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CAT
LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A
MALLORCA, SEGUINT LA VOLUNTAT
DELS SEUS FUNDADORS, VOL
PROMOURE I DIFONDRE ELS VALORS
CREATIUS CONTEMPORANIS,
AJUDAR LES JOVES GENERACIONS
D’ARTISTES EN LA SEVA FORMACIÓ
I IMPULSAR-LOS EN EL SEU
COMPROMÍS D’INNOVACIÓ I DE
RECERCA SINCERA DE NOUS CAMINS
DE CREACIÓ.
TAMBÉ VOL COL·LABORAR EN EL
RECONEIXEMENT DEL SEU EXEMPLE
CREATIU I VITAL MITJANÇANT
PROGRAMES I PROJECTES
EDUCATIUS QUE APROPIN L’ART
CONTEMPORANI A LA SOCIETAT.
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BASES DE PARTICIPACIÓ

DOCUMENTACIÓ
Miró Mallorca Fundació convoca, amb caràcter biennal, el Premi Pilar Juncosa d’Edició,
dotat amb 10.000 €.
L’objectiu d’aquest Premi és la realització d’un projecte d’edició en el qual es promoguin la
investigació i l’experimentació de tècniques i processos dins l’àmbit de la gràfica i l’obra
seriada, incloent-hi totes les tècniques de gravat, xilografia, litografia, serigrafia, aplicació
de noves tecnologies, fotografia, etc.
L’edició del projecte premiat ha de realitzar-se dins el termini màxim d’un any a partir de
la notificació del veredicte del jurat. El Premi s’editarà als Tallers d’Obra Gràfica de Miró
Mallorca Fundació, i el nombre d’exemplars s’acordarà i dividirà en parts iguals entre
aquesta i l’autor.

Per a poder participar a la convocatòria és absolutament imprescindible enviar la següent
documentació:
a) Sol·licitud de participació i acceptació expressa de les bases d’aquesta convocatòria, amb
el formulari adjunt, emplenat i signat.
En cas de sol·licitud d’un grup, cal presentar el DNI de tots els participants, els quals l’han de
signar.
b) Fotocòpia del DNI, passaport o carta de nacionalitat de cada participant.
c) Currículum de l’autor o els autors (màxim, 3 folis). Se’n podrà sol·licitar acreditació si resulten
guardonats.
d) Memòria explicativa del projecte d’edició (màxim, 5 folis) en què se n’exposin les
característiques o l’interès, els precedents i les raons de la seva elecció, la concreció de les
tasques i el procediment que s’hi seguirà, i que inclogui un estudi aproximat dels materials, els
estris i la maquinària necessaris.
e) Sinopsi de 10 línies, com a màxim.
La documentació esmentada s’ha d’enviar o entregar en mà, redactada en català, castellà o
anglès, agrupada en un únic dossier imprès i en CD, o en altres suports, si es vol.
És important entregar tota la documentació sol·licitada en el termini de presentació. En cas
contrari, el sol·licitant quedarà automàticament exclòs de la convocatòria.
Si es presenten projectes en què falti documentació exigida, només s’acceptaran els que
s’esmenin dins el termini de presentació.
Qualsevol participant pot optar a més d’una beca. En aquest cas, ha de presentar la documentació
completa en un sobre per a la beca a què es presenti.
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El termini de presentació de tots els projectes expira el 31 de juliol de 2018.
La documentació es pot enviar per correu postal o entregar en mà a la Fundació.
En el primer cas, el mata-segells ha de tenir data anterior o igual a la de venciment del termini de
presentació. Si s’entrega en persona, la data límit és el mateix dia fins a les 14 h.
S’ha d’entregar un únic paquet per a cada beca a la qual s’opti, amb tota la documentació, dirigit
a l’atenció de:
Francisco Copado Carralero
Director de Miró Mallorca Fundació
Carrer Saridakis, 29
07015 - Palma (Illes Balears)
Espanya

La dotació de 10.000 € es repartirà de la següent manera:
Es lliuraran 3.000 € bruts en el moment de la concessió del Premi.
S’utilitzaran els 7.000 € restants per a les despeses de l’edició del projecte seleccionat.
La custòdia, el control i la gestió d’aquests 7.000 € destinats a la producció del projecte són a
càrrec exclusiu de la Fundació.
Totes les despeses necessàries per a la producció del projecte han de ser aprovades per la
Fundació, i totes les factures justificatives d’aquestes han d’anar a nom de la Fundació. En cas
contrari, la Fundació no assumeix cap despesa.
A la dotació econòmica de 3.000 €, s’aplicarà el tipus de retenció que estableixi cada país.
El beneficiari es compromet a fer constar a tota publicació i/o difusió pública del treball o
material creat que ha rebut el suport de Miró Mallorca Fundació.
En cas d’incompliment de l’objectiu del Premi, el guardonat està obligat a retornar-ne l’import.

Al sobre, hi han de constar de forma visible el remitent i l’opció de beca a la qual es presenta.
A la documentació, hi ha de constar clarament el nom, l’adreça postal i/o l’electrònica, el telèfon
i l’opció a la qual hom es presenta.
Una vegada registrat el projecte, el participant rebrà el número de registre per correu electrònic.
Els suports admesos per a presentar projectes i dossiers són, a més dels tradicionals (paper,
maquetes, fotografia, etc.), el CD o el DVD, en format PDF.
S’ha d’enviar la informació primordial del projecte impresa.
No s’admetran projectes que estiguin només en format digital.

JURAT
Miró Mallorca Fundació nomenarà un jurat qualificat per a la selecció i la concessió de les beques
convocades, el qual es publicarà al web de la Fundació, www.miromallorca.com
El president del jurat no hi té vot.
El jurat pot declarar deserta la beca i té plena capacitat i poder per a interpretar les presents
Bases.
La Fundació comunicarà el seu veredicte per correu electrònic només als guanyadors, i els
resultats es publicaran al seu web i en diversos mitjans de comunicació.
El veredicte s’anunciarà el mes d’octubre, amb motiu de l’onomàstica de Pilar Juncosa, i serà
inapel·lable.

EXECUCIÓ DEL PROJECTE
En funció de la programació de la Fundació, es determinaran les dates concretes per a dur a
terme el projecte guardonat, preferiblement dins el termini d’un any a partir de la comunicació
de la concessió de la beca.
El guardonat pot presentar una sol·licitud de pròrroga, l’acceptació de la qual depèn sempre de
les possibilitats de la programació interna de la institució.
Miró Mallorca Fundació es reserva el dret de publicació, edició i difusió del treball de l’autor.
El guardonat ha de ser autònom en el treball que s’ha de desenvolupar. La Fundació ha d’aportar
a la realització del projecte les infraestructures disponibles, el material bàsic per a la seva
execució i el seguiment per part de l’equip tècnic.
La temporalització, la materialització i la realització del projecte; les condicions i els mitjans utilitzats, i l’horari de treball s’han d’especificar prèviament, d’acord amb la disponibilitat de l’artista i la
programació dels tallers de la Fundació en el període de l’any següent a la comunicació del premi.

DEVOLUCIÓ
La Fundació no es responsabilitza de la devolució dels projectes presentats. De fet, l’autor
renuncia a la devolució del material presentat. Només s’entregaran els que es demanin en els
15 dies següents a la publicació dels premiats, i en mà, després de presentar el DNI del titular
o un document escrit del mateix autoritzant a la persona que el reculli.
La Fundació declina qualsevol responsabilitat en el deteriorament, parcial o total, o en la pèrdua
dels projectes o de la documentació presentada al concurs, que puguin produir-se durant el
seu enviament a la Fundació, la seva devolució o durant el procés de selecció.
D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades,
s’informa que les dades personals s’incorporaran al fitxer denominat Premis i beques, i que
seran tractades amb la finalitat de gestionar les candidatures i les concessions d’aquests
premis i beques. Es recorda que es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició davant el responsable del fitxer: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (Carrer Saridakis,
29. 07015 Palma, Illes Balears).
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Miró Mallorca Fundació convoca una beca d’investigació centrada en Joan Miró i/o el seu
context artístic i cultural, dotada amb 5.000 €.
La Fundació té, entre els seus objectius fundacionals, el suport i la promoció de treballs
d’investigació i difusió sobre la vida i la trajectòria artística de Joan Miró.
Es valoraran especialment els projectes que tinguin com a objectiu l’estudi d’aspectes
o períodes poc coneguts de Joan Miró, com també la utilització d’informació aportada
pels nostres fons documentals.
Les propostes han de ser inèdites en el moment de la presentació del projecte i romandrehi fins que el guardonat o els guardonats hagin entregat a la Fundació Pilar i Joan Miró
l’assaig definitiu. Per tant, la difusió o la publicació, parcial o total, de l’assaig per qualsevol
via, anterior a l’entrega de l’assaig definitiu a la Fundació, ha de comptar amb l’autorització
prèvia i per escrit de la institució esmentada.
Els projectes d’investigació premiats s’han de realitzar en el termini màxim d’un any a partir
de la notificació del veredicte del jurat.
La Fundació designarà una persona encarregada del seguiment del treball.
Miró Mallorca Fundació es reserva el dret de presentació del treball guanyador i de la seva
possible publicació, sempre de mutu acord amb l’autor.
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BASES DE PARTICIPACIÓ

DOCUMENTACIÓ
Per a poder participar a la convocatòria és imprescindible enviar la següent documentació:
a) Sol·licitud de participació i acceptació expressa de les bases d’aquesta convocatòria,
amb el formulari adjunt, emplenat i signat.
En cas de sol·licitud d’un grup, cal presentar el DNI de tots els participants, els quals l’han
de signar.
Es valorarà acreditar la relació amb algun grup d’investigació vinculat a una universitat o a
algun centre d’investigació i/o una carta de presentació del candidat per part d’un investigador
de mèrit reconegut o d’una persona amb prestigi a l’àmbit acadèmic o museístic.
b) Fotocòpia del DNI, passaport o carta de nacionalitat de cada participant.
c) Currículum de l’autor o els autors (màxim, 3 folis). Se’n podrà sol·licitar acreditació si resulten
guardonats.
d) Projecte, proposta o memòria explicativa del projecte en què s’exposin el tema, l’interès
i els motius de la investigació; els objectius, el cronograma de les fases d’execució i les fonts
museogràfiques, documentals i bibliogràfiques que hom preveu consultar. El document pot
tenir un màxim de 20 folis.
e) Sinopsi de 10 línies, com a màxim.
La documentació esmentada s’ha d’enviar o entregar en mà, redactada en català, castellà o
anglès, agrupada en un únic dossier imprès i en CD, o en altres suports, si es vol.
És important entregar tota la documentació sol·licitada en el termini de presentació. En cas
contrari el sol·licitant quedarà automàticament exclòs de la convocatòria.
Si es presenten projectes en què manqui la documentació exigida, només s’acceptaran els que
s’esmenin dins el termini de presentació.
Qualsevol participant pot optar a més d’una beca. En aquest cas ha de presentar la documentació
completa en un sobre per a la beca a què es presenti.
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El termini de presentació de tots els projectes expira el 31 de juliol de 2018.
La documentació es pot enviar per correu postal o entregar en mà a la Fundació.
En el primer cas, el mata-segells ha de tenir data anterior o igual a la de venciment del termini de
presentació. Si s’entrega en persona, la data límit és el mateix dia fins a les 14 h.
S’ha d’entregar un únic paquet per a cada beca a la qual s’opti amb tota la documentació, dirigit
a l’atenció de:
Francisco Copado Carralero
Director de Miró Mallorca Fundació
Carrer Saridakis, 29
07015 - Palma (Illes Balears)
Espanya

S’abonarà el 50% de la beca en el moment de la concessió. L’any següent es pagarà el 50%
restant per a la seva execució, un cop finalitzada la investigació i després de la revisió per part
del tutor. Si el dictamen és desfavorable, no s’efectuarà el segon pagament del premi.
A l’import econòmic, se li aplicarà el tipus de retenció establerta per a cada país.
El beneficiari es compromet a fer constar a tota publicació i/o difusió pública del treball obtingut
que ha rebut el suport de Miró Mallorca Fundació.
En cas d’incompliment de l’objectiu de la beca, el guardonat està obligat a retornar l’import
entregat.

Al sobre, hi han de constar de forma visible el remitent i l’opció de beca a la qual es presenta.
A la documentació, hi han de constar clarament el nom, l’adreça postal i/o l’electrònica, el telèfon
i l’opció a la qual hom es presenta.
Una vegada registrat el projecte, el participant rebrà el número de registre per correu electrònic.
Els suports admesos per a presentar projectes i dossiers són, a més dels tradicionals (paper,
maquetes, fotografia, etc.), el CD o el DVD, en format PDF.
S’ha d’enviar la informació primordial del projecte impresa.
No s’admetran projectes que estiguin només en format digital.

JURAT
Miró Mallorca Fundació nomenarà un jurat qualificat per a la selecció i la concessió de les beques
convocades, el qual es publicarà al web de la Fundació, www.miromallorca.com
El president del jurat no hi té vot.
El jurat pot declarar deserta la beca i té plena capacitat i poder per a interpretar les presents
Bases.
La Fundació comunicarà el seu veredicte per correu electrònic només als guanyadors, i els
resultats seran publicats al seu web i en diversos mitjans de comunicació.
El veredicte s’anunciarà el mes d’octubre, amb motiu de l’onomàstica de Pilar Juncosa, i serà
inapel·lable.

EXECUCIÓ DEL PROJECTE
En funció de la programació de la Fundació, es determinaran les dates concretes per a dur a
terme el projecte guardonat, preferiblement dins el termini d’un any a partir de la comunicació
de la concessió de la beca.
El guardonat pot presentar una sol·licitud de pròrroga, l’acceptació de la qual dependrà sempre
de les possibilitats de la programació interna de la institució.
Miró Mallorca Fundació es reserva el dret de publicació, edició i difusió del treball de l’autor.
Una vegada seleccionat, l’autor ha de presentar un informe quadrimestral en format word
que expliqui amb exactitud el desenvolupament de la investigació, com també qualsevol
modificació respecte del projecte presentat inicialment.
L’assaig definitiu ha de suposar una autèntica contribució al coneixement de Joan Miró o del
seu context artístic i cultural, i ha d’estar fonamentat, redactat i presentat de forma
acadèmica.
La memòria, juntament amb el projecte, passarà a formar part dels arxius de la Fundació.

DEVOLUCIÓ
La Fundació no es responsabilitza de la devolució dels projectes. De fet, l’autor renuncia
a la devolució del material presentat. Només s’entregaran els que es demanin en els 15 dies
següents a la publicació dels premiats, i en mà, després de presentar el DNI del titular o un
document escrit pel mateix autoritzant a la persona que el reculli.
La Fundació declina qualsevol responsabilitat en el deteriorament, parcial o total, o en la pèrdua
dels projectes o de la documentació presentada al concurs, que puguin produir-se durant el
seu enviament a la Fundació, la seva devolució o durant el procés de selecció.
D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades,
s’informa que les dades personals s’incorporaran al fitxer denominat Premis i beques, i que
seran tractades amb la finalitat de gestionar les candidatures i les concessions d’aquests
premis i beques. Es recorda que es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició davant el responsable del fitxer: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (Carrer Saridakis,
29. 07015 Palma, Illes Balears).
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BASES DE PARTICIPACIÓ

DOCUMENTACIÓ
Miró Mallorca Fundació convoca una beca per a un projecte d’educació artística, dotada
amb 4.000 €.
El projecte ha de promoure i motivar l’apropament d’un sector de públic específic
(professorat, nins, joves, adults, persones grans, discapacitats, etc.) a l’art contemporani,
i estar relacionat amb el fons documental i artístic de la Fundació o amb qualsevol altre
aspecte de la creació contemporània.
En valorar les propostes, el jurat en tindrà en compte la viabilitat d’acord amb la
infraestructura, l’organització i l’equip educatiu de la Fundació.
El projecte es realitzarà a la Fundació.

Per a poder participar a la convocatòria, és imprescindible enviar la següent documentació:
a) Sol·licitud de participació i acceptació expressa de les Bases d’aquesta convocatòria, amb
el formulari adjunt, emplenat i signat.
En cas de sol·licitud d’un grup, cal presentar el DNI de tots els participants, els quals l’han de
signar.
b) Fotocòpia del DNI, passaport o carta de nacionalitat de cada participant.
c) Currículum de l’autor o autors (màxim, 3 folis). Se’n podrà sol·licitar acreditació.
d) Un projecte, proposta o memòria en què s’han d’argumentar els fonaments, els objectius, els
continguts, la metodologia, el públic objectiu, el cronograma previst, els terminis d’execució i
el sistema d’avaluació, com també una previsió de pressupost.
El document ha de tenir un màxim de 20 folis.
e) Sinopsi de 10 línies, com a màxim.
La documentació s’ha d’enviar o entregar en mà, redactada en català, castellà o anglès, agrupada
en un únic dossier imprès i en CD o en altres suports, si es vol.
És important entregar tota la documentació sol·licitada en el termini de presentació, ja que,
en cas contrari, el sol·licitant queda automàticament exclòs de la convocatòria.
Si es presenten projectes en què falti documentació, només s’acceptaran els que s’esmenin
dins el termini de presentació.
Per a optar a més d’una opció o beca, s’ha de presentar tota la documentació completa tantes
vegades com opcions es presentin.
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El termini de presentació de tots els projectes expira el 31 de juliol de 2018.
La documentació es pot enviar per correu postal o entregar en mà a la Fundació.
En el primer cas, el mata-segells ha de tenir data anterior o igual a la de venciment del termini de
presentació i, si s’entrega en persona, la data límit és el mateix dia fins a les 14 h.
S’ha d’entregar un únic paquet per a cada beca a la qual s’opti amb tota la documentació, dirigit
a l’atenció de:
Francisco Copado Carralero
Director de Miró Mallorca Fundació
Carrer Saridakis, 29
07015 - Palma (Illes Balears)
Espanya

S’abonarà el 50% de la beca en el moment de la concessió. L’any següent es pagarà el 50%
restant, en finalitzar l’execució del projecte.
A l’import econòmic, se li aplicarà el tipus de retenció que estableixi cada país.
El beneficiari es compromet a fer constar a tota publicació i/o difusió pública del treball obtingut
que ha rebut el suport de Miró Mallorca Fundació.
En cas d’incompliment de l’objectiu de la beca, el guardonat estarà obligat a retornar l’import
entregat per la Fundació.

Al sobre, hi han de constar de forma visible el remitent i l’opció de beca a la qual es presenta.
A la documentació, hi ha de constar clarament el nom, l’adreça postal i/o l’electrònica, el telèfon
i l’opció a què hom es presenta.
Una vegada registrat el projecte, el participant rebrà el número de registre per correu electrònic.
Els suports admesos per a presentar projectes i dossiers són, a més dels tradicionals (paper,
maquetes, fotografia, etc.), el CD o el DVD, en format PDF.
S’ha d’enviar la informació primordial del projecte impresa.
No s’admetran projectes que estiguin només en format digital.

EXECUCIÓ DEL PROJECTE
En funció de la programació de la Fundació es determinaran les dates concretes per a dur a
terme el projecte guardonat, preferiblement dins el termini d’un any a partir que es comuniqui
la concessió del premi o la beca.
Per motius de programació interna els terminis d’execució poden variar, sempre que les dues
parts hi estiguin d’acord.
El guardonat pot presentar una sol·licitud de pròrroga, l’acceptació de la qual dependrà sempre
de les possibilitats de la programació interna de la institució.
Miró Mallorca Fundació es reserva el dret d’exposició, edició i difusió del projecte.
En el termini d’un mes a partir de la data de finalització del projecte, la persona guardonada
haurà d’entregar una memòria completa del treball realitzat.

JURAT

DEVOLUCIÓ

Miró Mallorca Fundació nomenarà un jurat qualificat per a la selecció i la concessió del premi i les
beques convocats, que es publicarà al web de la Fundació, www.miromallorca.com
El president del jurat no hi té vot.
El jurat pot declarar deserta la beca i té plena capacitat i poder per a interpretar les presents
Bases.
La Fundació comunicarà el seu veredicte per correu electrònic només als guanyadors, i els
resultats seran publicats al seu web i en diversos mitjans de comunicació.
El veredicte s’anunciarà el mes d’octubre amb motiu de l’onomàstica de Pilar Juncosa, i serà
inapel·lable.

La Fundació no es responsabilitza de la devolució dels projectes presentats. De fet, l’autor
renuncia a la devolució del material presentat. Només s’entregaran els que es demanin en els
15 dies següents a la publicació dels premiats, i en mà, després de presentar el DNI del titular
o un document escrit pel mateix autoritzant a la persona que el reculli.
La Fundació declina qualsevol responsabilitat en el deteriorament, parcial o total, o en la pèrdua
dels projectes o de la documentació presentada al concurs que puguin produir-se durant el
seu enviament a la Fundació, la seva devolució o durant el procés de selecció.
D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades,
s’informa que les dades personals s’incorporaran al fitxer denominat Premis i beques, i que
seran tractades amb la finalitat de gestionar les candidatures i les concessions d’aquests
premis i beques. Es recorda que es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició davant el responsable del fitxer: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (Carrer Saridakis,
29. 07015 Palma, Illes Balears).
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#4 CAT
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#4 ENG

#4
BEQUES DE
FORMACIÓ PER A
PARTICIPAR ALS
CURSOS DELS
TALLERS D’OBRA
GRÀFICA DE
JOAN MIRÓ
DUES BEQUES OBERTES A ARTISTES INTERESSATS
EN LES TÈCNIQUES D’ESTAMPACIÓ I OBRA SERIADA
Dues beques obertes a artistes interessats en les tècniques d’estampació i obra seriada
per a participar als cursos que Miró Mallorca Fundació organitza cada estiu als Tallers
d’Obra Gràfica de Joan Miró.
Cada beca està dotada amb la matrícula gratuïta en un dels cursos-taller organitzats al
llarg de l’any següent, i amb 1.000 € (bruts) per a despeses de viatge, allotjament, etc.
La programació dels cursos es publicarà a partir del mes de maig a www.miromallorca.
com.
Els becaris tindran preferència per a triar plaça en un dels cursos.
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BASES DE PARTICIPACIÓ

DOCUMENTACIÓ
Per a poder participar a la convocatòria és imprescindible enviar la següent documentació:
a) Sol·licitud de participació i acceptació expressa de les bases d’aquesta convocatòria,
amb el formulari adjunt, emplenat i signat.
b) Fotocòpia del DNI, del passaport o de la carta de nacionalitat.
c) Currículum del participant. Se’n podrà sol·licitar acreditació.
d) Carta de motivació on s’ha d’indicar el motiu de l’opció elegida.
e) Dossier explicatiu dels projectes artístics més rellevants realitzats, amb un màxim de
10 fotografies i 20 folis (CD opcional per a informació complementària, fotos, etc.).
La documentació esmentada s’ha d’enviar o entregar en mà, redactada en català, castellà o
anglès, agrupada en un únic dossier imprès i en CD, o en altres suports, si es vol.
És important presentar tota la documentació sol·licitada en el termini fixat, ja que, en cas
contrari, el sol·licitant queda automàticament fora de la convocatòria.
Si es presenten projectes en què falta documentació exigida, només s’acceptaran els que
s’esmenin dins el termini de presentació.
Per a optar a més d’una beca s’ha de presentar tota la documentació per a cada opció a la qual
hom es presenta, i en paquets separats.
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PRESENTACIÓ I ENTREGA

PAGAMENTS

El termini de presentació de totes les beques acaba el 31 de juliol de 2018.
La documentació es pot enviar per correu postal o entregar en mà a la Fundació. En el primer
cas el mata-segells ha de tenir data anterior o igual a la d’acabament del termini de presentació
i, si s’entrega en persona, la data límit és el mateix dia fins a les 14 h.
S’ha d’entregar un únic paquet per a cada beca a què s’opti, amb tota la documentació, dirigit a
l’atenció de:
Francisco Copado Carralero
Director de Miró Mallorca Fundació
Carrer Saridakis, 29
07015 Palma (Illes Balears)
Espanya

Als guardonats, se’ls abonarà el 50% de la beca en el moment en què es concedeixi i, el 50%
restant, en iniciar-se el curs.
A l’import econòmic, se li aplicarà el tipus de retenció que estableixi cada país.
El beneficiari es compromet a fer constar a tota publicació i/o difusió pública del treball obtingut
que ha rebut el suport de Miró Mallorca Fundació.
En cas d’incompliment de l’objectiu de la beca, el guardonat està obligat a retornar l’import
entregat.

Al sobre, hi han de constar de forma visible el remitent i l’opció de beca a la qual es presenta.
A la documentació, hi han de constar clarament el nom, l’adreça postal i/o l’electrònica, el telèfon
i l’opció a què hom es presenta.
Una vegada registrat el projecte, el participant rebrà un número de registre per correu electrònic.
Els suports admesos per a presentar projectes i dossiers són, a més dels tradicionals (paper,
maquetes, fotografia, etc.), el CD o el DVD, en format PDF.
S’ha d’enviar la informació primordial del projecte impresa.
No s’admetran projectes que estiguin només en format digital.

JURAT
Miró Mallorca Fundació nomenarà un jurat qualificat per a la selecció i la concessió de la beca
convocada, que es publicarà al web de la Fundació, www.miromallorca.com
El president del jurat no hi té vot.
El jurat pot declarar deserta la categoria.
El jurat té plena capacitat i poder per a interpretar aquestes Bases.
La Fundació comunicarà el seu veredicte per escrit o per correu electrònic només als
guanyadors, i els resultats es publicaran al seu web i a diversos mitjans de comunicació.
El veredicte s’anunciarà el mes d’octubre amb motiu de l’onomàstica de Pilar Juncosa, i serà
inapel·lable.

EXECUCIÓ
En funció de la programació de Miró Mallorca Fundació es determinaran les dates concretes
per a realitzar el curs.
La programació dels cursos es publicarà al web de la Fundació, i pot estar subjecta a canvis
aliens a la institució.
Si l’artista guardonat no pot assistir a un curs l’any següent de la concessió de la beca per
motius justificats, es podrà ajornar un any més com a màxim.

DEVOLUCIÓ
La Fundació no es responsabilitza de la devolució dels projectes presentats. De fet, l’autor
renuncia a aquesta devolució. Només s’entregarà els que es demanin en els 15 dies següents
a la publicació dels premiats, i en mà, després de presentar el DNI del titular o un document
mitjançant el qual aquest autoritzi la persona que el reculli.
La Fundació declina qualsevol responsabilitat en el deteriorament, parcial o total, o en la pèrdua
de les obres, els projectes o la documentació presentats al concurs que puguin produir-se
durant la seva tramesa a la Fundació, la seva devolució o el procés de selecció.
D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades,
s’informa que les dades personals s’incorporaran al fitxer denominat Premis i beques, i que
seran tractades amb la finalitat de gestionar les candidatures i les concessions d’aquests
premis i beques. Es recorda que es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició davant el responsable del fitxer: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (Carrer Saridakis,
29. 07015 Palma, Illes Balears).
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BASES DE PARTICIPACIÓ

DOCUMENTACIÓ
2 BEQUES DE RESIDÈNCIA, FORMACIÓ I PARTICIPACIÓ A LA CASA DE VELÁZQUEZ
DE MADRID
Dotada amb 3.000 €, per a cobrir les despeses de viatge, manteniment, etc.
La Casa de Velázquez proporciona l’allotjament a la seva residència de Madrid, com també
l’ús d’un dels seus estudis i la participació en el seu programa d’activitats.
(més informació a: http://www.casadevelazquez.org)
Cal presentar un projecte artístic per a desenvolupar a la Casa de Velázquez en un màxim
de 3 mesos.

1 BECA DE RESIDÈNCIA, FORMACIÓ I PARTICIPACIÓ A THE SLADE SCHOOL OF
FINE ART, UNIVERSITY COLLEGE, LONDRES
Dotada amb 3.000 €, per a cobrir les despeses de viatge, allotjament, etc. a Londres.
L’Slade facilita l’ús d’un estudi durant un mes com a màxim i l’accés acordat als tallers
d’obra gràfica de la universitat i a d’altres activitats acadèmiques programades durant el
seu any lectiu.
(més informació a: http://www.ucl.ac.uk/slade)

Per a poder participar a la convocatòria és imprescindible enviar la següent documentació:
a) Sol·licitud de participació i acceptació expressa de les Bases d’aquesta convocatòria,
amb el formulari adjunt, emplenat i signat.
b) Fotocòpia del DNI, del passaport o de la carta de nacionalitat.
c) Currículum de l’autor o autors. Se’n podrà sol·licitar acreditació.
d) Projecte, proposta o memòria en què s’indiqui el motiu de l’opció elegida i les dates
preferides, a més d’un dossier explicatiu del projecte i un màxim de 10 fotografies que
mostrin la trajectòria artística del candidat (aquest document ha de tenir un màxim de 20
folis).
e) Sinopsi de 10 línies, com a màxim.
La documentació esmentada s’ha d’enviar o entregar en mà, redactada en català, castellà o
anglès, agrupada en un únic dossier imprès i en CD o en altres suports, si es vol.
És important presentar tota la documentació sol·licitada en el termini fixat, ja que, en cas
contrari, el sol·licitant quedarà automàticament fora de la convocatòria.
Si es presenten projectes en què falti documentació exigida, només s’acceptaran els que
s’esmenin dins el termini de presentació.
Per a optar a més d’una beca, s’ha de presentar tota la documentació completa per a cada
opció a què hom es presenti, i en paquets separats.
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PRESENTACIÓ I ENTREGA

PAGAMENTS

El termini de presentació de tots els projectes acaba el 31 de juliol de 2018.
La documentació es pot enviar per correu postal o entregar en mà a la Fundació. En el primer
cas el mata-segells ha de tenir data anterior o igual a la d’acabament del termini de presentació
i, si s’entrega en persona, la data límit és el mateix dia fins a les 14 h.
S’ha d’entregar un únic paquet per a cada beca a què s’opti, amb tota la documentació, dirigit a
l’atenció de:
Francisco Copado Carralero
Director de Miró Mallorca Fundació
Carrer Saridakis, 29
07015 Palma (Illes Balears)
Espanya

Als becats, se’ls abonarà el 50% de la beca en el moment en què es concedeixi i, el 50% restant,
en iniciar-se l’estada.
A l’import econòmic, se li aplicarà el tipus de retenció que estableixi cada país.
El beneficiari es compromet a fer constar, a tota exposició i difusió pública del material creat,
que ha rebut el suport de Miró Mallorca Fundació.
En cas d’incompliment de l’objectiu de la beca, el guardonat haurà de tornar l’import entregat.

Al sobre, hi han de constar de forma visible el remitent i l’opció de beca a la qual es presenta.
A la documentació, hi ha de constar clarament el nom, l’adreça postal i/o l’electrònica, el telèfon
i l’opció a què hom es presenta.
Els qui optin a la Beca de l’Slade School of Fine Arts han de presentar el seu projecte
també en anglès.
Una vegada registrat el projecte, el participant rebrà un número de registre per correu electrònic.
Els suports admesos per a presentar projectes i dossiers són, a més dels tradicionals (paper,
maquetes, fotografia, etc.), el CD o el DVD, en format PDF, encara que s’hagi d’enviar la
informació primordial del projecte impresa.
No s’admetran projectes que estiguin només en format digital.

EXECUCIÓ
En funció de la programació de la Casa de Velázquez o The Slade, es determinaran les dates
concretes per a dur a terme el projecte guardonat, preferiblement dins el termini d’un any a
partir que es comuniqui la concessió de la beca.
Per motius de programació interna de les institucions, els terminis d’execució podran variar, si
les dues parts hi estan d’acord.
El guardonat pot presentar una sol·licitud de pròrroga, l’acceptació de la qual dependrà sempre
de les possibilitats de la programació interna de la institució.
En el termini d’un mes a partir de la data d’acabament de l’estada, la persona guardonada haurà
de entregar una memòria completa del projecte realitzat, amb una carta en què el director del
centre o la persona responsable avaluï el treball efectuat.
Si l’artista realitza estampacions, la Fundació n’haurà de rebre un exemplar de cadascuna, i
estudiarà, si es considera interessant, l’edició o el desenvolupament dels projectes iniciats.
La Fundació es reserva el dret d’exposició, edició i difusió de l’obra produïda.
Si, per motius justificats, l’artista guardonat no pot gaudir de la beca l’any que li ha estat
concedida, podrà fer-ho l’any següent com a màxim.

JURAT

DEVOLUCIÓ

Miró Mallorca Fundació nomenarà un jurat qualificat per a la selecció i la concessió de la beca
convocada, que es publicarà al web de la Fundació, www.miromallorca.com
El president del jurat no hi té vot.
El jurat pot declarar deserta la categoria.
El jurat té plena capacitat i poder per a interpretar aquestes Bases.
La Fundació comunicarà el seu veredicte per escrit o per correu electrònic només als guanyadors,
i els resultats es publicaran al seu web, com també en diversos mitjans de comunicació.
El veredicte s’anunciarà el mes d’octubre amb motiu de l’onomàstica de Pilar Juncosa, i serà
inapel·lable.

La Fundació no es responsabilitza de la devolució dels projectes presentats. De fet, l’autor
renuncia a la devolució del material presentat. Només s’entregaran els que es demanin en els
15 dies següents a la publicació dels premiats, i en mà, després de presentar el DNI del titular
o un document escrit per aquest que autoritzi la persona que el reculli.
La Fundació declina qualsevol responsabilitat en el deteriorament, parcial o total, i en la pèrdua
dels projectes o de la documentació presentada al concurs, que puguin produir-se durant el
seu enviament a la Fundació, la seva devolució o durant el procés de selecció.
D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades,
s’informa que les dades personals s’incorporaran al fitxer denominat Premis i beques, i que
seran tractades amb la finalitat de gestionar les candidatures i les concessions d’aquests
premis i beques. Es recorda que es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició davant el responsable del fitxer: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (Carrer Saridakis,
29. 07015 Palma, Illes Balears).
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Des de 1996 Miró Mallorca Fundació col·labora en el Certamen d’Art Gràfic per a Joves
Creadors, que han organitzat enguany la Calcografia Nacional de la Reial Acadèmia de Belles
Arts de San Fernando, la Reial Casa de la Moneda i la Fundació Azcona.
La Fundació aporta una beca de formació a un dels guanyadors del Certamen d’Art Gràfic
per a Joves Creadors.
Està dotada amb matrícula gratuïta per a participar en un dels cursos dels Tallers d’Obra Gràfica
de Miró Mallorca Fundació, i amb fins a 1.000 € bruts per a despeses vinculades a la realització
i l’assistència a aquest.
Per a optar a aquesta beca hom s’ha de presentar al Certamen d’Art Gràfic i, en cas de ser
guanyador, el mateix jurat, en el qual participa la Fundació, determinarà la concessió de la beca.

PAGAMENTS
Als guardonats, se’ls abonarà el total de la beca en iniciar-se el curs.
A l’import econòmic, se li aplicarà el tipus de retenció que estableixi cada país.
(Més informació a:
http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/es/calcografia-nacional/
premios-y-concursos/certamen-de-jovenes-creadores)

2018

PREMIS I BEQUES PILAR JUNCOSA I SOTHEBY’S
PREMIOS Y BECAS PILAR JUNCOSA Y SOTHEBY’S
PILAR JUNCOSA & SOTHEBY’S AWARDS AND GRANTS

OPCIÓ A LA QUAL ES PRESENTA / OPCIÓN A LA QUE SE PRESENTA / OPTION ENTERED:
PREMI D’EDICIÓ / PREMIO DE EDICIÓN / PRINTMAKING AWARD
PROJECTE INVESTIGACIÓ MIRÓ / PROYECTO INVESTIGACIÓN MIRÓ / MIRÓ RESEARCH PROJECT
PROJECTE D’EDUCACIÓ ARTÍSTICA / PROYECTO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA / ART EDUCATION PROJECT
RESIDÈNCIA FORMACIÓ, / RESIDENCIA FORMACIÓN / RESIDENCE TRAINING, CASA DE VELÁZQUEZ, MADRID
RESIDÈNCIA / RESIDENCIA / RESIDENCE, PARTICIPATION THE SLADE SCHOOL OF FINE ART, LONDON
FORMACIÓ TALLERS GRÀFICS DE MIRÓ / FORMACIÓN TALLERES GRÁFICOS DE MIRÓ /
TRAINING MIRO’S PRINTMAKING WORKSHOPS

NOM
NOMBRE
NAME
ADREÇA
DIRECCIÓN
ADDRESS
POBLACIÓ / CP
POBLACIÓN / C.P.
CITY / ZIP CODE
PROVÍNCIA
PROVINCIA
STATE

TELÈFON / FAX
TELÉFONO / FAX
PHONE / FAX
PAÍS
PAÍS
COUNTRY

e-mail
D. NAIXEMENT
F. NACIMIENTO
DATE OF BIRTH

Carrer Saridakis, 29
07015 Palma - Illes Balears
Tel.: 34 971 701 420
BUS 3, 20, 46 (EMT) - 104 (TIB)
info@miromallorca.com
http://miromallorca.es

SIGNATURA
FIRMA
SIGNATURE

DNI
IDENTITY CARD Nº
PASSPORT Nº
ACCEPTO LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA
ACEPTO LAS BASES DE LA CONVOCATORIA
I AGREE TO ABIDE BY THE ENTRY RULES

En cas de no poder enviar el formulari correctament, guardi el PDF i el pot enviar com adjunt a: aduran@miromallorca.com
En el caso de no poder enviar el formulario correctamente, guarde el PDF y envielo como adjunto a: aduran@miromallorca.com
In case you can not submit the form correctly, save the PDF and send it as an attachment to: aduran@miromallorca.com

