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Els artistes interessats a participar en la convocatòria hauran de presentar un dossier 
del projecte/obra amb les dades que es detallen a baix d’aquestes bases. 
Cal especificar en quina modalitat es presenta. 
La recepció de dossiers de la convocatòria serà on-line museuabello@molletvalles.cat 
o per correu postal en format digital (CD o DVD) a: 
- Museu Abelló  c/Berenguer III, 122 08100 Mollet del Vallès     

2:30 PM

Es convoca Mollet Art 2018. Memorial Cesc Bas, organitzat pel Museu Abelló i 
l'Ajuntament de Mollet del Vallès, convocatòria pública adreçada a joves creadors/es. 
Enguany consta de dos modalitats: Mollet Art al Museu i Mollet Art Ciutat. Com a 
novetat, s'ofereix  Mollet Art Formació, amb un taller experimental, impartit per l'artista 
Francesc Ruiz. 

Presentació de projectes:

Presentació dels dossiers

Presentació de dossiers: 
1. Dades de contacte: nom, adreça, codi postal, telèfon, correu electrònic, PDF del DNI o 
del document de residència 
2. Presentació: text breu que descrigui conceptualment el conjunt d'obra presentat i els 
camps d'interès de l'autor (màxim 1500 caràcters) 
3. Títol de l’obra/projecte presentat a concurs 
4. Descripció del projecte/obra presentat a concurs (màxim 4000 caràcters) . 
5. Imatges de l’obra/projecte (màxim 5 imatges a 300K cadascuna) 
6. CV i dossier de l’obra anterior: CV del concursant, opció d'adjuntar en PDF el dossier 
amb obra anterior (màxim 5M) 

Els artistes que treballin en vídeo, podran afegir enllaços per visionar els seus treballs 
(Vimeo, Youtube ...) 

La participació en aquest Mollet Art 2018,  implica l’acceptació d’aquestes bases i la renúncia a 
qualsevol reclamació legal
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odalitats 

MOLLET ART AL MUSEU
Modalitat

Participants: 
Poden concursar tots els creadors i col·lectius artístics, nascuts i/o residents a Catalunya, 
nascuts després de l'1 de gener de 1983 

Projecte/obra: 
El projecte/obra a presentar serà de temàtica i format lliure pensat per a ser exposat en 
una sala d'exposicions.  Només s'admetrà una obra/projecte a concurs, la qual haurà de 
ser destacada en la inscripció. S'entén com a projecte/obra una peça individual, així com 
una sèrie de peces, si és que l'artista ho decideix així.

Criteris: 
 - L'interès, qualitat i coherència artística del projecte 
 - La viabilitat tècnica i la capacitat de realització del projecte 
 - La trajectòria artística del participant  

Dotació econòmica : 
D'entre els projectes/obres més interessants, el jurat seleccionarà els que formaran 
part de l’exposició Mollet Art’18, que s’inaugurarà el 28 de setembre del 2018  a les 
instal·lacions del Museu Abelló. 
Hi haurà una dotació econòmica de 350 euros per proposta amb un màxim de 3 
projectes en aquesta modalitat. 
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MOLLET ART  CIUTAT

Participants: 
Poden concursar tots els creadors i col·lectius artístics, nascuts i/o residents a 
Catalunya, nascuts després de l'1 de gener de 1983 

Projecte/obra: 
Presentació d’un projecte  (art comunitari, intervenció a l’espai públic..) que tingui una 
estreta vinculació amb la teixit social i el territori de la ciutat.  El projecte/obra  serà de 
temàtica i format lliure pensat per  ser realitzat a la ciutat, mentre duri el certamen de 
Mollet Art. Calendari a concretar, però a realitzar entre  maig  i desembre  2018. 
El propi artista proposarà quin ha de ser l’espai expositiu de l’obra . 
La comissió de Mollet Art, farà el seguiment del projecte 

Criteris: 
 -L'interès, qualitat i coherència artística del projecte 
 -La viabilitat tècnica i la capacitat de realització del projecte 
 -La trajectòria artística del participant 
A part dels criteris bàsics, també es valorarà : 
 - El coneixement i referència a l'entorn de la ciutat  i el seu teixit social. 
 - La capacitat de plantejar relacions amb l'entorn, generar imaginaris crítics i redefinir 
la funció social i els límits de l'art. 
  

Dotació econòmica : 
D'entre els projectes/obres més interessants, el jurat seleccionarà el qui participarà en 
el Mollet Art a la ciutat 2018. El projecte seleccionat s'haurà de presentar com a màxim 
el 31 de desembre del 2018. 
Tindrà una dotació de  700 euros.  

Modalitat
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Terminis 

Jurat

Publicació del veredicte

La participació en la convocatòria suposa l'acceptació de les bases i la renúncia a 
qualsevol reclamació legal per la decisió del jurat. 
El jurat està format per: 
           David Armengol - curador independent 
           Francesc Ruiz- artista visual 
           Anna Crosas- directora del Programa d’Arts Visuals de la Diputació de  Barcelona 
           Anna  Comadran-  tècnica de projectes 
           Mireia Ollé- que també actuarà com a secretaria per part del Museu Abelló 

El jurat proposarà l’artista que més destaqui per la seva qualitat i innovació, per a la 
producció d’una mostra individual al Museu Abelló o a una intervenció d’art a la ciutat, 
coincidint amb la propera edició de Mollet Art. 

Tots els artistes presentats, podran participar en les  activitats paral·leles que 
s’organitzaran entorn  Mollet Art’18. 
Un artista, pot presentar-se a més d’una modalitat. 

El termini d’inscripció serà fins el  21 de maig  del 2018

La resolució del jurat serà inapel·lable i es farà pública el 11 de juny  al web del Museu 
Abelló, al web de Joventut i al web de l’Ajuntament de Mollet. 
Es comunicarà també als participants. 
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mental 

Dates: 
5  (matí i tarda) i 6 (matí)  de juliol  2018 
El taller es divideix en tres sessions de 4 hores distribuïdes en dos dies 

Participants: 
Majors de 16 anys.  
Per participar no és necessari saber dibuixar però cal tenir interès pel dibuix o el còmic. 

Lloc: 
Centre Cultural La Marineta 
Els resultat del taller s'exposarà al Racó de l'Artista durant el mes de setembre del 2018 al 
Museu Abelló.  

Informació i inscripcions  a: 
 www.museuabello.cat   93.544.50.99  i  al Museu Abelló  

Taller que es planteja com un espai on experimentar amb el còmic. 
Està obert a totes aquelles persones que estiguin interessades a aprofundir o iniciar-se en 
aquesta disciplina d'una manera diferent. El taller inclou un seguit d'exercicis per agafar 
facilitat amb el dibuix i l’ elaboració d'un còmic que prendrà com a temàtica la xarxa de 
rodalies, els seus recorreguts, els seus usuaris i les petites històries que tenen lloc en 
cada trajecte... 

Taller gratuït 
Places limitades. Cal inscripció prèvia 

TREN/TALLER DE CÒMIC EXPERIMENTAL AMB  
FRANCESC RUIZ 

odalitats 

MOLLET FORMACIÓ

Modalitat


