
 

  



 
 

2. Premi Miquel Viladrich d’Arts Visuals Aplicades a la Comunitat i al Territori 

de Torrelameu.  

 

L’Ajuntament de Torrelameu convoca biennalment el Premi internacional Miquel 

Viladrich, el 2021, per primer cop, es convoca la categoria d’arts visuals aplicades a la 

comunitat i al territori de Torrelameu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’objectiu d’aquesta categoria és fomentar la creació de projectes innovadors que 

impliquin la col·laboració entre els artistes visuals i els diferents grups, col·lectius, 

associacions i/o segments de població de Torrelameu, al llarg de la seva producció i 

execució; la finalitat última és que aquest projecte esdevingui una obra artística i que 

formi part de i per al municipi.   

 

1a. Hi podran participar artistes de tot el món. 

 

2a. Condicions de participació 

 

 La convocatòria té caràcter internacional, i poden participar-hi, de forma gratuïta, 
artistes majors de 18 anys de qualsevol nacionalitat. 

 La participació a la convocatòria comporta la plena acceptació d’aquestes bases, 
sense excepció, i la renúncia a qualsevol reclamació sobre la seva aplicació. 

 Tota la documentació s’ha de trametre per correu electrònic a 
premiviladrich@torrelameu.cat amb l’assumpte “Premi Miquel Viladrich d’Arts 
Visuals”. 
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3a. Termini per a presentar els projectes a concurs. 

 

Artistes i creadors poden trametre la documentació fins el dia 30 de juliol de 2021. 

 

4a. S’atorgarà un premi de 3.000,00€ i un diploma a l’autor o autora del projecte  

guanyador. 

La dotació del premi en aquesta modalitat es distribueixi de la manera següent: 

 2.000,00€, impostos inclosos, en concepte de producció del projecte. 

1.000,00€, impostos inclosos, en concepte d’honoraris. 

(Aquest import està subjecte a la retenció fiscal que li correspongui a l’artista) 

 

5a. El jurat serà presidit per l’Alcalde de Torrelameu i format per persones 

especialitzades en art contemporani, representants de les institucions i entitats 

col·laboradores, crítics d’art, artistes, una especialista en gestió de projectes 

comunitaris, i comptarà amb la col·laboració del Cercle de Belles Arts de Lleida. 

Anselm Ros. Responsable de Sales IEI. 

Roser Sanjuan. Responsable dels Programes Públics del Centre d’Art la Panera 

Frederic Montornès. Crític d’art i comissari d’exposicions independent. 

Glòria Picazo. Crítica d’art i comissaria d’exposicions independent. 

Maribel Tost. Directora CaixaForum Lleida 

 

Actuarà com a secretària la persona que ho és de l’Ajuntament de Torrelameu.   

El projecte guanyador comptarà amb el suport d’Imma Carrascós, tècnica en programes 

comunitaris i Anna Roigé, gestora cultural. 

 

6a. La decisió del Jurat es farà pública el dia 25 de setembre de 2021. 

 

El premi es lliurarà en el transcurs d’un acte públic el dia 24 d’octubre de 2021. 

  

S'estableix com a condició indispensable a l'hora de rebre el premi la d'assistir a l'Acte 

d’entrega de premis. En cas de no poder-hi assistir, el premi serà declarat desert. 

 



 
 
7a El projecte haurà de ser original i inèdit (que no hagi estat presentat en altres 

concursos o certàmens). No s’admetran còpies d’obres d’altres artistes. 

 

8a. L’obra guardonada resultant del projecte premiat restarà en propietat de l’Ajuntament 

de Torrelameu. 

L’artista premiat cedeix tots els drets sobre l’obra guanyadora a l’Ajuntament de 

Torrelameu, el qual podrà procedir a la seva reproducció i a tota mena d’explotació 

comercial.  

 

9a. Els projectes han de tenir 

sempre una incidència en la 

comunitat de Torrelameu i el 

seu territori. El projecte és 

individual i intransferible. En 

el cas de col·lectius artístics, 

caldrà pactar la seva 

distribució entre els 

integrants del col·lectiu. 

 

El projecte d’arts visuals aplicades a la comunitat comporta un treball d’investigació i 

recerca sobre les diferents comunitats, associacions, grups, i el propi territori de 

Torrelameu, a partir dels quals s’ha de desenvolupar l’esmentat projecte. 

 

El projecte resultant pot tenir qualsevol format dins de les arts visuals contemporànies. 

 

9a. Mecànica de participació a la categoria d’arts visuals aplicades a la comunitat. 

 

Els creadors interessats en el premi Miquel Viladrich d’Arts Visuals aplicades a la 

comunitat han d’entregar la documentació següent: 

 Còpia del DNI o del passaport 

 Currículum actualitzat amb les dades personals: nom complet, adreça, correu 
electrònic, telèfon, etc.  

 Dossier amb projectes recents 

 Projecte a desenvolupar. Que inclogui una breu presentació, objectius, impacte 
positiu, amb qui es vol treballar i per què, pressupost, resultats finals que s’esperen, 
resultat final aplicat a les arts visuals, etc. 

 Proposta de calendari per a la realització del projecte durant l’any de la convocatòria, 
seguint la possible estructura: 
- Trobades entre l’artista i la comunitat per tal d’identificar els participants del 

projecte. Temps per a poder conèixer els espais, rutines, inquietuds, i d’aquesta 

manera poder identificar la comunitat, grup, segment, més adequat per al 

projecte. 



 
 

- Establir relacions un cop seleccionada la comunitat, grup, segment per tal de 

plantejar una sessió de presentació i introducció al projecte. 

- Grups de treball a través de tallers i sessions per tal d’anar configurant el projecte 

final.  

- Inici de la producció del projecte, a partir del 25 d’octubre de 2021 

- Temps d’execució del projecte fins el 30 de setembre de 2022 

- Presentació del projecte a Torrelameu, durant el mes d’octubre de 2022.  

Tota la documentació anterior s’ha de presentar en un dossier gràfic DINA4, arxiu PDF 

no superior a 500mb.  

 

Obligacions dels beneficiaris:  

- Complir les normes generals i particulars de l’Ajuntament de Torrelameu i els 
seus diferents grups/comunitats 

- Presentar el projecte realitzat i acabat, al final del premi a l’Ajuntament de 
Torrelameu 

- Lliurar a l’Ajuntament de Torrelameu una memòria de treball realitzat, incloent un 
petit informe de l’experiència personal. 

- Lliurar a l’Ajuntament de Torrelameu la justificació econòmica dels 2000€ 
destinats a la producció.  

- Deixar constància de la participació de l’Ajuntament de Torrelameu en qualsevol 
mena de publicació, sigui en el suport que sigui i que es realitzi en relació del 
projecte derivat del premi Miquel Viladrich d’Arts Visuals aplicades a la 
comunitat, mitjançant la inclusió dels logotips corresponents i precedit de les 
paraules : “Amb la col·laboració de”. 

 

El projecte guanyador del premi Miquel Viladrich d’Arts Visuals aplicades a la comunitat, 

haurà de presentar el resultat final del projecte a Torrelameu i, tindrà la possibilitat de 

programar una exposició a l’Espai iX de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, el novembre de 

2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 


