Des del segle XVII Potries ha celebrat el Porrat de Sant Blai, una festivitat local que
aglutina a milers de persones durant el cap de setmana del 3 de febrer. Aquest any
la situació és distinta i des de l'equip de govern de l'Ajuntament de Potries s'ha
anunciat la cancel·lació dels actes i activitats culturals i festives entorn del cap de
setmana del Porrat. Tradicions, costums i festa que hauran d'esperar un any per a
tornar a veure la llum.
Des del 2016 s'ha inclòs dins de la programació cultural l'apartat d'ART AL CARRER
en el qual, durant la celebració de la festivitat s'han dut a terme diverses
exposicions i manifestacions artístiques. Entre elles, l'exposició de teles als balcons
dels carrers del municipi. Des de l'inici del projecte hi han col·laborat amb
l'Ajuntament alguns municipis, com ara Cocentaina, Gata, Petrer i Sagunt.
L'objectiu del Porrat de Sant Blai 2021 és crear una col·lecció municipal, on a través
de les obres realitzades tinguem un recurs artístic propi. És per això, que amb
aquest document fem la presentació del I CONCURS DE TELES ART AL CARRER. Per
tal de participar han d'acomplir-se les següents bases.

BASES

1. Aquesta exposició està oberta a totes les persones artistes, professionals o no,
sense cap discriminació per edat, origen, gènere, orientació sexual, religió,
parla, nivell socioeconòmic o qualsevol altra. La participació pot ser individual o
col·lectiva.
2. Les obres deuen seguir els principis d’aquesta exposició i han d’estar
relacionades amb el Porrat de Sant Blai , Potries o el seu patrimoni històric,
cultural i social.
3. Les obres podran ser excloses si:
-

No es poden plegar fàcilment

-

Són massa pesades.

-

Tenen elements que es solten amb facilitat.

-

Són massa voluminoses.

-

Si inclouen algun missatge d’odi o interpretació
homòfoba, violenta, o qualsevol d’aquesta índole.

sexista,

xenòfoba,

4. S’accepten totes les tècniques, seguint els principis abans mencionats, però
amb subjecció a les següents consideracions:
-

Totes les obres seran exposades a la intempèrie, amb totes les seues
condicions climàtiques.

-

La tela no pot ser tallada.

-

No s’admetran elements que sobreïsquen del format estipulat de la tela.
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BASES I CONCURS ART AL CARRER AJUNTAMENT DE POTRIES

5. Les obres poden ser realitzades en horitzontal o vertical, i per tal de poder ser
penjades adequadament han de seguir el següent model:

6. L’Ajuntament serà qui donarà la tela a tota aquella
persona o col·lectiu que accepte les bases.
6.1 Protocol de recollida:
-

Les teles es donaran en les oficines de l’Ajuntament en horari d’11 h a 14 h.

-

Es repartiran des del 18 fins al 22 de gener a les 14 h.

-

Es signarà un document per a demostrar que la tela ha sigut donada.

-

Junt amb la tela es donaran aquestes bases amb les quals s’adjunta un
document d’acceptació i conformitat.

-

La tela s’entregarà a les oficines de l’Ajuntament en horari d’11 h a 14 h.

-

La data límit d’entrega serà el 29 de gener a les 14 h.

-

Han d’entregar-se dins d’una bossa tancada, ja que el personal de
l’Ajuntament ha de realitzar el protocol de desinfecció.

-

Han d’adjuntar el document signat d’acceptació i conformitat.

7. Hi haurà tres premis, un per cada categoria següent:
SECCIÓ PROFESSIONAL
Categoria 1: Premi artista
Imprescindible: Cal adjuntar al document de la signatura un breu currículum
artístic. Criteris:
1. Tècnica.
2. Qualitat artística.
3. Significat artístic.

SECCIÓ AMATEUR
Categoria 2: Premi local
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6.2 Protocol d’entrega:

Imprescindible: S’ha de ser una persona o col·lectiu del poble de Potries.
Criteris:
1. Relació amb el Porrat de Sant Blai, Potries o el seu patrimoni històric, cultural i
social.
2. Creativitat.
3. Originalitat.

Categoria 3: Premi perspectiva de gènere
Imprescindible: Ha de mostrar el Porrat de Sant Blai, Potries o el seu patrimoni
des d’una perspectiva de gènere.
Criteris:
1. Missatge i contingut.
2. Creativitat.
3. Coherència artística.

8. La quantia de cada premi serà de 100 €. Per tal d’efectuar el pagament s’haurà
d’entregar el número de compte, i l’Ajuntament efectuarà el pagament a través
d’una transferència.
9. El jurat estarà compost per la persona regidora de Cultura, una persona regidora
de cada grup polític municipal i una persona tècnica del departament de Cultura
de l’Ajuntament de Potries.
La decisió del jurat es farà públic a la pàgina WEB de l'Ajuntament de Potries i,
en el cas de les persones premiades mitjançant notificació de l'acord municipal
que resol la convocatòria del premi.

10.Totes les obres presentades al concurs passaran a ser propietat de l’Ajuntament
de Potries. Aquesta institució podrà utilitzar-les com considere oportú, ja siga per
exposar-les, cedir-les temporalment a altre municipi, o el que considere adient.
Molt important: les obres han de portar el nom de la persona o col·lectiu: es
podrà fer signatura artística al vers de la tela, i posar el nom complet en el
revers.
11. Els premis es regeixen pel que disposa en aquestes Bases i en el no previst en
les mateixes, s'entendrà d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, de conformitat amb que disposa la disposició addicional 10a de
l'esmentat text legal. El funcionament del Jurat, com a òrgan col·legiat, es regirà pel
que estableixen els articles 15 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim
jurídic del Sector Públic.
Diligència per a fer constar que aquestes Bases han estat aprovades per
Decret d’Alcaldia de data 15/01/2021.
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Així mateix, a les persones premiades se'ls sol·licitarà la documentació que han
d'aportar per poder tramitar el pagament del premi.

