
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Nota de premsa PERPETRACIONS 2018 (Convocatòria)  
 

Assumpte: Convocatòria oberta Perpetracions 2018. Oberta fins el 18 de març. 

Títol: Perpetracions. 18a Mostra d’art d’acció i performance.  

perpetracions.com 

 
Subtítol: Perpetracions és una mostra d’art d’acció i performance a l’espai públic al barri de Sant Martí 
de Provençals organitzada pel Centre Cívic Sant Martí. 
Promou la reflexió crítica i la interacció entre creació artística, vida social i comunitària. 
La Mostra tindrà lloc el dissabte 2 de juny de 2018 de 19 a 21.30 h a la Rambla Guipúscoa entre els 
carrers Selva de Mar i Fluvià. 
 
Aquesta convocatòria està dirigida a artistes i col·lectius que treballin l’art d’acció i la performance a 
l’espai públic. 
 
Cos: Aquesta convocatòria s’articula en dues modalitats: 
 

- Intervencions artístiques. Dirigida a projectes artístics què treballin l’art d’acció i la 
performance. Dotació econòmica: 200 €. 

- Ambientació de l’espai. Dirigida a propostes d’ambientació i decoració de l’espai públic, tant 
en el disseny, com en el muntatge. Dotació econòmica: 300 €. (Les despeses i materials de les accions 
aniran a càrrec dels participants). 

 
Per a la modalitat d’intervencions artístiques, els criteris de selecció són la relació entre creació 
artística i vida social, el foment de la participació creativa i la innovació de les propostes. 
 
Per a la modalitat d’ambientació, els criteris de selecció són la creativitat, l’ús del reciclatge, la 
sostenibilitat dels materials i la viabilitat de la proposta. 
 
Per participar en la convocatòria cal fer arribar: 
- Formulari d’inscripció omplert (al web: perpetracions.com o sol·licitant per correu electrònic). 
- Breu currículum dels participants. 
- Imatge en horitzontal de la proposta (300 DPI). 
- Material gràfic al·lusiu a la proposta. 

Contacte: Per a més informació, contacteu amb Centre Cívic Sant Martí, situat al carrer Selva de Mar, 
número 215 (08020 Barcelona), amb número de telèfon 93 256 57 60, o a les següents adreces de 
correu electrònic: dinamitzacio@ccsantmarti.net o perpetracions@gmail.com  
 
Més informació:  
perpetracions.com  
barcelona.cat/ccsantmarti 
facebook.com/perpetracionsmostra 
Convocatòria oberta fins al 18 de març de 2018 
Bases i fitxa d’inscripció a: perpetracions.com  
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