
IV CONVOCATÒRIA RESIDÈNCIA ARTÍSTICA  
EUFÒNIC / LO PATI 2017 

Convocatòria intenacional dirigida a creadors residents a la Unió 
Europea que vulguin realitzar un treball de recerca en residència 

durant la primavera / estiu 2017 

Eufònic és el festival al voltant de les arts visuals i sonores que se celebra a 
les Terres de l’Ebre al llarg d’un mes i que fa implosió durant quatre dies a 
principis de setembre. Les localitats de Sant Carles de la Ràpita, Amposta, 
Ulldecona, Tortosa, Miravet, Alcanar i Vinaròs, espais a l’aire lliure del Delta 
de l’Ebre i espais singulars de les comarques de l’interior de les Terres de 
l’Ebre acullen un recull de propostes en forma d’instal·lacions artístiques, 
accions sonores, intervencions en el paisatge, activitats formatives, concerts 
i actuacions audiovisuals, que poden veure’s en espais museístics o 
temporalment habilitats per a l’ocasió, en monuments patrimonials o en 
recorreguts amb fort component històric. 

La singularitat del paisatge de les Terres de l’Ebre en general i del Delta de 
l’Ebre en particular és l’element vertebrador i diferencial del festival, 
convertint Eufònic en una experiència sonora i visual ancorada en el 
paisatge, un esdeveniment únic que potencia la proximitat entre artistes i 
públic i que posa l’accent en l’experiència i el descobriment, amb 
presentacions de treballs en espais singulars, allunyats dels formats 
habituals, on tradició i contemporaneïtat, creació i tecnologia es donen la 
mà amb entorn i paisatge. Les propostes artístiques que s’hi troben 
s’allunyen de la convenció, fent impossible viure-les fora del context del 
festival, en un tipus de proposta cultural sostenible, respectuosa amb 
l’entorn i el territori. 

Lo Pati - Centre d’Art de les Terres de l’Ebre, amb seu a Amposta, vol ser el 
nucli catalitzador de les iniciatives i els projectes en matèria d’arts visuals 
portats a terme a les comarques del Montsià, Baix Ebre, Ribera d’Ebre i la 
Terra Alta. Membre de la Xarxa de Centres d’Arts Visuals de Catalunya, la 
singularitat del projecte s’articula a partir de la relació entre art i natura. La 
preeminència del valor del context natural com element característic del 
territori on s’ubica planteja  línies de treball i col·laboracions que justifiquen 
i corroboren aquest posicionament. 

Les Terres de l’Ebre històricament ha estat un territori on la confluència de 
paisatges singulars (el riu, el delta, els ports i la mar) ha generat una cruïlla 
de pas i de contacte entre cultures. La centralitat del riu Ebre el fa, des de 
sempre, motor del comerç i l’agricultura i, avui dia, recurs per al lleure. Per 
això Lo Pati es proposa recollir el llegat simbòlic del riu com a nexe entre els 
diversos territoris que travessa, no tan sols com espai de desenvolupament 
socioeconòmic, sinó també com a lloc de trobada i intersecció cultural. 
Parlem d’una frontera natural que no es viu com un límit impermeable, sinó 
com una zona porosa d’intercanvi d’informació i negociació d’identitats. 
D’aquí neix la noció de cruïlla entre cultura, natura i paisatge com a espai de 
singularitat i àmbit d’especialització cap on vol dirigir-se el centre d’art. 



BASES GENERALS DE LA CONVOCATÒRIA 

1. Objectius de la residència 

La residència Eufònic 2017, convocada per Eufònic - Arts Sonores i Visuals a 
les Terres de l’Ebre i Lo Pati - Centre d’Art de les Terres de l’Ebre va dirigida 
a acollir projectes de vídeo i música experimentals i arts visuals i sonores 
relacionats amb el paisatge sonor i visual del Delta de l’Ebre. Els destinataris 
són creadors residents a qualsevol estat membre de la Unió Europea. 
L’objectiu de la residència és oferir a l’artista les condicions d’espai i 
concentració adients per la seva recerca, així com disposar de l’abast natural 
del Delta de l’Ebre. El resultat de la recerca es presentarà dins Eufònic - Arts 
Sonores i Visuals a les Terres de l’Ebre, a celebrar del 31 d’agost al 3 de 
setembre de 2017 a Sant Carles de la Ràpita, Amposta i altres poblacions i 
espais naturals de les Terres de l’Ebre; i dins Eufònic Urbà, a celebrar el 
febrer de 2018 a Arts Santa Mònica, Barcelona. 

2. Espais disponibles i durada de la residència 

La residència artística es durà a terme a la Residència d'Artistes Baladre, 
instal.lacions de l’Ajuntament d’Amposta i Lo Pati - Centre d’Art de les Terres 
de l’Ebre a Balada, pedania d’Amposta. L’edifici té dues sales i un pati amb 
un total de 176 m2, i compta amb dos espais: un taller i un habitatge d’un 
sol espai amb habitació i saló-menjador. La residència inclou l’allotjament de 
l’artista, amb l’opció d’acollir un acompanyany; i la durada mínima és de 5 
dies i la màxima de 15 dies, compresos entre els mesos de juny i agost de 
2017. 

 Consulteu aquí la ubicació i aquí les fotos de l’espai 

3. Criteris de selecció 

Els criteris a valorar en la selecció de les propostes seran:  

1) El caràcter experimental i innovador en la recerca de noves línies 
de treball entorn les arts sonores, visuals i new media 

2) La seva relació intrínseca amb el paisatge sonor i visual de les 
Terres de l’Ebre en general i del Delta de l’Ebre en particular 

3) La seva viabilitat i capacitat de desenvolupament 

4. Condicions 

La residència cobrirà el desplaçament (amb un màxim de 250€) i les 
despeses d’estada (manutenció) de l’artista durant els dies que duri la 
residència, a raó de 25€ per dia. L’artista seleccionat es compromet a 
disposar del mitjans de transport necessaris pels desplaçaments necessaris 
dins del Parc Natural del Delta de l’Ebre (10 km.), i s’aconsella l’ús de 
bicicletes i vehicles de dues rodes. El/la artista eleccionat es compromet a 
presentar el seu treball mitjançant una actuació audiovisual, instal·lació, 
xerrada o altra forma de presentació que es programarà durant l’edició de 
Eufònic - Arts Sonores i Visuals a les Terres de l’Ebre. Aquesta presentació 
estarà lliure d’honoraris per part de l’artista/es. L’edició Eufònic Urbà cobrirà 
les despeses de desplaçament i allotjament, així com honoraris a acordar 
amb l’artista.  



5. Presentació de sol·licituds 

Les sol·licituds per a la residència artística es poden presentar fins al 24 de 
maig de 2017 a través de l’adreça de correu electrònic info@eufonic.net. 
Els artistes que desitgin acollir-se a aquesta convocatòria han d’enviar un 
sol document, etiquetat amb el nom del responsable del projecte que 
inclogui: 

1) Dades de contacte i breu currículum de l’artista responsable 

2) Calendari per al qual se sol·licita la residència, amb opcions 
alternatives 

3) Una descripció del projecte (màxim tres fulls, amb fotografies i els 
enllaços adients): estat actual, objectius, metodologia i pla de 
treball 

4) Espais que es preveuen utilitzar (allotjament / sala de treball / 
exteriors) 

6. Composició del jurat 

El jurat d’aquesta convocatòria estarà format per professionals del sector i 
per representants de l’equip de Eufònic - Arts Sonores i Visuals a les Terres 
de l’Ebre i de Lo Pati - Centre d’Art de les Terres de l’Ebre, i es podrà 
requerir als interessats a fi de sol·licitar-los qualsevol aclariment. 

7. Propietat intel·lectual 

Eufònic - Arts Sonores i Visuals a les Terres de l’Ebre i Lo Pati – Centre d’Art 
de les Terres de l’Ebre es reserven el dret de publicar el resultat del treball 
de recerca a través del web i/o qualsevol altre mitjà de difusió que 
considerin adient, sempre adaptant-se a les possibilitats de difusió del 
treball recercat. 

8. Resolució de la convocatòria i acceptació de les bases 

El resultat de la convocatòria es comunicarà per correu electrònic als 
interessats i es farà públic als webs www.eufonic.net i www.lopati.cat el 29 
de maig de 2017. El fet de participar en aquesta convocatòria pressuposa 
l’acceptació de les bases i de la seva resolució, de les condicions d’ús dels 
espais de l’equipament, així com dels canvis que, per factors aliens als 
convocants, es puguin produir posteriorment. L’artista es compromet 
explícitament, si és escollit, a realitzar la residència segons les condicions de 
les bases i en els terminis sol·licitats.  

Més informació 

Eufònic - Plan 9 
info@eufonic.net 

Lo Pati – Centre d’Art de les Terres de l’Ebre 
comunicacio@lopati.cat 


