


- Full d'inscripció amb les dades personals i artístiques, amb foto personal (alta
resolució). Es podrà trobar al web de l’ajuntament de Canyelles (www.canyelles.cat).

- Entre 1 i 3 fotografies de les 3 obres inèdites, que es presenten per participar (alta
resolució) i un petit text de màxim quatre línies sobre les obres.

- Fotocòpia DNI

Termini: 31 de juliol de 2021. 

Jurat 

El jurat estarà format per un grup de persones expertes de l'àmbit cultural i artístic, 
encarregat de valorar la qualitat artística de les obres. La decisió del jurat no es 

podrà apel•lar i no s'atorgarà més d'un premi per participant. Això no obstant, el 

jurat es reserva el dret de declarar el premi desert. 

Biennal d’Arts Plàstiques i Visuals 2021 

Presentació i dates 

Des de l'Ajuntament de Canyelles juntament amb la Comissió de Patrimoni i Cultura 

de Canyelles i Amics de l'Ardhara, convoquem la Biennal d'Arts 

Plàstiques i Visuals l'octubre de 2021, per potenciar la difusió de creativitat 

emergent a les comarques del Garraf, l’Alt Penedès i el Baix Penedès. 

La Biennal s'inaugurarà el divendres 1 d'octubre a les 19 hores i tot seguit es 

lliuraran els premis. Restarà oberta al públic els dies 2, 3, 7, 8, 9 i 10 d'octubre 

durant el següent horari: dissabtes 2 i 9 d'octubre d'11 a 14 hores i de 18 a 20 hores; 

els diumenges 3 i 10 d'octubre d'11 a 14 hores; el dijous 7 i el divendres 8 d'octubre, 

de 18 hores a 20 hores. 

Bases per poder participar 

Aquesta convocatòria està adreçada a tots els creatius dels àmbits del Dibuix, la 

Pintura, l'Escultura-volum, el Gravat, la Fotografia, la Joieria, el Tèxtil, les 

Instal•lacions, etc. 

Qui s’hi pot presentar: Obert a qualsevol persona, major de 18 anys, nascuda o 

resident (o amb 2a residència) a les comarques del Penedès-Garraf, i que no hagi 

estat seleccionada en altres edicions anteriors. 

Presentació d’inscripció: Les inscripcions es podran fer presencialment a 

l'Ajuntament de Canyelles o bé telemàticament a la seu electrònica de l’Ajuntament 

de Canyelles (www.seu-e.cat/web/canyelles). 

Documentació a presentar: 



 

 
Veredicte i premis 

 
- Enguany l'Ajuntament de Canyelles atorgarà tres premis a les millors obres 

seleccionades. El primer premi estarà dotat amb 1000€; un segon premi dotat amb 

500€; i un tercer premi dotat amb 200€. 
- El jurat farà una selecció de les obres de millor qualitat per participar en la 

mostra col•lectiva. 
- L'obra premiada (1r Premi) quedarà en propietat de l'Ajuntament. 

- La Comunicació dels seleccionats es farà a través de correu electrònic el dia 9 

d'agost. 
- Amb les obres triades dels artistes seleccionats es farà una exposició col•lectiva a 

la Sala Multicultural de Canyelles, del dia 1 d'octubre al 10 d'octubre de 2021. 
- S'editarà un catàleg de la Biennal 21. 

- Les obres presentades s'hauran de lliurar a la Sala Multicultural de Canyelles, del 

22 al 25 de setembre (ambdós inclosos), en horari de les 17 hores fins a les 19 hores 
(fora d'aquest horari s'haurà de fer amb cita prèvia).  

- Tant el transport de l'entrega com la recollida, són a càrrec de l'artista. 
- La recollida de les obres serà del 18 al 23 d'octubre (ambdós inclosos) a la Sala 

Multicultural de Canyelles, en l'horari de les 17 a les 19 hores (fora d'aquest horari 

s'haurà de fer amb cita prèvia).  
- Les obres que no s'hagin recuperat el 30 d'octubre, quedaran en propietat de 

l'organització i restaran inventariades al fons d'Art del municipi.  
 

Acceptació de les bases i altra informació 

 
- Pel fet de participar, els autors cedeixen a l'Ajuntament de Canyelles els drets de 

divulgació, reproducció, distribució i comunicació pública de les obres que 
presentin en qualsevol tipus de mitjà, format o suport amb finalitats informatives i en 

especial de difusió vinculada a la Biennal d'Arts Plàstiques i Visuals de Canyelles 
sense ànim de lucre i sempre nomenant el nom de l'autor. 

 

- Els artistes seleccionats s'hauran de comprometre a fer una visita comentada a 
l'exposició, a determinar. 

 
- La Comissió organitzadora dissenyarà i muntarà l'exposició, farà la difusió 

corresponent, publicarà el catàleg i coordinarà els actes paral•lels programats. 

També es reserva el dret de canviar alguna dada de les bases si fos necessari o la 
situació sanitària ho requerís. 

 
La participació en aquesta convocatòria suposa l'acceptació íntegra d'aquestes 

bases. 

 
 

Per a més informació podeu consultar la web de l'Ajuntament de Canyelles o bé 
enviar un correu electrònic a l’adreça: cultura@canyelles.cat  



 


