durant el mes de juny i escollirà les exposicions que es duran a terme durant 

el 2024. Des del departament d'exposicions ens posarem en contacte amb tots aquells que hàgiu aplicat un cop 

hagi finalitzat el procés de selecció per comunicar-vos si heu estat o no seleccionats en la convocatòria. Amb tots 

els seleccionats ja s'acordaran en aquesta fase unes dates concretes dins de la programació d'exposicions 2024. 

 

El jurat estarà conformat per la directora del centre (amb el suport d’un membre del departament 

d'Exposicions), per un membre de l'Escola d'Art ‘TRAÇ, Centre d'Art’ i un membre de l'Escola Superior de 

Disseny i d'Art, ‘Llotja’. Ambdues, institucions artístiques vinculades al territori. 

 

6. NORMATIVA DE LA CONVOCATÒRIA D'EXPOSICIONS DEL CENTRE CÍVIC PERE PRUNA 

2024: 

 Les exposicions podran ocupar els dos espais expositius (i també incidir en el jardí si així es desitja). En el 

cas que no es vulgui ocupar tot l'espai a disposició s'haurà d'explicitar en el dossier de la proposta i el 

centre s'ocuparà de programar dues exposicions simultànies. 

 Els/les artistes es faran càrrec del transport de material i hauran d'estar presents en l'arribada de les obres 

al centre. Comptaran, però, amb l'ajuda i assessorament del personal d'exposicions durant el muntatge i 

desmuntatge. 

 Les dates de muntatge i desmuntatge seran estipulades pel centre d'acord amb la dinàmica de 

funcionament de la resta d'activitats, tot traslladat i pactat amb la/les artistes. 

 No es permetrà incidir amb efectes permanents als espais expositius ni tampoc als suports i objectes dels 

quals es disposa (peanyes, parets, vitrines, i altres). Per tant, s'han de mantenir les sales en òptimes 

condicions. L'artista haurà de deixar l'espai en les mateixes condicions en què l'ha trobat i en el cas de 

desperfectes donats per aquestes causes, n'haurà d'assumir la reparació. 

 Caldrà respectar les dates acordades per a l'exposició. Qualsevol canvi s'haurà de comunicar i pactar amb 

el centre, qui es reserva el dret a modificar dates en casos de força major, oferint a l'artista alternatives 

òptimes. 

 Els horaris de visita de l'exposició seran de dilluns a divendres, de 10 a 13h i de 16 a 20h i els dissabtes, 

de 10 a 13h. La sala d'actes és d'ús polivalent així que si hi ha tallers o programació pròpia en actiu, 

només serà possible visitar la Sala Mare de Déu i la Sala Despatx. 

 Un cop iniciada l'exposició, qualsevol canvi amb relació a distribució i/o substitució d'obra s'haurà de 

pactar amb el centre. 
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 No es permet la venda d'obra o la indicació de preus dins dels paràmetres del centre. Tanmateix, es 

facilitarà el contacte amb l'artista a qualsevol persona interessada. 

 El centre estarà eximit de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o qualsevol altra transgressió de la 

legislació vigent en què pugui incórrer l'exposició. No obstant això, el centre es compromet a fer un ús 

respectuós i responsable de l'obra, vetllant per la protecció de drets intel·lectuals i autoria associats a 

elles. 

 

A l'apartat de la nostra web "PROPOSAN'S" i accedint a "Convocatòria d'Exposicions del Centre Cívic Pere 

Pruna" trobareu un mapa del centre i imatges dels diferents espais expositius a la vostra disponibilitat. 

 

Respecte a qualsevol dubte i consulta poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del correu:  

exposicions@ccperepruna.cat 

 


