
 

 

BASES DE LA CONVOCATORIA (2a Edició)                                                      El Venadito                                
Projecte col·lectiu que té com a objectiu col·locar els artistes a prop de les realitats socials, amb 
la col·laboració de DEPANA (www.depana.org) ens posicionem contra el Maltractament Animal. 
Mitjançant l’exhibició i difusió de les obres contribuirem a generar un espai de reflexió en el que 
no podrem quedar-nos indiferents.  
 
 Mitjançant aquesta convocatòria se seleccionaran 40 obres que seran exposades al Centre 
Cultural la Farinera del Clot del 27 d’abril fins el 20 de maig de 2017. L’exposició es durà a 
terme sense contraprestació econòmica per ambdues parts, és a dir, ni es cobrarà per l’ús de 
l’espai, ni l’artista serà retribuïda econòmicament per mostrar la seva feina.  
 
Conclosa l’exposició, les obres estaran a la venda a siNesteSia. Si s’efectua la venda d’alguna 
obra, el 20% del preu de cada una es destinarà com a donatiu a DEPANA i el 80% anirà íntegre 
a l’artista. siNesteSia no percebrà cap comissió per cap de les transaccions. L’interès és la 
projecció dels artistes emergents i la col·laboració amb l’entitat mencionada, en contra del 
maltractament animal.  
 
Qualsevol beca, subvenció…que pugui percebre el projecte es destinarà el 20% a DEPANA un 
cop siguin cobertes les despeses que ha generat el projecte. 
 
Cap de les entitats mencionades, es responsabilitzarà de possibles furts, desperfectes o altres 
que es puguin ocasionar a les obres durant l’exhibició, el trasllat i durada del projecte. L’artista 
cedirà els drets d’imatge de les obres durant tot el que duri el projecte, per a la difusió i publicitat 
de l’exposició. 
 
REQUISITS: va dirigida a tots aquells artistes, creatius i demés... majors de 18 anys 
compromesos amb la protecció i conservació dels animals i els seus hàbitats.  

- Obra de petit format 10x15 cm. Inèdita, d’autoria pròpia i tècnica lliure. No podran 
utilitzar-se materials d’origen animal. Ni irrespectuosos amb el medi ambient.  

- La temàtica: MALTRACTO ANIMAL. Es valorarà la subtilesa i originalitat a l’hora de 
presentar el tema.  
 

PROCEDIMENT Inscripció prèvia a través del mail a sinestesia.uno@gmail.com Indicant: 
nom, cognoms, nom artístic (si hi hagués), direcció, mail i telèfon.  
Enviar la imatge per mail, en format JPG 300 dpi. Acompanyada d’un text explicatiu sobre l’obra i 
el vostre interès en participar a aquesta convocatòria (màxim 300 paraules) a més d’enviar 
l’enllaç de la vostra web o bloc. Abans del 28 de febrer. No s’acceptaran imatges passada 
aquesta data.  
 
SELECCIÓ: anirà a càrrec d’una artista visual, un membre de DEPANA, una representant de la 
Farinera i la comissària de siNesteSia. S’encarregaran de seleccionar les obres que formaran 
part de l’exposició entre totes les peces presentades. El resultat es comunicarà el dia 20 de 
Març per mail a tots els participants. I es publicaran a la pàgina web de DEPANA. Les obres 
seleccionades s’entregaran o enviaran per a l’exposició al Centre Cultural la Farinera del Clot 
(Gran Via de les Corts Catalanes, 837 – 08018 Barcelona). Els enviaments de les obres, tant 
d’entrega com de recollida, aniran a càrrec de l’artista.  
 
La participació a aquesta convocatòria suposa l’acceptació de totes les seves bases. 
L’organització es reserva el dret a resoldre qualsevol situació no prevista de la manera 
que els sembli més adequada.   

http://www.depana.org/
mailto:sinestesia.uno@gmail.com

