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CONVOCATORIA  2017 

Riu d’Art 
Convocatòria artística internacional 
Amb el suport de la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. 

Riba-roja d’Ebre és una població de la Ribera d’Ebre (Tarragona, Catalunya), banyada pel riu Ebre i 

envoltada d’un meravellós entorn natural. Per segona edició, durant l’última setmana de juny, es 

convertirà en una fàbrica experimental d’art, cultura, performances, disseny, comunicació i 

activitats. 

 

Justificació del Projecte  
Aquest projecte pretén actuar en determinats espais municipals estratègics (públics i privats)  per 

millorar-ne el seu estat i amb l’objectiu de crear sinergies entre espais públics, privats, iniciatives 

culturals i l’art com a element transversal i dinamitzador. 

 

Amb la voluntat de donar suport, acompanyar i fomentar les xarxes internacionals i de 

desenvolupament de projectes entre joves artistes autòctons i d’altres nacionalitats l’Àrea de 

Joventut de l’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre ha creat aquesta convocatòria. 

Bases 
   TEMPORALITZACIÓ 

 

 L’activitat es realitzarà durant 7 dies: del 26 de 

juny al 2 de juliol del 2017.  

 

CONVOCATORIA 

 

 Oberta a tots els artistes sense importar la seva 

nacionalitat en edats compreses entre els 25 i els 

40 anys. 

 

 

DOTACIÓ 

 

 L’organització facilitarà: assegurança mèdica, 

allotjament, manutenció, un espai per l’obra 

d’art així com una dotació econòmica per 

desenvolupar l’obra. 

 

 

 

 

Els aspirants han d’enviar la següent 

documentació per correu electrònic a: 

info@riudart.cat abans del 7 de Maig de 2017. 

 

 DNI, passaport o document acreditatiu. 

 Currículum Vitae 

 Una o més propostes artístiques. 

 Entre 3 i 5 imatges d’obres d’art de cartera o 

d’exposicions 

 Una fotografia recent. 

 

SELECCIÓ 

 

 L’organització informarà de la seva deliberació el 

dia 9 de maig de 2017 i o comunicarà als 

seleccionats a través de correu electrònic. 

 

 

http://www.riba-roja.cat/
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DOCUMENTACIÓ 

 

 La documentació presentada no serà retornada 

als solicitants sota cap circumstancia. Aquesta 

pot ser presentada en: català, castellà o anglès. 

 

 L’organització podrà realitzar alguns 

arranjaments tècnics previs a la ubicació de 

l’obra (cimentacions, connexió d’energia, 

facilitació i transport d’elements com fusta, 

pedres, etc..) si així ho requereix la creació 

artística. 

 

 Es valorarà no excedir-se en el pressupost, la 

utilització d’elements reciclats, la capacitat 

d’integrar l’obra amb l’entorn així com la seva 

relació en el context històric, social i cultural de 

Riba-roja d’Ebre i Catalunya.  

 

 

 

 

OBRES D’ART 

 

 Les obres seran instal•lades permanentment al 

municipi de Riba-roja d’Ebre. Si l’obra 

proposada inclou performance o elements 

efímers, haurà d’estar documentat ja sigui en 

vídeo o fotografia amb la finalitat de crear un 

registre de l’esdeveniment. 

 

 Cada proposta artística haurà d’anar 

identificada amb el títol, una memòria del sentit 

o significat de l’obra, un pla d’actuació i una 

relació detallada dels elements necessaris per 

realitzar-la (l’organització es farà càrrec de fins a 

150€ en concepte de materials i de fins a  250€ 

per a despeses de viatge – serà imprescindible 

aportar els comprovants de les despeses. 

 

 El document “Exemple ubicacions” mostra 

exemples d’ubicacions dins i als voltants de 

Riba-roja d’Ebre on es poden realitzar les obres 

d’art. 

COMPROMISOS 

 

 L’organització podrà enregistrar i documentar el 

procés creatiu de l’obra. 

 

 L’artista podrà ser requerit per a realitzar 

entrevistes o altres col•laboracions d’indole 

mediàtica. 

 

 Si del projecte sorgís la possibilitat de realitzar 

alguna publicació, l’Ajuntament de Riba-roja 

d’Ebre es reserva el dret d’utilitzar imatges i 

seqüències de les obres d’art creades. Si 

d’aquesta se’n derivessin beneficis econòmics 

aquests es destinaran exclusivament a finançar 

projectes culturals. 

 

 

 

 

INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ 
 

De 9 del matí a 14h de dilluns a divendres: 

Ajuntament de Riba-roja d’Ebre 

Plaça de la Vila 1 

Riba-roja d’Ebre 43790 Tarragona 

Tel. +34 977 416 003 

Email: joventut@riba-roja.cat / www.riba-roja.cat 

http://www.riba-roja.cat/
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