
 
 

Convocatòria oberta 
Exposició Sitges ReciclArt 2018 

Reciclatge i Art Responsable 
 

Convocatòria oberta per a participar a l’Exposició Sitges ReciclArt 2018, festival de reciclatge i art 
responsable que es celebrarà a Sitges del 26 de maig a l’1 de juliol per a creadors que han dirigit la seva 
obra cap a la sensibilització de la problemàtica del plàstic a la mar i la incidència dels hàbits de consum 
sobre el medi ambient en general. 
 
L’exposició col·lectiva tindrà lloc al Centre Cultural Miramar de Sitges, que com a seu del festival 
serà l'escenari de tallers participatius d’art i reciclatge així com d’altres activitats gratuïtes i obertes, a 
més d'altres espais concertats a galeries d’art i altres establiments comercials també localitzats a Sitges. 
 
Termini de presentació de projectes: fins el 12 de maig del 2018, inclòs.  

Els artistes que es vulguin presentar han de tenir en compte: 

1. Sense límit d’obres a presentar. Es pot presentar una obra individual o un conjunt d’obres amb o 

sense fil argumental. 

 

2. La sol·licitud per participar en aquest procés de convocatòria inclou:  

o Formulari d’inscripció i Bases de la convocatòria signades pel sol·licitant.  

o CV o biografia concisa (màxim 500 caràcters). 

o Descripció de l’obra artística (màxim 750 caràcters). 

o Com a mínim, 1 fotografia de cada obra presentada i de no menys de 4 obres. Si es 

presenten menys de 4 obres, es poden incloure fotos d’altres obres relacionades del 

mateix/a artista.  

o Adreça web o blog actiu.  

o Un llistat de preus orientatius. 

 

3. Els criteris de selecció són els següents:  

o Obres realitzades amb residus o materials reciclats, sobretot residus plàstics 

o Obres creades cap a la sensibilització de la problemàtica dels residus plàstics als 

oceans i la incidència dels hàbits de consum sobre el medi ambient en general. 

 

Els projectes s’han d’enviar per correu electrònic  a convocatoria@sitgesreciclart.com com a data 

límit el 12 de maig del 2018. No s’acceptaran projectes que pesin més de 4 megabytes, ni tampoc 

projectes enviats a qualsevol altra adreça de correu electrònic de l’organització. Més informació 

a: info@sitgesreciclart.com • www.sitgesreciclart.com 



 
 

 
FORMULARI D’INSCRIPCIÓ  
 
Dades personals: 

Nom i cognoms:  
Empresa, marca, alias (opcional):  

Carrer i número:  

Codi Postal: 

Ciutat: 

País: 

Correu electrònic: 

Web:  

Telèfon: 

Lloc i data de naixement:  

DNI: 

 

Biografia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Obra que es presenta: 
 
Obra 1 
Títol: 
Mides: 
Materials i tècnica: 
Any de creació: 
 
Obra 2 
Títol: 
Mides: 
Materials i tècnica: 
Any de creació: 
 
Obra 3 
Títol: 
Mides: 
Materials i tècnica: 
Any de creació: 
 
 
Obra 4 
Títol: 
Mides: 
Materials i tècnica: 
Any de creació: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA 

1. Es poden presentar a aquesta convocatòria tots aquells creadors que han dirigit la seva obra 

cap a la sensibilització de la problemàtica del plàstic a la mar i la incidència dels hàbits de 

consum sobre el medi ambient en general i/o es serveixen de residus dignificant-los amb les 

seves creacions. 

2. Les obres seleccionades estaran exposades a l’exposició principal del Festival Sitges 

ReciclArt del 25 de maig a l’1 de juliol al Centre Cultural Miramar de Sitges. Els artistes 

hauran de respectar els horaris d’obertura d’aquest espai cultural.  

3. Els artistes seleccionats es comprometen a exposar durant els dies del festival les obres 

enviades en el formulari d’inscripció; no s’acceptaran altres obres no presentades en la 

sol·licitud.  

4. La decisió dels artistes seleccionats es notificarà via correu electrònic a tots els artistes 

presentats, siguin o no seleccionats, abans del 17 de maig.  

5. Tots els artistes seleccionats disposaran d’un espai adient i adaptat a les característiques de 

l’obra presentada. L’organització del festival serà l’encarregada de la distribució de les 

obres presentades. Segons l’especificitat de les obres, l’organització pot demanar suport 

estructural a l’artista alhora de col·locar les obres.  

6. Els artistes hauran de fer arribar les obres del 17 al 22 de maig, al Centre Cultural Miramar 

de Sitges, (C/ Bernat de Fonollar, 19. Tel. 93 811 76 29 / 93 811 42 40), en horari de: 

• Dilluns a divendres de 10 a 19 hores, dissabtes, diumenges i festius d'11 a 14 i 

de 16 a 19 hores, acompanyades d'un sobre on hi haurà de constar fotocòpia del 

DNI, NIE o targeta de residencia, i el formulari d’inscripció degudament 

emplenada. 

• En el moment de lliurar l'obra es rebrà el rebut corresponent, el qual s'haurà de 

portar posteriorment per a la seva devolució. 

7. Els artistes hauran d’efectuar la retirada de les obres el 2 i 3 de juliol, directament al mateix 

espai d’exposició, el Centre Cultural Miramar de Sitges. L'horari i el lloc de recollida de les 

obres serà el mateix de la inscripció 

8. En el cas que els projectes presentats no superin l’oferta establerta per l’equip de 

l’organització, es podrà decidir anul·lar la convocatòria i la conseqüent exposició.  

9. L’organització farà la corresponent divulgació del Festival Sitges ReciclArt a través dels 

canals oficials. Això no impossibilita als artistes presentats i seleccionats fer ús dels seus 

propis canals per fer difusió.  

10. L’organització del Festival Sitges ReciclArt es reserva la possibilitat de modificar els 

aspectes logístics de l’exposició en el cas que així es requereixi, pel bon funcionament del 

certamen, sempre amb previ consens amb els artistes.   

 



 
 

11. La sol·licitud en aquest procés de convocatòria comporta la plena acceptació 

d’aquestes bases.  

12. Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, les persones concursants donen el 

consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre 

part en el concurs i per a la resta de la tramitació del concurs, d'acord amb la normativa 

vigent. 

 

Sitges, ..... de ..................  del 2018.  

 
 
 


