
ART JOVE I EMERGENT 
DE LES TERRES DE L'EBRE

CONVOCATÒRIA



Amb la voluntat de donar suport a la nova creació i 
als artistes joves i emergents, Lo Pati Centre d’Art 
de les Terres de l’Ebre i la Direcció General de 
Joventut del Departament de Benestar Social i 
Família de la Generalitat de Catalunya llancen la 
convocatòria ebrergent 2015, on se seleccionaran 
projectes que, al llarg del 2015, tindran l’oportunitat 
de ser produïts i/o exposats al centre d’art, 
apostant per la creació jove i emergent amb una 
clara voluntat d’apropar l’art contemporani a la 
ciutadania.

Amb esta iniciativa se pretén consolidar un espai on 
tinguen cabuda propostes, realitats i reflexions 
entorn de l’art contemporani, confeccionar una 
plataforma de suport a la professionalització dels 
creadors del territori i habilitar un espai de diàleg i 
reflexió entorn de quin és lo lloc de l’art i quins 
camins hi ha per als nous creadors en l’actualitat. 
La convocatòria té la intenció de produir i difondre 
quatre projectes artístics que seran seleccionats 
per un jurat professional i es faran públics a 
principis de 2015. 

L’activitat està orientada a potenciar l’art jove i 
emergent de les nostres comarques: Montsià, Baix 
Ebre, Ribera d’Ebre i Terra Alta, aixi com Baix 
Maestrat i Matarranya, oferint mitjans per a la 
producció i difusió dels artistes joves i emergents 

residents al territori majors de 18 anys i menors de 
30 anys. Parlem de donar difusió a treballs recents 
o inèdits, dins d’un ventall ampli de propostes on 
entren tots los llenguatges vigents de les arts 
visuals (fotografia, il·lustració, vídeo, pintura, 
instal·lació, etc) 

Lo projecte també vol fer pedagogia de l’art 
complementant l’exposició amb un espai de debat 
on l’artista confronte les intencions i inquietuds 
presents en la seua obra amb persones amb una 
llarga trajectòria dins lo món de l’art. No és un 
programa, per tant, basat únicament en l’exhibició 
de la mostra a la sala d’exposicions; l’exposició, de 
fet, és només un dels passos del procés, que es 
proposa d’una manera més complerta, ja que 
comporta l’impuls de la producció artística, 
l’exhibició de l’obra, la formació dels creadors i la 
projecció de l’obra.

En l’edició ebrergent 2015 se pretén també buscar 
la complicitat dels municipis del territori allotjant les 
produccions resultants de la convocatòria. Les 
exposicions aniran acompanyades d’unes jornades 
de presentacions de projectes i taules de debat on 
participaran los artistes seleccionats en la convoca-
tòria, així com los tutors i professionals implicats en 
lo projecte.  

Incentivar la nova creació i els artistes emergents mitjançant ajuts a la producció 
i la difusió d’obra1
Incentivar la recerca i la pedagogia en arts plàstiques i visuals a les Terres de l’Ebre 
i territoris de proximitat2
Consolidar un espai de visualització i d’anàlisi on tinguen cabuda propostes, 
realitats i reflexions a l’entorn de l’art jove i emergent de les Terres de l’Ebre3
Confeccionar una plataforma de suport a la professionalització dels creadors4
Habilitar un espai de diàleg i reflexió a l’entorn de quin és lo paper social 
de l’art emergent i quins camins i espais hi ha per als nous creadors en l’actualitat5
Dinamitzar una xarxa d’espais per a l’art a les Terres de l’Ebre6
Habilitar una mirada tan retrospectiva com prospectiva del que ha representat 
i pot representar l’art jove i emergent en un futur7

OBJECTIUS

IDEACONVOCATÒRIA



Incentivar la recerca i la pedagogia en arts plàstiques i visuals a les Terres de l’Ebre 
i territoris de proximitat1
Se poden presentar a la convocatòria creadors entre 18 i 30 anys d’edat nascuts
i/o residents a les Terres de l’Ebre, Baix Maestrat o Matarranya, o col·lectius que
almenys la meitat més un dels seus membres s'ajusten als requeriments 
establerts en este punt

2

Poden presentar-se a la convocatòria totes aquelles persones o col·lectius 
amb domicili vigent a les comarques del Montsià, Baix Ebre, Ribera d’Ebre, 
Terra Alta, Baix Maestrat i Matarranya

3

La convocatòria està oberta a tots los llenguatges vigents de les arts plàstiques 
i visuals: fotografia, il·lustració, videocreació, pintura, performance, instal·lació 
sonora i/o visual, etc

4

D’entre totes les propostes rebudes s’escollirà un màxim de 6 projectes 
artístics mitjançant un jurat format per professionals de l’art i la pedagogia de l’art5
Cada projecte seleccionat rebrà una dotació de 800 euros, impostos inclosos, 
en concepte d’ajut a la producció i/o tutorial6
Los projectes seleccionats se mostraran en lo marc d’una exposició / formalitza-
ció col·lectiva, on s’editaran suports de difusió en formats de publicacions, 
postals o pòsters segons cada cas. També es promourà la itinerància en altres 
municipis del territori

7

La data límit de presentació dels projectes és lo 30 de gener de 2015. La comunica-
ció dels artistes seleccionats se farà efectiva el dia 16 de febrer de 20159

La participació en la convocatòria suposa l’acceptació incondicional d’estes bases 
i la renuncia a tota reclamació legal11

La tramesa de la documentació se farà a través de l’email comunicacio@lopati.cat, 
enviant un sol correu electrònic amb lo tema “ebrergent” que contindrà tota la 
documentació. En cap cas s’acceptaran links de descàrrega

10

Cal presentar un sol pdf, màxim 3 Mb, amb 

• un mínim de tres imatges de l’obra que es vol produir i exposar

• un text d’un full aproximadament on s’explique la proposta
  des del punt de vista conceptual i tècnic
• un breu currículum amb les dades de contacte

• una fotografia de l’artista

8

BASES



Més informació: 
Lo Pati

 Centre d’Art de les Terres de l’Ebre (Amposta) 
comunicacio@lopati.cat 

www.lopati.cat


