BASES PREMI BENET MAS 2022
I.

L’Ajuntament de Marratxí convoca en el marc de la XXXVII Fira del Fang el PREMI
BENET MAS per tal de potenciar i fomentar la creació, l’estudi, la investigació, la
vessant artesana i artística en l’àmbit de la ceràmica i promocionar al mateix temps el
sector terrisser i el nom de Marratxí com a municipi ceramista. La XXXVII Fira del Fang
es durà a terme a Marratxí, a La Verònica de Sant Marçal, del 5 al 12 de març de
2022.

II.

Per optar al PREMI BENET MAS els interessats hauran de presentar un PROJECTE
EXPOSITIU que s’ubicarà dins la zona de mostra expositiva a la Fira del Fang i ha
d’estar única i exclusivament relacionat amb la ceràmica

III.

El projecte expositiu romandrà obert al públic del 5 al 12 de març durant el mateix
horari de la XXXVII Fira del Fang:
· De dilluns a divendres: de 10 a 13.30 h. i de 16.00 a 19.00 h.
· Dissabtes i diumenges: de 10 a 20.00 h.

IV.

El PREMI BENET MAS tindrà una dotació econòmica de 3.000,00 €. El guanyador del
premi podrà realitzar una exposició de la seva obra en un dels centres d’exposicions
municipals de Marratxí. Aquest premi estarà subjecte a la retenció fiscal que
correspongui, segons la legislació vigent. La persona guardonada acudirà
personalment a l’acte de lliurament dels premis i podrà formar part del jurat en la
següent edició del Benet Mas.

V.

L’Ajuntament de Marratxí instal·larà un espai entre 50 i 60 m2 per mostrar i donar a
conèixer el premi BENET MAS durant la XXXVII Fira del Fang.

VI.

Hi poden participar, de forma individual o col·lectiva, artesans, artistes, professionals
de diversos àmbits, estudiants, estudiosos i entusiastes, relacionats directa o
indirectament amb el món de la ceràmica.

VII.

Les sol·licituds d'inscripció es poden presentar davant l'Ajuntament de Marratxí des de
dia 1 al dia 17 de desembre de 2021 (data de registre d'entrada) i es podrà dur a terme
de les següents formes:
- Presencialment en els Registres de l’Ajuntament de Marratxí. Es requereix cita prèvia
via telefònica en els números que a continuació s’assenyalen:
a) De dilluns a divendres, de 8’15 a 14 h a:
·

OAC Ajuntament.- Camí d’Olesa, 66.- Sa Cabaneta (Telf.971788100)

·

OAC Pont d’Inca.- Av. Antoni Maura, 56 .- Edifici Erika (Telf.971795145)

·

OAC sa Cabana.- Camí de sa Cabana, 57 (Telf.971794643)

b) Dijous horabaixa, de 15’15 h a 19 h a:
·

OAC Pont d’Inca.- Av. Antoni Maura, 56.- Edifici Erika (Telf.971795145)

c) Dissabtes, de 9 a 13 h a:
·

OAC Ajuntament.- Camí d’Olesa, 66.- Sa Cabaneta (Telf.971788100)

- Per correu postal certificat administratiu dirigit a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de
Marratxí (Camí d’Olesa, 66 - 07141 Sa Cabaneta). En aquest cas el mata-segells ha
de tenir data anterior o igual a la d’acabament del termini de presentació de
sol·licituds.
- En els llocs establerts a l’apartat 4 de l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
VIII.

Els interessats hauran de presentar la documentació següent:
- La sol·licitud de participació (es pot descarregar al web: www.marratxi.es).
- Memòria descriptiva del projecte i un currículum professional de l’autor/a o empresa.
Adjuntar a la memòria plànols, dibuixos, fotografies, esquema bàsic del projecte, obra
que exposarà, composició, etc, per així poder tenir la màxima informació disponible pel
Jurat seleccionador del Premi.
- Adjuntar una còpia gràfica impresa del projecte i una còpia gravada en un CD / USB o
enviar-la a l’adreça electrònica: cultura@marratxi.es
Per a més informació podeu contactar amb l’Àrea de Cultura al tel. 971 797 624 o
adreça electrònica cultura@marratxi.es.
Tota la documentació que acompanyi les sol·licituds d’inscripció passarà a formar part
de l’Arxiu de l’Ajuntament de Marratxí.

IX.

La composició del jurat del Premi Benet Mas 2022 és la següent:
President (sense veu ni vot): Josep Ramis Salamanca, Regidor de l’Àrea de Cultura,
Ceràmica i Patrimoni Històric de l’Ajuntament de Marratxí.
Secretari (sense veu ni vot): Felip Ramis Llabrés, Cap de Negociat de l’Àrea de
Cultura, Ceràmica i Patrimoni Històric de l’Ajuntament de Marratxí.
Vocals:
Sra. Margarita Juan Busquets, ceramista i professora de l’Escola Municipal de
Ceràmica de Marratxí.
Sr. Toni Vich Bota, ceramista.
Sr. Joan Francesc Oliver Rigo, ceramista i guanyador de l’edició del Premi Benet Mas
2021.
El jurat es reunirà el dia 29 de desembre de 2021 a la Sala de Juntes de l’Ajuntament
de Marratxí, a partir de les 12,30 h i la seva decisió es publicarà el primer dia hàbil
següent en el lloc web de l’Ajuntament de Marratxí: www.marratxi.es.

X.

El projecte seleccionat s’haurà d’instal·lar a la Fira del Fang de 2022. El guardonat
tindrà un termini de 3 dies abans de l’inici de la Fira del Fang per fer la instal·lació.
L’Ajuntament contractarà un servei de vigilància a partir del moment en què el
guardonat iniciï la seva instal·lació.

XI.

L’Ajuntament de Marratxí es quedarà en propietat una obra de l’exposició i/o, en el cas
de propietat intel·lectual, els drets de reproducció.

XII.

El guardonat es farà responsable del trasllat de les obres fins al Museu del Fang de
Marratxí per organitzar el muntatge guanyador del PREMI BENET MAS. Les
despeses del transport de tornada – després de l’exposició – seran també a càrrec de
l’autor.

XIII.

L’Ajuntament contractarà una assegurança per al projecte expositiu guanyador i
prendrà totes les mesures de seguretat al seu abast per aconseguir una millor
conservació de les obres.

XIV.

Només pel fet de concursar, s’entén que la persona que hi participa accepta totes i
cada una de les condicions que figuren en aquestes bases. Pel que fa a tot allò que no
s’hi especifica o pel que fa a qualsevol dubte que es pugui derivar de la interpretació
d’aquestes bases, l’organització es reserva la competència expressa i exclusiva.

