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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.
Així mateix, desitja promoure treballs
d’investigació sobre la vida i l’obra de
Joan Miró, així com el seu context artístic
i cultural, especialment els seus aspectes
menys coneguts.
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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PREMI
BIENNAL
D'EDICIÓ
La Fundació Miró Mallorca convoca, amb
caràcter biennal, el Premi Pilar Juncosa
d’Edició, el qual es dota 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.

La convocatòria vol potenciar tant l’artista guanyador com els Tallers d’Obra Gràfica de
Joan Miró, situats a la possessió de Son Boter, del segle XVIII, adequats per l’artista per
a aprofitar-ne l’ús com a tallers artístics i que, avui, constitueixen un dels trets distintius
de la institució.
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 la
Fundació Miró Mallorca, i el nombre d’exemplars s’acordarà i dividirà en parts iguals
entre aquesta i l’autor.

BASES DE PARTICIPACIÓ

DOCUMENTACIÓ
Per a poder participar a la convocatòria és imprescindible emplenar el formulari
d’inscripció electrònic. Cal presentar-hi, adjunta, i enviar-ho a través del web de
la Fundació, www.miromallorca.com, la següent documentació:
a) Sol·licitud de participació i acceptació expressa de les Bases d’aquesta
convocatòria, amb el formulari d’inscripció electrònic.
En cas de sol·licitud d’un grup, cal presentar el DNI de tots els participants.
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 de redactar en català, castellà o anglès.
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 per a la beca a què es presenti.

PRESENTACIÓ i ENTREGA

El termini per a inscriure’s a la convocatòria de tots els projectes expira l’1 d’agost de
2022.
Una vegada registrat el projecte, el participant en rebrà el número de registre per
correu electrònic.

JURAT
La Fundació Miró Mallorca nomenarà un jurat qualificat per a la selecció i la concessió
del Premi Pilar Juncosa d’Edició i de les beques convocades, el qual es publicarà al
web de la Fundació, www.miromallorca.com.
El jurat pot declarar desert el Premi 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.

PAGAMENTS

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. En el cas
d’existir un excedent es podrà utilitzar per a una
exposició, si n’hi ha.
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 i
l’exposició, si s’escau, del projecte han de ser aprovades
per la Fundació, i totes les factures justificatives
d’aquestes han d’anar a nom d’aquesta. 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 el material
creat que ha rebut el suport de la Fundació.
En cas d’incompliment de l’objectiu del Premi, el
guardonat està obligat a tornar-ne l’import.

EXECUCIÓ DEL PROJECTE
JURAT
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 del premi.
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.
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.

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 Fundació Miró Mallorca es reserva el dret d’exposició, edició i difusió del projecte.
Amb l'objectiu d'exhibir, divulgar, promocionar i informar sobre els treballs premiats
en les diferents categories, tots els artistes que obtinguin algun dels guardons
circumscrits a la convocatòria dels Premis i Beques Pilar Juncosa i Sotheby's hauran
de complir el següent requisit: és obligatori introduir almenys una entrada/post
relativa al projecte i/o treball guardonat en l'apartat específic denominat "Ideari
artístic" del web de la Fundació Miró Mallorca. Des del Departament de Comunicació
i Màrqueting de la Fundació es facilitarà un usuari i una contrasenya a cada
guanyador/ra amb aquesta finalitat.

PROTECCIÓ DE DADES
*Responsable del tractament:
Identitat: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
Domicili social: c. de Saridakis, 29, 07015 Palma (Illes Balears)
CIF: G57753915
Adreça electrònica: dpd@miromallorca.com
Amb la signatura o l’enviament del present document consentiu el tractament de les vostres dades per part de la
Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca per a les finalitats que es detallaran a continuació.
De conformitat amb el que estableixen els art. 6.1.a, 7 i 8 del Reglament (UE) del Parlament Europeu i del Consell, de
27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals, us
comunicam que les dades que ens faciliteu quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de titularitat del
responsable del tractament.
*Per què i per a què tractam les vostres dades?
A la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca tractam la informació que ens faciliten les persones amb les següents
finalitats:
- Gestionar comandes o contractar algun dels nostres serveis, sigui en línia o a les tendes físiques.
- Gestionar l'enviament de la informació que ens sol·licitin.
- Desenvolupar accions comercials i/o promocionals del responsable i realitzar el manteniment i la gestió de la relació
amb l'usuari.
*Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
El tractament de les vostres dades pot fonamentar-se en les següents bases legals:
- Execució d'un contracte o prestació d'un servei segons una relació comercial que compta amb el consentiment de la
persona interessada.
- Interès legítim per a l'enviament d'informació comercial sobre productes i serveis (màrqueting directe).
- Interès legítim per al contacte i el manteniment de la relació amb clients i proveïdors.
- Compliment d'obligacions legals per a la prevenció del frau, la comunicació amb autoritats públiques i les
reclamacions de tercers.
- Consentiment explícit de l'usuari per a l'elaboració de perfils, els formularis de contacte, les sol·licituds d'informació o
alta a newsletters.
- Consentiment explícit per a tots els tractaments detallats.
A quins destinataris es comuniquen les vostres dades?
En alguns casos, només quan sigui necessari, la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca proporcionarà dades dels usuaris
a tercers. Malgrat això, mai se’ls vendran les dades. Els proveïdors de serveis externs (per exemple, de pagament o
empreses de serveis) amb els quals la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca treballi poden usar les dades per a
proporcionar els serveis corresponents, però mai usaran l'esmentada informació per a finalitats pròpies o per a cessió
a tercers. Els esmentats proveïdors tenen l'obligació de garantir que la informació es tracta d'acord amb la normativa
de privacitat de dades.
En alguns casos, la llei pot exigir que es revelin dades personals a organismes públics o altres parts; només es revelarà
allò estrictament necessari per al compliment de les obligacions legals.
*Quins drets us assisteixen i com els podeu exercir?
Podeu dirigir les vostres comunicacions i exercir els drets mitjançant una petició a la següent adreça electrònica:
dpd@miromallorca.com. En virtut del que estableix l’RGPD podeu sol·licitar dret d'accés, dret de rectificació, dret de
supressió i d’oblit, dret de limitació de tractament, dret d'oposició, dret a la portabilitat i dret a no ser objecte de
decisions individualitzades
*Informació addicional
Si voleu consultar la informació addicional sobre el tractament de les vostres dades personals, podeu trobar-la al
següent enllaç: https://miromallorca.com/politica-de-privacitat/
Mitjançant la firma del present document o l'enviament del present formulari via web, donau el vostre consentiment
exprés i explícit perquè la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca pugui utilitzar les dades facilitades amb les finalitats
detallades.
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BECA PILAR JUNCOSA
D'INVESTIGACIÓ
SOBRE MIRÓ I EL SEU
CONTEXT
ARTISTICOCULTURAL
La Fundació Miró Mallorca 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
romandre-hi fins que el guardonat o els guardonats n’hagin entregat a la Fundació
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.
La Fundació es reserva el dret de presentació del treball guanyador i de la seva possible
publicació, sempre de mutu acord amb l’autor.

BASES DE PARTICIPACIÓ
DOCUMENTACIÓ
Per a poder participar a la convocatòria és imprescindible emplenar el formulari
d’inscripció electrònic. Cal adjuntar-hi, i enviar-ho a través del web de la Fundació,
www.miromallorca.com, la següent documentació:
a) Sol·licitud de participació i acceptació expressa de les Bases d’aquesta
convocatòria, amb el formulari d’inscripció electrònic.
En cas de sol·licitud d’un grup, cal presentar el DNI de tots els participants.
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 de redactar en català, castellà o anglès.
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 per a la beca a què es presenti.

PRESENTACIÓ I ENTREGA
El termini per a inscriure’s a la convocatòria de tots els projectes expira l’1 d’agost de
2022.
Una vegada registrat el projecte, el participant en rebrà el número de registre per
correu electrònic.

JURAT
La Fundació Miró Mallorca 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 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.

PAGAMENTS
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 la Fundació Miró Mallorca.
En cas d’incompliment de l’objectiu de la beca, el guardonat està obligat a tornar
l’import entregat.

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 en pot presentar una sol·licitud de pròrroga, l’acceptació de la qual
dependrà sempre de les possibilitats de la programació interna de la institució.
La Fundació Miró Mallorca 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.
Amb l'objectiu d'exhibir, divulgar, promocionar i informar sobre els treballs premiats
en les diferents categories, tots els artistes que obtinguin algun dels guardons
circumscrits a la convocatòria dels Premis i Beques Pilar Juncosa i Sotheby's, hauran
de complir el següent requisit: és obligatori introduir almenys una entrada/post
relativa al projecte i/o treball guardonat en l'apartat específic denominat "Ideari
artístic" del web de la Fundació Miró Mallorca. Des del Departament de Comunicació
i Màrqueting de la Fundació es facilitarà un usuari i una contrasenya a cada
guanyador/ra amb aquesta finalitat.

PROTECCIÓ DE DADES
*Responsable del tractament:
Identitat: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
Domicili social: c. de Saridakis, 29, 07015 Palma (Illes Balears)
CIF: G57753915
Adreça electrònica: dpd@miromallorca.com
Amb la signatura o l’enviament del present document consentiu el tractament de les vostres dades per part de la
Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca per a les finalitats que es detallaran a continuació.
De conformitat amb el que estableixen els art. 6.1.a, 7 i 8 del Reglament (UE) del Parlament Europeu i del Consell, de
27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals, us
comunicam que les dades que ens faciliteu quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de titularitat del
responsable del tractament.
*Per què i per a què tractam les vostres dades?
A la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca tractam la informació que ens faciliten les persones amb les següents
finalitats:
- Gestionar comandes o contractar algun dels nostres serveis, sigui en línia o a les tendes físiques.
- Gestionar l'enviament de la informació que ens sol·licitin.
- Desenvolupar accions comercials i/o promocionals del responsable i realitzar el manteniment i la gestió de la relació
amb l'usuari.
*Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
El tractament de les vostres dades pot fonamentar-se en les següents bases legals:
- Execució d'un contracte o prestació d'un servei segons una relació comercial que compta amb el consentiment de la
persona interessada.
- Interès legítim per a l'enviament d'informació comercial sobre productes i serveis (màrqueting directe).
- Interès legítim per al contacte i el manteniment de la relació amb clients i proveïdors.
- Compliment d'obligacions legals per a la prevenció del frau, la comunicació amb autoritats públiques i les
reclamacions de tercers.
- Consentiment explícit de l'usuari per a l'elaboració de perfils, els formularis de contacte, les sol·licituds d'informació o
alta a newsletters.
- Consentiment explícit per a tots els tractaments detallats.
A quins destinataris es comuniquen les vostres dades?
En alguns casos, només quan sigui necessari, la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca proporcionarà dades dels usuaris
a tercers. Malgrat això, mai se’ls vendran les dades. Els proveïdors de serveis externs (per exemple, de pagament o
empreses de serveis) amb els quals la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca treballi poden usar les dades per a
proporcionar els serveis corresponents, però mai usaran l'esmentada informació per a finalitats pròpies o per a cessió
a tercers. Els esmentats proveïdors tenen l'obligació de garantir que la informació es tracta d'acord amb la normativa
de privacitat de dades.
En alguns casos, la llei pot exigir que es revelin dades personals a organismes públics o altres parts; només es revelarà
allò estrictament necessari per al compliment de les obligacions legals.
*Quins drets us assisteixen i com els podeu exercir?
Podeu dirigir les vostres comunicacions i exercir els drets mitjançant una petició a la següent adreça electrònica:
dpd@miromallorca.com. En virtut del que estableix l’RGPD podeu sol·licitar dret d'accés, dret de rectificació, dret de
supressió i d’oblit, dret de limitació de tractament, dret d'oposició, dret a la portabilitat i dret a no ser objecte de
decisions individualitzades
*Informació addicional
Si voleu consultar la informació addicional sobre el tractament de les vostres dades personals, podeu trobar-la al
següent enllaç: https://miromallorca.com/politica-de-privacitat/
Mitjançant la firma del present document o l'enviament del present formulari via web, donau el vostre consentiment
exprés i explícit perquè la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca pugui utilitzar les dades facilitades amb les finalitats
detallades.
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La Fundació Miró Mallorca 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.

BASES DE PARTICIPACIÓ
DOCUMENTACIÓ
Per a poder participar a la convocatòria és imprescindible emplenar el formulari
d’inscripció electrònic. Cal adjuntar-hi, i enviar-ho a través del web de la Fundació,
www.miromallorca.com, la següent documentació:

a) Sol·licitud de participació i acceptació expressa de les Bases d’aquesta
convocatòria, amb el formulari d’inscripció electrònic.
En cas de sol·licitud d’un grup, cal presentar el DNI de tots els participants.
b) Fotocòpia del DNI, el passaport o la carta de nacionalitat de cada participant.
c) Currículum de l’autor o els 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 esmentada s’ha de redactar en català, castellà o anglès.
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 per a la beca a què es presenti.

PRESENTACIÓ I LLIURAMENT
El termini per a inscriure’s a la convocatòria de tots els projectes expira l’1 d’agost de
2022.
Una vegada registrat el projecte, el participant en rebrà el número de registre per
correu electrònic.

JURAT
La Fundació Miró Mallorca 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 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.

PAGAMENTS
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 la Fundació Miró Mallorca.
En cas d’incompliment de l’objectiu de la beca, el guardonat estarà obligat a retornar
l’import entregat per la Fundació.

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.
La Fundació Miró Mallorca 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.
Amb l'objectiu d'exhibir, divulgar, promocionar i informar sobre els treballs premiats
en les diferents categories, tots els artistes que obtinguin algun dels guardons
circumscrits a la convocatòria dels Premis i Beques Pilar Juncosa i Sotheby's, hauran
de complir amb el següent requisit: és obligatori introduir almenys una entrada/post
relativa al projecte i/o treball guardonat en l'apartat específic per a això denominat
"Ideari artístic" del web de la Fundació Miró Mallorca. Des del Departament de
Comunicació i Màrqueting de la Fundació es facilitarà un usuari i una contrasenya a
cada guanyador/ra amb aquesta finalitat.

PROTECCIÓ DE DADES
*Responsable del tractament:
Identitat: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
Domicili social: c. de Saridakis, 29, 07015 Palma (Illes Balears)
CIF: G57753915
Adreça electrònica: dpd@miromallorca.com
Amb la signatura o l’enviament del present document consentiu el tractament de les vostres dades per part de la
Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca per a les finalitats que es detallaran a continuació.
De conformitat amb el que estableixen els art. 6.1.a, 7 i 8 del Reglament (UE) del Parlament Europeu i del Consell, de
27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals, us
comunicam que les dades que ens faciliteu quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de titularitat del
responsable del tractament.
*Per què i per a què tractam les vostres dades?
A la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca tractam la informació que ens faciliten les persones amb les següents
finalitats:
- Gestionar comandes o contractar algun dels nostres serveis, sigui en línia o a les tendes físiques.
- Gestionar l'enviament de la informació que ens sol·licitin.
- Desenvolupar accions comercials i/o promocionals del responsable i realitzar el manteniment i la gestió de la relació
amb l'usuari.
*Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
El tractament de les vostres dades pot fonamentar-se en les següents bases legals:
- Execució d'un contracte o prestació d'un servei segons una relació comercial que compta amb el consentiment de la
persona interessada.
- Interès legítim per a l'enviament d'informació comercial sobre productes i serveis (màrqueting directe).
- Interès legítim per al contacte i el manteniment de la relació amb clients i proveïdors.
- Compliment d'obligacions legals per a la prevenció del frau, la comunicació amb autoritats públiques i les
reclamacions de tercers.
- Consentiment explícit de l'usuari per a l'elaboració de perfils, els formularis de contacte, les sol·licituds d'informació o
alta a newsletters.
- Consentiment explícit per a tots els tractaments detallats.
A quins destinataris es comuniquen les vostres dades?
En alguns casos, només quan sigui necessari, la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca proporcionarà dades dels usuaris
a tercers. Malgrat això, mai se’ls vendran les dades. Els proveïdors de serveis externs (per exemple, de pagament o
empreses de serveis) amb els quals la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca treballi poden usar les dades per a
proporcionar els serveis corresponents, però mai usaran l'esmentada informació per a finalitats pròpies o per a cessió
a tercers. Els esmentats proveïdors tenen l'obligació de garantir que la informació es tracta d'acord amb la normativa
de privacitat de dades.
En alguns casos, la llei pot exigir que es revelin dades personals a organismes públics o altres parts; només es revelarà
allò estrictament necessari per al compliment de les obligacions legals.
*Quins drets us assisteixen i com els podeu exercir?
Podeu dirigir les vostres comunicacions i exercir els drets mitjançant una petició a la següent adreça electrònica:
dpd@miromallorca.com. En virtut del que estableix l’RGPD podeu sol·licitar dret d'accés, dret de rectificació, dret de
supressió i d’oblit, dret de limitació de tractament, dret d'oposició, dret a la portabilitat i dret a no ser objecte de
decisions individualitzades
*Informació addicional
Si voleu consultar la informació addicional sobre el tractament de les vostres dades personals, podeu trobar-la al
següent enllaç: https://miromallorca.com/politica-de-privacitat/
Mitjançant la firma del present document o l'enviament del present formulari via web, donau el vostre consentiment
exprés i explícit perquè la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca pugui utilitzar les dades facilitades amb les finalitats
detallades.
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2 beques obertes a artistes interessats en les
tècniques d’estampació i obra seriada
La Fundació Miró Mallorca convoca dues beques
obertes a artistes interessats en les tècniques
d’estampació i obra seriada per a participar als
cursos que la Fundació Miró Mallorca 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 1.500 € (bruts) per a despeses de
viatge, allotjament, etc.
Els becaris tindran preferència per a triar plaça en
un dels cursos.
La programació dels cursos es publicarà a partir
del mes d’abril a www.miromallorca.com.

BASES DE PARTICIPACIÓ

DOCUMENTACIÓ
Per a poder participar a la convocatòria és imprescindible emplenar el formulari
d’inscripció electrònic. Cal adjuntar-hi, i enviar-ho a través del web de la Fundació,
www.miromallorca.com, la següent documentació:
a) Sol·licitud de participació i acceptació expressa de les Bases d’aquesta
convocatòria, amb el formulari d’inscripció electrònic.
En cas de sol·licitud d’un grup, cal presentar el DNI de tots els participants.
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.
La documentació esmentada s’ha de redactar en català, castellà o anglès.
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 per a la beca a què es presenti.

PRESENTACIÓ I ENTREGA
El termini per a inscriure’s a la convocatòria de tots els projectes expira l’1 d’agost de
2022.
Una vegada registrat el projecte, el participant en rebrà el número de registre per
correu electrònic.

JURAT
La Fundació Miró Mallorca 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 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.

PAGAMENTS
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 qualsevol publicació i/o difusió pública del
treball obtingut que ha rebut el suport de la Fundació Miró Mallorca.
En cas d’incompliment de l’objectiu de la beca, el guardonat està obligat a retornar
l’import entregat.

EXECUCIÓ
En funció de la programació de la Fundació Miró Mallorca 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.
Amb l'objectiu d'exhibir, divulgar, promocionar i informar sobre els treballs premiats
en les diferents categories, tots els artistes que obtinguin algun dels guardons
circumscrits a la convocatòria dels Premis i Beques Pilar Juncosa i Sotheby's hauran
de complir el següent requisit: és obligatori introduir almenys una entrada/post
relativa al projecte i/o treball guardonat en l'apartat específic denominat "Ideari
artístic" del web de la Fundació Miró Mallorca. Des del Departament de Comunicació
i Màrqueting de la Fundació es facilitarà un usuari i una contrasenya a cada
guanyador/ra amb aquesta finalitat.

PROTECCIÓ DE DADES
*Responsable del tractament:
Identitat: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
Domicili social: c. de Saridakis, 29, 07015 Palma (Illes Balears)
CIF: G57753915
Adreça electrònica: dpd@miromallorca.com
Amb la signatura o l’enviament del present document consentiu el tractament de les vostres dades per part de la
Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca per a les finalitats que es detallaran a continuació.
De conformitat amb el que estableixen els art. 6.1.a, 7 i 8 del Reglament (UE) del Parlament Europeu i del Consell, de
27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals, us
comunicam que les dades que ens faciliteu quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de titularitat del
responsable del tractament.
*Per què i per a què tractam les vostres dades?
A la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca tractam la informació que ens faciliten les persones amb les següents
finalitats:
- Gestionar comandes o contractar algun dels nostres serveis, sigui en línia o a les tendes físiques.
- Gestionar l'enviament de la informació que ens sol·licitin.
- Desenvolupar accions comercials i/o promocionals del responsable i realitzar el manteniment i la gestió de la relació
amb l'usuari.
*Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
El tractament de les vostres dades pot fonamentar-se en les següents bases legals:
- Execució d'un contracte o prestació d'un servei segons una relació comercial que compta amb el consentiment de la
persona interessada.
- Interès legítim per a l'enviament d'informació comercial sobre productes i serveis (màrqueting directe).
- Interès legítim per al contacte i el manteniment de la relació amb clients i proveïdors.
- Compliment d'obligacions legals per a la prevenció del frau, la comunicació amb autoritats públiques i les
reclamacions de tercers.
- Consentiment explícit de l'usuari per a l'elaboració de perfils, els formularis de contacte, les sol·licituds d'informació o
alta a newsletters.
- Consentiment explícit per a tots els tractaments detallats.
A quins destinataris es comuniquen les vostres dades?
En alguns casos, només quan sigui necessari, la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca proporcionarà dades dels usuaris
a tercers. Malgrat això, mai se’ls vendran les dades. Els proveïdors de serveis externs (per exemple, de pagament o
empreses de serveis) amb els quals la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca treballi poden usar les dades per a
proporcionar els serveis corresponents, però mai usaran l'esmentada informació per a finalitats pròpies o per a cessió
a tercers. Els esmentats proveïdors tenen l'obligació de garantir que la informació es tracta d'acord amb la normativa
de privacitat de dades.
En alguns casos, la llei pot exigir que es revelin dades personals a organismes públics o altres parts; només es revelarà
allò estrictament necessari per al compliment de les obligacions legals.
*Quins drets us assisteixen i com els podeu exercir?
Podeu dirigir les vostres comunicacions i exercir els drets mitjançant una petició a la següent adreça electrònica:
dpd@miromallorca.com. En virtut del que estableix l’RGPD podeu sol·licitar dret d'accés, dret de rectificació, dret de
supressió i d’oblit, dret de limitació de tractament, dret d'oposició, dret a la portabilitat i dret a no ser objecte de
decisions individualitzades
*Informació addicional
Si voleu consultar la informació addicional sobre el tractament de les vostres dades personals, podeu trobar-la al
següent enllaç: https://miromallorca.com/politica-de-privacitat/
Mitjançant la firma del present document o l'enviament del present formulari via web, donau el vostre consentiment
exprés i explícit perquè la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca pugui utilitzar les dades facilitades amb les finalitats
detallades.
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2 BEQUES DE
RESIDÈNCIA
ARTÍSTICA A LA CASA
DE VELÁZQUEZ DE
MADRID

Cada beca està dotada amb 3.000 € per a cobrir
les despeses de viatge, manteniment, etc.
La Casa de Velázquez proporciona allotjament per
ús individual 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: 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 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: www.ucl.ac.uk/slade)

BASES DE PARTICIPACIÓ
DOCUMENTACIÓ
Per a poder participar a la convocatòria és imprescindible emplenar el formulari
d’inscripció electrònic. Cal adjuntar-hi, i enviar-ho a través del web de la Fundació,
www.miromallorca.com, la següent documentació:
a) Sol·licitud de participació i acceptació expressa de les Bases d’aquesta
convocatòria, amb el formulari d’inscripció electrònic.
En cas de sol·licitud d’un grup, cal presentar el DNI de tots els participants.
b) Fotocòpia del DNI, del passaport o de la carta de nacionalitat.
c) Currículum de l’autor o els 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 de redactar en català, castellà o anglès.
Els qui optin a la Beca de l’Slade School of Fine Art han de presentar el seu projecte
també en anglès.
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 per a la beca a què es presenti.

PRESENTACIÓ I LLIURAMENT
El termini per a inscriure’s a la convocatòria de tots els projectes expira l’1 d’agost de
2022.
Una vegada registrat el projecte, el participant en rebrà el número de registre per
correu electrònic.

JURAT
La FundacióMiró Mallorca 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 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.

PAGAMENTS
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 qualsevol exposició i difusió pública del
material creat, que ha rebut el suport de la FundacióMiró Mallorca.
En cas d’incompliment de l’objectiu de la beca, el guardonat haurà de tornar l’import
entregat.

EXECUCIÓ DEL PROJECTE
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.
Amb l'objectiu d'exhibir, divulgar, promocionar i informar sobre els treballs premiats
en les diferents categories, tots els artistes que obtinguin algun dels guardons
circumscrits a la convocatòria dels Premis i Beques Pilar Juncosa i Sotheby's hauran
de complir el següent requisit: és obligatori introduir almenys una entrada/post
relativa al projecte i/o treball guardonat en l'apartat específic denominat "Ideari
artístic" del web de la Fundació Miró Mallorca. Des del Departament de Comunicació
i Màrqueting de la Fundació es facilitarà un usuari i una contrasenya a cada
guanyador/ra amb aquesta finalitat.

PROTECCIÓ DE DADES
*Responsable del tractament:
Identitat: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
Domicili social: c. de Saridakis, 29, 07015 Palma (Illes Balears)
CIF: G57753915
Adreça electrònica: dpd@miromallorca.com
Amb la signatura o l’enviament del present document consentiu el tractament de les vostres dades per part de la
Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca per a les finalitats que es detallaran a continuació.
De conformitat amb el que estableixen els art. 6.1.a, 7 i 8 del Reglament (UE) del Parlament Europeu i del Consell, de
27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals, us
comunicam que les dades que ens faciliteu quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de titularitat del
responsable del tractament.
*Per què i per a què tractam les vostres dades?
A la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca tractam la informació que ens faciliten les persones amb les següents
finalitats:
- Gestionar comandes o contractar algun dels nostres serveis, sigui en línia o a les tendes físiques.
- Gestionar l'enviament de la informació que ens sol·licitin.
- Desenvolupar accions comercials i/o promocionals del responsable i realitzar el manteniment i la gestió de la relació
amb l'usuari.
*Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
El tractament de les vostres dades pot fonamentar-se en les següents bases legals:
- Execució d'un contracte o prestació d'un servei segons una relació comercial que compta amb el consentiment de la
persona interessada.
- Interès legítim per a l'enviament d'informació comercial sobre productes i serveis (màrqueting directe).
- Interès legítim per al contacte i el manteniment de la relació amb clients i proveïdors.
- Compliment d'obligacions legals per a la prevenció del frau, la comunicació amb autoritats públiques i les
reclamacions de tercers.
- Consentiment explícit de l'usuari per a l'elaboració de perfils, els formularis de contacte, les sol·licituds d'informació o
alta a newsletters.
- Consentiment explícit per a tots els tractaments detallats.
A quins destinataris es comuniquen les vostres dades?
En alguns casos, només quan sigui necessari, la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca proporcionarà dades dels usuaris
a tercers. Malgrat això, mai se’ls vendran les dades. Els proveïdors de serveis externs (per exemple, de pagament o
empreses de serveis) amb els quals la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca treballi poden usar les dades per a
proporcionar els serveis corresponents, però mai usaran l'esmentada informació per a finalitats pròpies o per a cessió
a tercers. Els esmentats proveïdors tenen l'obligació de garantir que la informació es tracta d'acord amb la normativa
de privacitat de dades.
En alguns casos, la llei pot exigir que es revelin dades personals a organismes públics o altres parts; només es revelarà
allò estrictament necessari per al compliment de les obligacions legals.
*Quins drets us assisteixen i com els podeu exercir?
Podeu dirigir les vostres comunicacions i exercir els drets mitjançant una petició a la següent adreça electrònica:
dpd@miromallorca.com. En virtut del que estableix l’RGPD podeu sol·licitar dret d'accés, dret de rectificació, dret de
supressió i d’oblit, dret de limitació de tractament, dret d'oposició, dret a la portabilitat i dret a no ser objecte de
decisions individualitzades
*Informació addicional
Si voleu consultar la informació addicional sobre el tractament de les vostres dades personals, podeu trobar-la al
següent enllaç: https://miromallorca.com/politica-de-privacitat/
Mitjançant la firma del present document o l'enviament del present formulari via web, donau el vostre consentiment
exprés i explícit perquè la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca pugui utilitzar les dades facilitades amb les finalitats
detallades.
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1 BECA DE
FORMACIÓ PER ALS
GUANYADORS DEL
CERTAMEN D’ART
GRÀFIC PER A
JOVES CREADORS
Des de 1996 la Fundació Miró Mallorca 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 la Fundació Miró Mallorca, i amb fins a
1.000 € bruts per a despeses vinculades a la
realització i l’assistència a aquest.

PAGAMENTS

Per a optar a aquesta beca hom s’ha de presentar
al Certamen d’Art Gràfic i, en cas de ser-hi
guanyador, el mateix jurat, en el qual participa la
Fundació, determinarà la concessió de la beca.

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/calcografianacional/premios-y-concursos/certamen-de-jovenes-creadores)

