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Ajuntament de La Nou de Gaià                                                                    Centre Cultural El Castell de La Nou 
https://noudegaia.altanet.org/                                                               castelldelanoudegaia@gmail.com 

 

 

I Premi “Land Art” de La Nou de Gaià 
 

 

BASES DEL PREMI 
 

 

1. Podran participar tots els artistes majors de 18 anys de qualsevol nacionalitat que resideixin al territori 

espanyol. 

 

2. La inscripció s'ha de fer a través de correu electrònic: castelldelanoudegaia@gmail.com 

• Data límit d'inscripció: 15 de setembre de 2021, a les 23:59h. 

 

3. Hi haurà un únic premi de 3.000 Euros. 

• Els costos de material i de muntatge de l'obra aniran a càrrec de l'artista. 

 

4. L'objectiu d'aquesta iniciativa és fomentar la idea de diàleg de l'ésser humà amb la natura i l'entorn, així 

com l'herència cultural i la tradició de la zona. Es valorarà especialment el respecte al medi ambient i a 

l'entorn, la sostenibilitat del projecte, que no representi una amenaça per a la salut física o ambiental, així 

com la seva adequació al context cultural i tradicional de poble. 

 

5. La temàtica serà lliure, però sempre buscant sinergies amb un pensament artístic contemporani. 

 

6. L'espai a intervenir es pot veure en els plànols i fotografies que s'adjunten i haurà d'estar d'acord amb els 

objectius proposat per l'organització. 

 

7. Característiques tècniques i artístiques: 

• Es valorarà especialment la utilització de la tècnica de "pedra seca" (ja que aquesta tècnica 

arquitectònica té una àmplia implementació en aquesta geografia). Això no exclou la utilització de 

qualsevol altra tècnica artística simple o mixta: sigui ceràmica, ferro, fusta, etc. 

• Es tindrà molt en compte la seva conservació d'acord amb la climatologia i als costos de 

manteniment, que vindran estipulats en el projecte que s'envia. 

• L'obra presentada ha de tenir una alçada mínima perquè pugui ser vista de manera clara. 

 

8. La presentació del projecte serà per e-mail: castelldelanoudegaia@gmail.com i inclourà dos documents en 

format PDF: 

Primer document (en format PDF): “Títol de l'obra” 

• Títol de l'obra + Número corresponent a aquesta obra. 

• Proposta, descripció detallada del projecte, necessitats, llista completa de materials, pla de treball i 

cost d'execució de l'obra (i del manteniment, si n’hi hagués). 

Segon document (en format PDF): “Dades personals” 

• Dades personals + Número corresponent a l'obra presentada. 

• Carta de presentació. 

• CV, Informació de contacte: telèfon, correu electrònic... 

• Portfoli amb imatges d'obres artístiques realitzades. No tenen per què ser de Land Art. 

 

Qualsevol consulta o aclariment al correu electrònic: castelldelanoudegaia@gmail.com 
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9. El jurat estarà format per una comissió d'experts que valorarà els treballs presentats, tenint en compte els 

criteris i objectius exigits en les bases. 

 

10. El premi pot quedar desert si així ho considera el jurat. 

 

11. La participació en aquest concurs implica l'acceptació de les bases. 

 

12. Qualsevol circumstància no recollida en aquestes bases i que pugui ser objecte de litigi, serà resolta pel 

comitè organitzador. 

 

13. Enclavament de l'obra: Plànol amb mides màximes de l'espai a intervenir. 

• Superfície de el triangle marcat en color verd: 468 m2. 

• El costat curt del triangle mesura 27,43 m 

• El costat llarg del triangle mesura 34,65 m 
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14. Dates de el premi: 

• Es contactarà, a partir del 20 setembre 2021, amb els tres finalistes seleccionats- 

• El premi s'atorgarà el 26 setembre 2021 i es publicarà a la pàgina web de l'ajuntament de la Nou de 

Gaià - https://noudegaia.altanet.org/ - a partir del 27 setembre 2021. 

 

15. Data d'inauguració de projecte: el temps d'execució del projecte vindrà decidit per l'artista, sempre tenint 

en compte que l'obra s'inaugurarà el 31 octubre 2021 a les 12.30h. 

 

16. Cessió de drets: Els participants en aquesta convocatòria cedeixen de forma no exclusiva a l'Ajuntament 

de la Nou de Gaià tots els drets d'explotació de les obres presentades, inclosos els de comunicació pública, 

per a la seva publicació en catàlegs, cartells, vídeos promocionals, pàgines web, xarxes socials i altres 

mitjans, digitals, audiovisuals o impresos, sempre relacionats amb els fins de comunicació i difusió de el 

projecte de les institucions organitzadores, en els seus propis mitjans o de tercers, per a tothom i pel temps 

màxim permès per la normativa de propietat intel·lectual, sense perjudici dels drets morals que tingui en 

relació amb la seva autoria. 

 

Els participants en la convocatòria asseguren que la proposta presentada és original i que ostenten tots els 

seus drets, inclosos els drets de propietat intel·lectual. Si la proposta inclou drets de terceres persones, els 

participants garanteixen l'obtenció dels drets, autoritzacions i / o llicències necessàries, exonerant als 

organitzadors i entitats de qualsevol reclamació al respecte. 

 

L'organització i l'ajuntament de la Nou de Gaià es comprometen a respectar, escrupolosament, els drets de 

l'autor / a sobre la seva obra, reconeixent, en tot moment, la seva autoria. 
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