El Premi Guasch-Coranty té el seu origen en el llegat d’Emília Coranty,
vídua de Francesc Guasch, del qual foren beneficiaris l’Ajuntament de Valls
i la Diputació de Tarragona. La ciutat de Valls l’ha convocat en quinze
ocasions, deu de les quals dins del marc de la Biennal de Valls.
La present convocatòria de la Biennal de Valls/Premi Guasch-Coranty 2013
és organitzada per la Fundació Ciutat de Valls, amb el patrocini de la
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de Valls,
amb la col·laboració del Museu de Valls i el suport del CA Tarragona Centre d’Art.

Bases del premi
• El Premi és obert a tots els artistes
residents als Països Catalans, sense
distinció d’origen.
• Els artistes participants hauran de
presentar un dossier, amb documentació
gràfica, d’un conjunt de peces que
contempli un mínim de tres obres i
un màxim de sis.
• S’admetran les obres en qualsevol
modalitat artística. Les tècniques,
les mides i el suport són lliures.
• D’entre totes les propostes presentades
el jurat en farà una selecció per formar
part de l’exposició “Biennal de Valls 2013.
Premi Guasch-Coranty”, que se celebrarà
al Museu de Valls entre els mesos
d'octubre i novembre de 2013.

• El jurat estarà format per Pilar Bonet,
crítica d’art; Joaquim Chancho, artista;
Cèlia del Diego, directora del CA Tarragona
Centre d'Art; Roser Figueras, Col·lecció
Cal Cego, i Martí Manen, crític d'art.
Actuarà de secretari Jordi París, director
del Museu de Valls.
• El període de recepció de les propostes
serà del 3 al 21 de juny de 2013 al Museu
de Valls (passeig dels Caputxins 18,
43800 Valls). El dossier haurà d’incloure
el currículum i la butlleta d’inscripció
amb les dades personals. Cal presentar la
documentació per duplicat, una còpia en
format paper DIN A4 i una còpia en
format pdf a baixa resolució.

• Els autors seleccionats es comprometen
a autoritzar la reproducció de les obres
seleccionades a l’efecte de la seva
divulgació mitjançant tots els suports
que editi la Fundació Ciutat de Valls
o terceres persones a instància seva,
durant la vigència del premi. Aquestes
autoritzacions seran a títol gratuït
a favor de la Fundació.
• El transport de les peces dels artistes
seleccionats, així com la seva assegurança,
anirà a càrrec de l’artista. Així mateix,
les obres s’enviaran amb embalatge
reutilitzable, que serviran per al seu retorn.
• La participació a la convocatòria suposa
l’acceptació d’aquestes bases. D'altra
banda els dubtes que poguessin sorgir
de la seva interpretació seran resolts pel
jurat; el seu veredicte serà inapel·lable.
• Per a qualsevol consulta us podeu
dirigir al Museu de Valls, al telèfon
977 606 654, al correu electrònic
museu@valls.cat
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• Els artistes seleccionats exposaran,
de comú acord amb l’organització, tot
el conjunt o una mostra representativa
de les peces presentades al Premi.
A aquest efecte s’ha previst una dotació
de 600€ per a cadascun dels artistes
seleccionats i no premiats.

• El jurat premiarà dues o tres obres d’entre
totes les presentades a la Biennal per
un import total de 12.000€. Aquestes
obres quedaran en propietat de
l’organització i es dipositaran al Museu
de Valls perquè s’integrin a la seva
col·lecció d’art contemporani.
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En virtut de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13
de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal,
s'informa que les dades de caràcter personal facilitades
pels participants en la convocatòria del premi, seran
incorporades i tractades en un fitxer de dades de caràcter
personal, responsabilitat de la Fundació Ciutat de Valls.
La finalitat d'aquest tractament i/o fitxer és la de gestionar
la tramitació de la convocatòria del premi, així com fer-los
arribar, en el futur, informació de les activitats i projectes
de la Fundació. Es podrà exercitar els drets d'accès,
rectificació, cancel·lació i oposició a: Fundació Ciutat de
Valls, carrer Jaume Huguet, 1, 2n (antic Hospital de Sant
Roc), 43800 Valls.

