
 

 

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA 2017 
Palafolls, 1 i 2 de Juliol del 2017 

  
FiSures: festival d’art multidisciplinari a espais públics 

 
Què és el FiSures? 
Durant l’any 2014, el municipi de Palafolls, es converteix en un satèl·lit de la mostra gironina Inund’Art i, al 
mateix temps, es dóna cobertura a la província de Barcelona. Aquesta voluntat d’avançar cap a un nou context 
cultural de referència, esdevé en Palafolls, la possibilitat de ser un municipi amb una forta voluntat d’aconseguir 
ser, en sí mateix, una plataforma cultural per a la promoció i la creació, la producció, realització i exhibició de 
propostes, en àmbits tant estratègics, com ara: les arts visuals, l’art multidisciplinari i les disciplines artístiques 
contemporànies.  
 
Avui en dia, després d’afiançar aquesta promoció cultural –arriscada-, en el seu dia, i una realitat ja, a dia d’avui, 
Palafolls aposta per continuar essent referent, seguir creixent i construint del municipi, una realitat cultural 
qualitativa, interessant, que posicioni al municipi com a referent cultural. 
 
En aquest sentit, ens trobem a la quarta edició del FiSures, un festival, propi de Palafolls, d’art multidisciplinari a 
espais públics, creat, gestionat i desenvolupat, íntegrament, al municipi. 
 
L’any 2017 es torna a activar l’organització, per quart any consecutiu, d’un festival multidisciplinari, al carrer i 
espais públics. Palafolls, novament, aposta pel compromís amb artistes professionals i col·lectius emergents, 
recolzant projectes d’art interdisciplinari, desenvolupant un discurs propi i innovador en el procés creatiu. 
 
El caràcter del FiSures és plural i transversal, conjugant presentacions d’una varietat estilística i disciplinaria 
amplia i oberta a obres originals, defugint de lo tradicional. Es podria definir com un espai de creació i reflexió, 
on les propostes innovadores i de risc, difícils d’ubicar en espais més institucionals,  hi tenen cabuda. FiSures 
amplia l’àmbit d'expressió tradicional de l'art amb exposicions i intervencions artístiques en l’espai públic del 
centre urbà, tot generant un flux d’implicació i diàleg amb el públic no especialitzat.  
 
El present 2017, Palafolls busca repetir les sinèrgies aconseguides en les edicions passades, amb els seus 
ciutadans i turistes culturals, ambdós captivats de les possibiltiats de consumir cultura des de la proximitat. Unes 
expressions artístiques vingudes d'arreu i de gèneres dispars: dansa contemporània, art plàstica, art vertical, art 
corporal, teatre íntim , etc. Enguany Palafolls vol tornar a capitenejar aquesta tipologia d'expressió artística que 
aconseguiex que el ciutadà s'apropi a l'art, directament. La programació es planteja amb les mateixes directius 
de crear un entorn propici per al consum cultural familiar. Es faran prevaldre les arts vinculades a l'expressió 
corporal i la seva ubicació en emplaçaments de pas que captivin a tot tipus de tipologia de públic.    
 
 
 
Bases de la convocatòria 
 

Categories artístiques que s’hi poden presentar 
 

- Fisures. Categoria arts visuals.  

� Instal·lacions audiovisuals 
� Intervencions/accions a l’espai públic 
� Performances 

 



- Fisures. Categoria arts escèniques de petit format i de creació pròpia.  

� Teatre  
� Clown 
� Cabaret 
� Monòlegs 
� Accions poètiques 
� Titelles 

 

- Fisures. Instal·lacions als carrers i places del centre.  
� Art efímer  

 
- Fisures. Arts musicals de creació pròpia. 

� Música de creació pròpia íntima, acústica, fusió musical 
 

- Fisures. Arts d’expressió del cos i dansa. 
� Dansa vertical, expressió corporal,  dansa contemporània, etc. 

 
Obres seleccionades 
S’hi poden presentar totes aquelles propostes artístiques de caràcter emergent que tinguin cabuda a les 
categories abans descrites.  
L’organització retribuirà amb 150 F, previ presentació de la factura (incloent les retencions respectives d’IRPF 
i/o IVA segons personalitat jurídica i/o personal que facturi en concepte del festival) a cadascun/na dels/les 
artistes. En el cas dels grups, a partir de cinc integrants es considerarà grup de nombre major i la retribució es 
limitarà a 750 F, indiferentment del nombre d’artistes integrants de la proposta. Els drets d’autors generats per 
l’obra o els drets d’imatge o explotació aniran a càrrec de l’artista en qualsevol cas i/o gènere.  
El desplaçament i dietes van a càrrec de l’artista. En cas d’instal·lacions o intervencions amb material fungible 
l’organització valorarà assumir el cost del material de producció segons pressupost que ha de presentar l’artista.  
 
Com es pot presentar l’artista o companyia? 
Els artistes interessants en participar a la selecció de les obres de FiSures han de complimentar el formulari 
d’inscripció que trobaran al web www.palafolls.cat en el qual es demanarà: 
- un breu text de presentació de l’obra, telèfon de contacte, web i fotografia 
- adjuntar el dossier de l’espectacle i/o intervenció o proposta 
- un breu currículum de presentació de l’artista i/o companyia. 
 
Per sol·licitar més informació o respondre dubtes es comptarà amb el correu electrònic fisuresplf@gmail.com 
com a eina de comunicació entre l’organització i els artistes. 
El material cedit pels artistes i/o companyies servirà com a bases per a donar forma al material de difusió del 
festival: cartelleria, flyers, díptics, notícies, etc.  
 
Terminis de presentació i/o selecció  
El termini de publicació i difusió de les bases serà, segons la data d’aprovació de les presents bases, del 7 de 
març al 30 d’abril.  
El jurat seleccionarà les obres que formaran part del festival de l’1 al 7 de maig. El jurat estarà compost per 
artistes de renom, gestors culturals, així com representants de la vida cultural del municipi de Palafolls.  
Els artistes rebran la comunicació de la selecció de la seva obra del 8 al 14 de maig. 
A partir del 15 de maig i fins a la celebració del festival el cap de setmana de l’1 i 2 de Juliol, l’organització 
treballarà en la logística de l’esdeveniment. L’organització cedirà els espais als artistes i ubicarà les obres 
seleccionades segons el seu format.  
 
L’organització, a més, s’encarregarà de fer difusió de l’obra i de les dades de contacte de l’artista en el material 
de difusió editat per a l’ocasió. L’organització editarà un díptic informatiu del festival alhora que estudiarà les 
insercions publicitàries pertinents per a la correcta difusió del festival.  
La inscripció a la convocatòria dóna lloc a la plena acceptació de les normes contemplades en  
aquestes bases. 
 

Palafolls, Març 2017 


