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L’Espai Jove La Bàscula promou l’art emergent, posant en 
valor la producció artística i cultural feta per joves menors 
de 30 anys i apropant-la a nous públics. 

En l’àmbit expositiu oferim suport per projectar i difondre la 
producció artística, amb eines i recursos per facilitar 
l’exposició de manera gratuïta de propostes d’arts visuals, 
individuals o col·lectives i de temàtica lliure. 

És per això que obrim convocatòria per seleccionar tres 

projectes que s’exposaran a l’Espai Jove La Bàscula durant 

el 2023. Els projectes seleccionats gaudiran de suport 

econòmic a la producció.  
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BASES DE LA CONVOCATÒRIA 2023 

 
QUI POT PARTICIPAR-HI 
 
La persona, grup o col·lectiu participant cal que compleixi els següents requisits: 

- Ser menor de 30 anys 

- Presentar un projecte artístic de nova creació que no hagi estat exposat abans. 

 

QUÈ OFERIM 
 
- Espai d’exposició per a propostes d’arts visuals 

- Suport econòmic de 300€ bruts per a les despeses de producció. 

 

CONDICIONS DELS PROJECTES SELECCIONATS 
 
- Tenir l’autoria de les obres que es presenten a l’exposició. 

- Acordar i complir els terminis per a la producció, muntatge de l’exposició i desmuntatge. 

- Acceptar els drets d’imatge de la o les persones autores així com també de les obres 

presentades, per tal de fer la difusió i promoció corresponent. 

De manera opcional també podrà: 

- Organitzar un esdeveniment per a fer la inauguració de l’exposició  

- Presentar activitats associades a l’exposició: xerrades, tallers, col·loquis o debats al voltant de 

la temàtica o obres presentades 

- Realitzar visites guiades personalitzades o amb grups que tinguin interès de visitar les obres 

acompanyades de les reflexions o aportacions de la o les persones autores 

- Realitzar material complementari a l’exposició en format analògic o virtual. 

- Oferir el projecte en format virtual per a que sigui exposat al web www.labascula.cat  

 

  

http://www.labascula.cat/
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COMPROMISOS DE L’ESPAI JOVE 

- Resolució de dubtes i acompanyament per realitzar l’entrega de les propostes. 

- Acompanyament en el procés de producció de les obres si s’escau. 

- Descripció detallada de tots els espais disponibles per realitzar l’exposició (Veure annex)  

- Suport en el muntatge i desmuntatge de les obres. 

- Suport en la realització de materials per a la difusió i promoció de les obres. 

- Suport en la producció d’esdeveniments relacionats amb l’exposició (inauguració, debats, 

visites etc) 

 

CALENDARI DE LA CONVOCATÒRIA 
 
15 de desembre de 2022 – Obertura de la convocatòria 
15 de gener de 2023  – Tancament   
31 de gener de 2023 – Resolució i anunci dels projectes seleccionats 
 

SOL·LICITUD I ENTREGA DE PROPOSTES 

La persona, grup o col·lectiu presentarà la proposta expositiva seguint tots i cadascun dels 

passos detalls a continuació: 

- Omplir el formulari degudament amb totes les dades requerides: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmnCidKA2gAI4Ggl_weHwB9CtejGjGrH8Aio-

APKoq-OwBHw/viewform 

-  Enviar dossier del projecte en pdf al correu info@labascula.cat  

 

ESTRUCTURA DEL DOSSIER DE PRESENTACIÓ 

 

a. Explicació de la proposta expositiva (màxim 2000 caràcters) 

b. Mostra d’obres o projectes artístics anteriors 

c. Aproximació de l’exposició plantejada en relació als espais disponibles. Es poden 

realitzar esbossos o esquemes relacionant el desplegament de l’exposició en relació als 

espais. 

d. Llistat de materials necessaris per al muntatge 

e. Descripció de les activitats associades (si n’hi ha)   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmnCidKA2gAI4Ggl_weHwB9CtejGjGrH8Aio-APKoq-OwBHw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmnCidKA2gAI4Ggl_weHwB9CtejGjGrH8Aio-APKoq-OwBHw/viewform
mailto:info@labascula.cat
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ANNEX  

Presentació i característiques de l’espai d’exposicions  

Els espais expositius de l’Espai Jove La Bàscula són els que apareixen als plànols senyalitzats en 

verd. Es recomana venir a visitar l’equipament per tal de fer-se una idea més acurada de la 

disposició i característiques concretes dels espais disponibles. 

Planta baixa: Zona del bar  i hall de l’equipament. 

A la planta baixa disposem del bar, amb parets habilitades amb guies d’on penjar les peces. 

Comptem també amb el hall, on es poden aprofitar algunes de les parets així com també d’un 

espai central on es poden ubicar peces artístiques de diferents formats i mides 

Podeu veure aquestes zones senyalitzades en color verd al plànol: 
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Primera planta: Parets i espai central. 

A la primera planta disposem de parets habilitades amb guies i també d’un espai central. 

 

 

 

 

 

 


