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1 i 2 de juny de 2019 

 
 

BASES DEL CONCURS DE CERÀMICA I 
TERRISSA 

“MEMORIAL JOAN CAPDEVILA” 
11a edició 

 
1.- Convocatòria. L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta convoca l’11a edició del 
Concurs de ceràmica i terrissa “Memorial Joan Capdevila” en el marc de la Fira 
del Tupí que es celebrarà a Sant Julià de Vilatorta els dies 1 i 2 de juny de 2019. 
 
2.- Objectiu. El concurs té per objectiu promoure la ceràmica i la terrisseria 
artística com a element arquitectònic i de disseny en espais interiors. 
 
El concurs vol fomentar la investigació de noves formes en el disseny ceràmic i la 
terrisseria amb l’aplicació de les tècniques tradicionals pel projecte de disseny 
d’una intervenció ceràmica a les parets de la Sala de Plens de l’Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta. 
 
3.- Tema. L’edició d’enguany està enfocada en l’àmbit del disseny d’espais interior 
amb la ideació i posterior execució del projecte d’una intervenció ceràmica. 
Aquesta pot ser entesa de la forma tradicional de mural, però també com un 
element compost per diferents elements, mòduls o peces pels quals la proposta 
queda oberta a noves interpretacions del concepte entenent el concurs com el 
disseny de l’espai de la paret o parets per la sala de plens; el parament vertical.  
 
La temàtica del mural serà qualsevol element referent a la ceràmica i/o terrisseria, 
el poble de Sant Julià de Vilatorta i/o a la Fira del Tupí. 
 
El concurs és per presentar el projecte del Disseny de la intervenció a les parets 
del qual se’n farà la selecció. La persona premiada rebrà una dotació econòmica 
per la posterior execució del projecte que pot realitzar ella mateixa o ser 
encarregada a un taller/empresa en cas de ser necessari. 
 
4.- Condicions.  
- El projecte del mural que es presenti ha de garantir una correcta execució, 
muntatge i durabilitat com a obra d’art. 



 
- L’espai de treball pel disseny són les 3 parets de la Sala de Plens tal i com es 
mostra a les imatges tot i que no és necessari treballar amb les tres, la proposta és 
lliure. El volum de profunditat de la intervenció no pot superar els 20 cm i l’alçada 
de treball a partir de 1 m respecte el nivell del terra. La Sala de 9 m de fondària i 
7 m d’amplada. 
 

 
 

 
 
- El material principal ha d’estar compost per material ceràmic amb totes les seves 
variants i opcions d’acabat. S’entén que els materials de subjecció s’hi poden 
incloure altres materials per assegurar la correcte subjecció i seguretat dels 
elements del mural o del propi mural. 
 
- L’obra ha de poder ser desmuntable per si hi ha necessitat de ser traslladada o 
muntada en un altre espai al llarg del temps. 
 
5.- Participació. Pot participar en el concurs qualsevol persona del camp de la 
ceràmica, terrisseria així com també del món del disseny, l’art i l’arquitectura. Es 
pot presentar en el concurs de forma individual o amb un equip de treball. 
 
6. Presentació de les propostes. Els interessats/es hauran de presentar la següent 
documentació:  
 
Documentació a portar: 
 
- Memòria artística i tècnica del projecte que inclourà̀: 

• Dades personals (nom, cognoms, edat, domicili, població, telèfon, 
direcció electrònica, pàgina web, blog, xarxes socials... ). 



• Currículum vitae acadèmic i artístic. 
• Obres de projectes ja realitzats o enllaç a la web/blog o altres 

xarxes socials. 
• Concepte / idea. 
• Imatges, esbossos, plànols... gràfica del projecte on es mostri la idea. 
• Descripció́ dels materials. 
• Tècnica utilitzada, sistema de cocció́ i acabats. 
• Condicions tècniques del muntatge que s’hauran d’especificar 

detalladament adjuntant plànols de subjecció. 
• Fotomuntatge, render, maqueta, prototip o qualsevol element de 

visualització en 3D del projecte. 
• Pressupost d’execució. 

 
- Plafó A2 amb la idea del projecte per ser exposat conjuntament amb tots els 
projectes presentats, el qual serà un resum de la memòria presentada. Format 
vertical. 

 
Es valorarà: 

- La creativitat i innovació en el disseny. 
- El concepte en relació a la ceràmica i/o terrisseria, referit al que pot tenir 

en compte també la tradició terrissaire del poble de Sant Julià de Vilatorta. 
- La incorporació de l’escut heràldic de Sant Julià de Vilatorta, que es detalla 

a l’Annex 1 d’aquestes bases. 
- La correcta selecció de materials, tècniques i acabats envers l’espai i la 

temàtica. 
- La informació́ tècnica i artística aportada en la memòria. 
- La viabilitat de l’execució́ o muntatge. 

 
Tota la documentació s’ha d’enviar en format digital (dins una carpeta amb els 
documents en PDF que portaran el nom de l’artista), a la següent adreça:  

godayolsr@vilatorta.cat  
 
A més a més es farà l’enviament físic del plafó A2 per l’exposició a l’adreça: 

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 
Plaça del Marquès de la Quadra, 1 
08504 Sant Julià de Vilatorta (Barcelona) 

 
Per qualsevol dubte o aclariment: 

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 
T. 93 812 2179 
 

7.- Termini. La data límit per presentar tota la documentació del projecte 
requerida en l’apartat 6 finalitza el dia 1 de maig de 2019.  



A continuació s’especifiquen les dates concretes del procés de participació: 
 
DATES CONCURS  
Entrega del projecte fins 13 de maig de 2019 
Selecció de les propostes del 14 al 17 de maig de 2019 
Comunicació dels resultats 17 de maig de 2019 
Presentació del projecte a la Fira del Tupí 1-2 de juny de 2019 

 
En cas que no es presenti cap proposta la comissió decidirà la resolució del 
concurs.  
8.- Dotació econòmica. L’11a edició del Concurs de ceràmica i terrissa “Memorial 
Joan Capdevila” està dotada amb un import de 10.000 € per l’execució del 
projecte. Aquest import inclou el desenvolupament del projecte fins el transport del 
mural a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
La persona guanyadora també tindrà un premi per la idea i el projecte presentat 
de 1.500 €, que s’entregarà a l’acte de lliurament coincidint amb l’11a Fira del 
Tupí. 
La feina de col·locació i muntatge anirà a càrrec de l’Ajuntament amb la supervisió 
de la persona premiada. 
D’acord amb la legislació vigent les quantitats rebudes queden sotmeses a l’IRPF.  
 
9.- Jurat. El jurat que seleccionarà la persona o l’equip guanyador que durà a 
terme la realització del seu projecte estarà format per personalitats de l’àmbit de 
la ceràmica i la terrissa, el disseny i l’alcalde de Sant Julià de Vilatorta, que pot 
delegar en el regidor de cultura. La seva decisió serà inapel·lable. A consideració 
del jurat el premi pot ser declarat desert. 
 
10.- Presentació de l’obra premiada.  
El projecte premiat serà presentat en un acte durant la Fira del Tupí el dia 1 o 2 de 
juny. 
 
La persona i/o equip guanyador es compromet a assistir, presentar i explicar 
oralment el projecte quan l’Ajuntament ho consideri oportú, especialment en l’acte 
de presentació del Premi del Concurs que tindrà lloc els dies 1 o 2 de juny (data i 
hora a concretar). 
 
En aquest acte lliurarà el material i documentació que es descriu a continuació: 
 

- Documentació i memòria presentada en el concurs. 
- Plafó A2: Per a l’exposició de l’obra s’han de presentar un plafó explicatiu, 

en format DinA2 i suport rígid (tipus cartró ploma), sobre el procés creatiu 
de l’obra amb  les fotografies i  els esbossos que es creguin convenients, 
una fitxa tècnica de la peça o peces i una sinopsi del treball realitzat.  



- Vídeo: També cal que els autors presentin un vídeo il·lustratiu del procés de 
creació i elaboració de l’obra amb una durada mínima de 2 minuts. 

 
12.- Lliurament del premi. L’entrega del premi es farà el dia 1 o 2 de juny de 2019  
durant l’acte d’inauguració de l’exposició de l’obra guanyadora. 
 
11.- Execució de l’obra premiada. En el termini de 10 mesos a comptar des de la 
data del lliurament del premi, el guanyador/a es compromet a realitzar l’execució 
del projecte i lliurament a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per tal de poder 
ser muntat i inaugurat a la propera edició de la Fira del Tupí que tindrà lloc el 
2020. L’Ajuntament estarà assabentat de l’evolució dels treballs, i pot suggerir 
modificacions al projecte, que es tindran en compte sempre i quan no es 
contradiguin amb els aspectes que hagi valorat el jurat a l’hora de premiar-lo. 
 
12.- Propietat de l’obra. El projecte guanyador i l’obra executada passarà a ser 
propietat de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 
13. Acceptació de les bases. La participació en aquest concurs implica 
l’acceptació de totes les bases. L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta es reserva 
el dret a la seva interpretació i a la resolució de qualsevol incidència no prevista 
en les mateixes. 
 
 
Sant Julià de Vilatorta, 27 de març del 2019 
 
 
 

ANNEX 1 
L'escut oficial de Sant Julià de Vilatorta té el següent blasonament: 
 

Escut caironat: d'atzur, una domus d'or oberta, acostada de dos 
lleons reguardants d'argent. Per timbre, una corona de poble. 
 
L'escut va ser aprovat el 17 de novembre del 2014 i publicat al 
DOGC el 28 del mateix mes amb el número 6760. L'Ajuntament 
feia servir tradicionalment un escut amb un casal que representa 
la domus dels Bellpuig –anomenada popularment el Castell, i 
actualment en ruïnes–, situada dins l'antic terme del castell de 
Sant Llorenç del Munt, aguantat per un parell de lleons, que 
simbolitzen el poble de Vilalleons, el qual es va fusionar amb 
Sant Julià de Vilatorta el 1946. El nou escut oficial incorpora tots 
aquests elements 


