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L’Ajuntament de Lleida, a través del Centre d’Art la
Panera, convoca anualment les beques Art i Natura a la
Creació, en col·laboració amb el Centre d’Art i Natura
de Farrera, per tal de promoure la investigació i la
Creació en el camp de les arts visuals. El Premi es
regirà per les Bases publicades en el Butlletí Oficial de
la Província número 84, del 3 de maig de 2017, i per la
present convocatòria.

Segona
A les beques Art i Natura a la Creació podran presentars’hi artistes visuals de qualsevol nacionalitat amb
projectes en curs o inèdits.

Tercera
L’Ajuntament de Lleida i el Centre d’Art i Natura de
Farrera convoquen anualment dues beques Art i Natura
a la Creació.

Quarta
La dotació de les beques Art i Natura a la Creació és de
vuit mil euros (8.000 euros), que es repartiran en dues
beques de quatre mil euros (4.000 euros), impostos
inclosos, per als dos projectes seleccionats. La
quantitat corresponent a cada Beca de quatre mil euros
(4.000 euros), impostos inclosos, es distribueix de la
manera següent: dos mil euros (2.000 euros), impostos
inclosos, en concepte de producció de l’obra, i dos mil
euros (2.000 euros), impostos inclosos, en concepte
d’honoraris. Per satisfer aquesta despesa, existeix
crèdit suficient en l’aplicació pressupostària 08 -333022609.

Cinquena
Les beques Art i Natura a la Creació són individuals i
intransferibles. En el cas de col·lectius artístics, caldrà
pactar la distribució de l’estada i les dietes al Centre
d’Art i Natura de Farrera entre els integrants del grup.

Sisena
Les beques Art i Natura a la Creació c omporten una
estada per investigar i treballar al Centre d’Art i
Natura de Farrera. La durada de l’estada és de dos
mesos, a gaudir durant l’any 2020, exceptuant els
mesos de juliol i agost. El Centre d’Art i Natura de
Farrera ofereix manutenció i allotjam ent en habitació
individual i l’espai de treball, per un import de set mil
set-cents euros (7.700 euros), impostos inclosos,
repartits en dues partides de tres mil vuit -cents
cinquanta euros (3.850 euros), impostos inclosos, per a
cadascun dels artistes se leccionats. aquesta despesa de
set mil set-cents euros (7.700 euros), impostos inclosos,
s’imputarà a l’aplicació pressupostària 08 -3330-22609.

Setena
Els creadors interessats en les beques Art i Natura a la
Creació han d’entregar els documents següen ts:
- Fotocòpia del DNI o del passaport.
- Currículum actualitzat i amb les dades personals: nom
complet, adreça, telèfon, correu electrònic…
- Projecte a desenvolupar durant l’estada al Centre
d’Art i Natura de Farrera.
- Dossier amb projectes recents.
- Proposta de calendari per a la realització de l’estada
durant l’any 2020.
Tota la documentació s’ha de presentar en un dossier
gràfic DIN A4 i en un arxiu PDF no superior a 500 Mb.
Es pot afegir a aquesta documentació el complement
que es consideri convenient.

Vuitena
El termini de presentació d’originals que concursen a
les beques Art i Natura a la Creació, s’iniciarà l’endemà
de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de
la província de Lleida i finalitzarà el 31 de juliol de
2020.

Novena
Els projectes que optin a les beques Art i Natura a la
Creació s’han de presentar al Registre de l’Oficina
Municipal d’Atenció Ciutadana (Ajuntament de Lleida),
rambla Ferran, 32, 25007 Lleida, en horari d’atenció
al públic (consulteu-lo al Web: omac.paeria.cat).

Desena
La data del veredicte de les beques Art i Natura a la
Creació serà el 24 d'agost de 2020, i serà comunicat
directament a les persones guanyadores per correu
electrònic.

Onzena
El Jurat de les beques Art i Natura a la Creació estarà
format per especialis tes en art contemporani, i la
composició concreta dels membres del Jurat es farà
pública oportunament al Web de l’Ajuntament de Lleida
(www.paeria.cat/cultura) amb antelació suficient abans
de la finalització del termini de recepció d’originals.

Dotzena
El veredicte del Jurat, adjudicant o declarant desert el
Premi, és inapel·lable.

Tretzena
Obligacions dels beneficiaris:
- Complir les normes generals i particulars del Centre
d’Art i Natura de Farrera i del Centre d’Art la Panera.
- Presentar al Centre d’Art i Natura de Farrera i, si
escau, a la Panera el projecte realitzat i acabat, al final
de la residència i en la data acordada conjuntament
durant l’estada.
- Lliurar al Centre d’Art i Natura de Farrera i a la
Panera una memòria del treball realitza t incloent-hi un
petit informe de l’experiència personal.
- Lliurar al Centre d’Art i Natura de Farrera i a la
Panera la justificació econòmica dels DOS MIL euros
(2.000 euros), impostos inclosos, destinats a la
producció.
- Deixar constància de la participació d’ambdós centres
en qualsevol mena de publicació, sigui en el suport
que sigui, que es realitzi en relació amb el projecte
derivat de la beca obtinguda, mitjançant la inclusió
dels logotips corresponents, precedit de les paraules
“Amb la col·laboració de”.

Catorzena
Els projectes presentats a les beques Art i Natura a la
Creació que no resultin seleccionats podran ser
recollits per qui acrediti ser -ne l’autor, abans del 30
d'octubre de 2020, al Centre d’Art la Panera, en horari
d’atenció al públic (consulteu -lo al Web:
www.lapanera.cat).
Passat aquest termini l’Organització destruirà els
originals no recollits.

Quinzena
Els projectes guanyadors de les beques Art i Natura a la
Creació seran presentats a Farrera dins de l’any de
la convocatòria. El Centre d’Art la Panera es reserva
l’opció de programar una exposició per presentar -los a
la ciutat de Lleida.

Setzena
La participació a la convocatòria de les beques Art i
Natura a la Creació comporta l’acceptació de totes i
cadascuna de les Bases.

En el Butlletí Oficial de la província de Lleida, núm.
109 de 8 de juny de 2020, es publica la convocatòria
de les Beques Art i Natura a la creació. S'adjunten
l'enllaç corresponent així com l'enllaç a la correcció
d'errades .
BOP 2020
Esmena a l’anunci de la convocatòria

