
  L'Institut Ramon Muntaner (IRMU) i la Fundació Privada Mútua Catalana convoquen un 
concurs d'obra gràfica, obert a tots els artistes i tendències amb temàtica lliure, amb la finalitat 
de lliurar l'obra guanyadora com a distinció dels Premis Recercat –modalitat personal–, que 
l'IRMU atorga dins del marc dels actes del Recercat, que té lloc anualment a la ciutat capital de 
la cultura catalana.

  Les bases del premi estaran disponibles per a totes les persones que hi vulguin participar des del 25 de juny fins al 3 
d'octubre de 2018 a la seu de l'IRMU i al portal de l'IRMU:  www.irmu.cat.

  Es concedirà un únic premi per un import de 1.500 €.

PARTICIPANTS
  El concurs és obert i hi pot participar de forma individual qualsevol persona major d'edat, exceptuant els membres 
del jurat i empleats o patrons de la institució convocant.

BASES:
  Cada artista podrà participar amb una sola obra estampada sobre paper. L'obra ha de ser inèdita, no exposada a)

anteriorment en cap altre certamen, ni haver estat reproduïda en cap tipus d'imprès o publicació.

  Les mides del paper seran de màxim DIN A-2 i mínim DIN A-3.b)

  S'admeten totes les tècniques d'estampació: gravat calcogràfic, xilografia, litografia, serigrafia i gravat digital.c)

 d) L'obra, sense signar, ha d'anar muntada sobre un suport rígid i protegida adequadament. En la part posterior 
del suport ha de figurar de forma llegible el títol de l'obra i el pseudònim de l'autor. 

  L'obra s'ha d'enviar, en paquet senzill (SOBRE NÚM. 1), sense marc, vidre ni passepartout, com a IMPRESOS i e)
sense indicar el valor comercial. Dins el mateix paquet s'ha d'incloure un sobre tancat (SOBRE NÚM. 2) 
identificat amb pseudònim a l'exterior. El sobre ha d'incloure un full amb el mateix pseudònim, el títol de l'obra i 
la tècnica emprada, les dades personals del/la autor/a i un currículum breu –màxim dos fulls-. 

 El paquet i el sobre s'han de fer arribar a INSTITUT RAMON MUNTANER – RECERCAT . Mas de la Coixa. f) 
Rotonda Eix de l'Ebre, N-420, s/n. 43770 MÓRA LA NOVA.  Tel. 977.401757.  Horari: de dilluns a divendres 
de 8 a 15h. 

 El transport de l'obra serà per compte i risc dels/les autors/es. De les obres remeses se n'acusarà recepció.g)  

  La recepció de les obres serà del 15 de setembre al 3 d'octubre de 2018. El termini de recepció quedarà tancat h)
el dia 3 d'octubre, a les 15h. 

JURAT
  El jurat estarà integrat per: dos representants del patronat de l'IRMU, dos representants de la Fundació Privada 
Mútua Catalana, la Sra. Elena Espuny, tècnica de projectes de l'IRMU, dos especialistes en la matèria, a determinar, i 
la Sra. M. Carme Jiménez, directora de l'IRMU, que actuarà com a secretària del jurat amb vot.
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RESOLUCIÓ I COMUNICACIÓ DE L'OBRA GUANYADORA 
  El veredicte del jurat respecte a l'obra guanyadora es podrà consultar al portal de l'IRMU –www.irmu.cat- a partir del 
15 de desembre

  El jurat es reserva el dret de declarar desert el concurs, essent el resultat inapel·lable i irrevocable.

  L'artista guanyador haurà de lliurar una sèrie limitada de 10 còpies numerades i signades de l'obra premiada a 
l'IRMU en el termini de 30 dies des de la data de notificació de la resolució. 

  El treball guanyador passarà a ser propietat de l'IRMU, essent-li cedits automàticament tots els drets derivats del seu 
ús i explotació. Aquesta cessió es realitza sense limitació, podent utilitzar el disseny en qualsevol classe de suport 
gràfic, publicitari o qualsevol altre que s'estimi oportú.

PREMI
  El guanyador rebrà un premi de 1.500 € (mil cinc-cents euros), que estarà subjecte a la retenció de l'IRPF 
corresponent. La recepció de l'import es farà mitjançant transferència al compte bancari que s'indiqui, dins dels 30 
dies posteriors a la notificació de la resolució i previ  lliurament de la sèrie de 10 còpies.

DEVOLUCIÓ DELS TREBALLS
  Els treballs no seleccionats podran ser retirats pels autors o la persona en qui delegui fins a 2 mesos després d'haver 
estat comunicat el resultat definitiu del concurs. També es podrà sol·licitar la devolució de l'obra per agència a ports 
deguts. L'entitat convocant no es fa responsable dels desperfectes o pèrdues que puguin sofrir les obres presentades a 
causa del transport, la recepció i el reenviament.

  Els/les autors/es que no retiren o reclamen les obres en el termini citat, donaran per entès que renuncien a la 
propietat d'aquestes i passaran a ser propietat de l'Institut Ramon Muntaner.

  La participació en aquesta convocatòria suposa la total acceptació de les presents bases. Qualsevol qüestió no 
prevista en aquestes serà resolta pel Jurat. 

 

JURISDICCIÓ 
  Qualsevol litigi que pugui sorgir per la interpretació d'aquestes bases o sobre la resolució del Jurat queda subjecta als 
Jutjats i Tribunals del domicili de l'Institut Ramon Muntaner.
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Per a més informació:            
Tel. 977 401 757   mcarme@irmu.org    www.irmu.cat 

Fundació privada dels Centres d’Estudis de Parla Catalana
I N S T I T U T  R A M O N  M U N TA N E R

Patronat format per: CCEPC
Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana

Convocat per:
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