
La VI Biennal d'Art - Corbera d'Ebre Drets Humans estarà centrada en els articles 9 i 10 
de la Declaració Universal dels Drets Humans. 
Article 9 
Ningú no pot ser arrestat, detingut ni exiliat arbitràriament. 
Article 10 
Tota persona té dret, en règim d'igualtat, que la seva causa sigui portada equitativament i 
imparcialment en un tribunal independent i imparcial; el qual decidirà tant sobre els seus 
drets i les seves obligacions com sobre el fonament de tota acusació adreçada contra ella 
en matèria penal. 
 
Organitza 
Associació del Poble Vell de Corbera d'Ebre 
 
Lloc 
Església del Poble Vell de Corbera d'Ebre 
 
Data 
Del 6 d'abril al 31 de juliol de 2019. 
 
Participació 
La convocatòria està adreçada a tots els artistes d'arreu del món majors d'edat. 
 
Bases 
Poden participar artistes dels diferents àmbits de la creació artística: pintura, obra gràfica, 
escultura, instal·lació, fotografia, video art. Per les característiques de l'espai expositiu les 
obres han tenir unes mides que no poden ser canviades i són aquestes: 
 
Pintura: Obres sobre bastidor o d'altres suports, Màxim 2 m x 2 m Mínim 70 cm x 100 cm 
Obra gràfica: Màxim 70 cm x 100 cm Mínim 50 cm x 70 cm 
Escultura: Espai reservat 2 m x 2 m 
Instal·lació: Espai reservat 2m x 2m 
Fotografia: Màxim 50 x cm 70 cm Mínim 30 cm x 40 cm 
Video art: Serà projectat en un espai concret per ser visualitzat correctament. 



Condicions  
Els artistes interessats han d'omplir un full d'inscripció on també explicaran el seu projecte i 
enviar-lo al correu electrònic de l'Associació del Poble Vell: associaciopvell@gmail.com 
També han d'enviar quatre imatges  en JPG de la seva obra personal. 
Una comissió constituïda per les persones que es relacionen més endavant farà la selecció 
de les propostes que serà comunicada als artistes a primers del mes de febrer. També se'ls 
comunicarà la decisió als qui no hagin estat seleccionats,.  
 
La Comissió que farà la tria està integrada per les següents persones: 

- Carme Pons de la Rica, llicenciada en Belles Arts 
- Rosa Pere Fort, directora de l’Escola d’Arts de Móra la Nova 
- Josep Parera Serramià, president del Cercle Artístic Sant Lluc de Barcelona 
- Josep Cañada Serrate, artista plàstic i coordinador de la Biennal 
- Joan Antonio Montaña, President de l’Associació Poble Vell  

 
 
Inscripció dels artistes seleccionats i tramesa de les obres 
15€ Aquesta quantitat s’haurà de ingressar al número de compte 
 IBAN: ES35 2100 0253 3002 0005 6572  

 
Caldrà enviar les obres a l'església del Poble Vell o a l'Ajuntament de Corbera d'Ebre. 
Horari de rebuda de les obres: 
Església del Poble Vell: dissabte i diumenge d'10h a 14 h. 
Ajuntament de Corbera d'Ebre, Plaça Doctor Ferran s/n: dilluns a divendres de 10 h a 14 h. 
Les obres seran enviades durant el mes de març i hauran d’arribar a Corbera d’Ebre com a 
data límit el 22 de març. 
Les despeses de transport de les obres aniran a càrrec dels artistes. 
 
Acceptació de les bases  
La simple participació en la VI Biennal d'Art - Corbera d'Ebre - Drets Humans suposa 
l'acceptació d'aquestes bases,  la conformitat amb les decisions de la comissió 
seleccionadora sense dret a reclamacions o recurs i la reproducció d’imatges de les obres 
pels elements de difusió de la Biennal. 
 
Els artistes seleccionats rebran dos catàlegs de la Biennal. 

mailto:associaciopvell@gmail.com


 

Butlleta d'inscripció 
Nom i cognoms: 

Adreça: 

Telèfon fixe o mòbil: 

Correu electrònic: 

Títol de l'obra: 

Tècnica:  Mides: 

Marqueu amb x el format de l'obra 

□ Pintura □ Obra gràfica □ Escultura 

□ Instal·lació □ Fotografia □ Video art 

Descripció de la peça: 
 


