Resguard

Bases

5 Jurat del concurs

1 Característiques de les obres, suport i técnica

- Cada participant enviara un dibuix, en format horitzontal en
aquest mateix suport dintre deis marges establerts.
- Sera realitzat amb una tecnica de lliure elecció, a un sol color
o de colors.
- Les obres s'han de presentar amb la fitxa de l'obra i de l'autor
complimentats
- Podeu demanar el nombre de suports que preciseu, al mail
llarlluria@cpbssm.org fins el 13 de marc;.
El jurat apreciara la simplicitat, l'economia de mitjans,
l'originalitat, l'humor, la llibertat expressiva i la despreocupació
academica.
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2 Participació

e
�ns

.....,
2
ca
.....,
l.,

-

El concurs esta obert a persones usuaries de serveis de salut
mental d'adults de Catalunya.

�

3 Lloc de presentació i període de lliurament

u

Els treballs es podran lliurar des del 9 de marc;; al 17 d'abril de
2020 , de dilluns a divendres de 9 a 14h. a la seu de la Llar Roger
de Llúria, c/ Roger de Llúria 68 (cantonada amb c/ Aragó
08009 Barcelona). Tel.: 93 208 00 82.
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4 Premis

- Hi haura tres premis dotats cadascun d'ells amb 600€, que
valoraran les diferents característiques de les obres: originalitat,
qualitat tecnica, ...
- Deu accessits: Dotats cadascun d'ells d'una inscripció a un
taller d'expressió artística a Sant lluc.
S'editara un llibre amb totes les aportacions, del qual es donara
un exemplar a cadascun deis participants el dia del lliurament
deis premis.

Art Brut Catalunya

America Sanchez, dibuixant i dissenyador grafic
Cristina Sampere, directora SETBA
Eva Calatayud, responsable Fonts d'Art Singular -

Fundació Josep Santacreu

Francesc Arti gau, pintor
Joaquim Pallares, pintor i escultor
Josep Parera, president Sant Lluc Cercle Artístic
Merce Torrentallé, pintora
Núria Solé, arxiu i documentació Fundació Antoni
Pi lar Vélez, directora Museu Disseny Barcelona
Xano Armenter, pintor i dissenyador grafic
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Tapies

President del jurat:
Fernando Amat, ex-VIN<;ON
6 Veredicte

El veredicte es fara públic el dia del lliurament de premis en un
acte que tindra lloc el divendres dia 19 de juny a les 12.00h. a
l'auditori de CaixaForum, Avda. Francesc Ferrer i Guardia, 6-8
08038 Barcelona.
7 Recuperació del material presentat a concurs

Els treballs no premiats podran recollir-se a la seu de la Llar
Roger de Llúria, al carrer Roger de Llúria 68 de Barcelona, des
del 2 de juliol fins al 16 de juliol de 2020, els dies laborables
d'11 a 14h., previa presentació del resguard corresponent.
Les tres obres premiades i els deu accessits seran propietat de
la Fundació SM CPB Dr. Fabregas, així com les obres no
seleccionades que no s'hagin recollit en el termini previst.
Els organitzadors tindran cura de la conservació de les obres
presentades, pero no es faran responsables de qualsevol accident
que pugui haver-hi per causes alienes a la seva voluntat.
La participació en el concurs implica l'acceptació íntegra
d'aquestes bases.
Comité organitzador:
loan Pi , secretari Fundació S M CPB Dr. Fabregas
Tina Ureña, cap de Rehabilitació Comunitaria. Fundació SM CPB Dr. Fabregas
Caries Descalzi , gerent Grup Sant Pere Claver
Israel Moli nero, president de Federació Salut Mental Catalunya
Eli senda Ferrer, Federació Salut Mental Catalunya
Toni Santander, president Federació Veus

Les dades personals, sol•licitades al formulari, deis participants al XXII Premi Art Brut Agustí de Semir & Conxa Millán 2020 seran tractades pe/ responsable del
tractament, la Fundació SM CPB Dr. Fabregas (G08914020, amb domicili al Carrer Mare de Déu del Col/, n º 20 de Barcelona (08023) i correu de contacte
fundacio@cpbssm.org) amb la finalitat de gestionar la seva participació, emetre el veredicte, i la confecció d'un Llibre amb tates les aportacions, el qua/ podra
ser distribui"t d'acord les 1/eis de propietat intel-/ectua/.
Aquest tractament requereix el seu consentiment, pe/ qua/, amb la seva presentació de /'obra s'entendra que presta aquest d'acord al que s'especifica a la
convocatoria i la present informació respecte el tractament de les dades.
En qualsevol moment pot exercir els seus drets com a autor, d'acord la legislació, així com els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició
de les seves dades dirigint la seva sol•licitud al Delegat de Protecció de Dades, al Carrer Canse// de Cent, 116-118, 4t-1a de Barcelona (08015) o a través de correu
electrónic dpo@cpbssm.org, requerint-se en qualsevol cas una fotocopia o digitalització del seu DNI o document equivalent.
Per informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades, consultar el ful/ que se li adjunta amb la so/·/icitud de participació, o bé contactar amb el De/egat
de Protecció de Dades.
Amb la col·laboració

museu d'Art

• Diputació
Barcelona
#DibaOberta

1':= CatSalut
Pla Director de
Salut Mental i adiccions

mAB

Cllll DRDIIUJI

1(

--------

Obra Social "la Caixa"

om

Amb el suport

il Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
i! � Afers Socials i Famílies

i
V

Ajuntamentde

Barcelona

CIPIB

� Sant Pere Claver !ll
FUNDACIÓ SERVEIS SOCIAL$

Fundació Dr. Fabregas

tñii': csalutmental
1�1VI

Catalunya

Federació

XXII Premi Art Brut
Agustí de Semir & Conxa Millán
2020
11

Viatge 11

Des de fa més de vint anys, en concret des de 1998, la Fundació SM CPB Dr.
Fabregas va establir el "Premi a la creativitat artística Agustí de Semir-Conxa Millán"
adrec;at a usuaris de serveis de salut mental, com un modest homenatge al Sr. Agustí
de Semir pel seu paper com a diputat president de la Comissió informativa de
Sanitat i Assumptes Socials de la Diputació de Barcelona qui, al 1981, endega el
"Pla d'Assistencia Psiquiatrica" de la Diputació de Barcelona, fixant les bases del
model comunitari.
També recordar el Dr. Josep Fabregas, fundador i president aleshores de la Fundació
de Salut Mental CPB i impulsor des de l'origen d'aquest premi amb l'objectiu
primordial de millorar l'atenció a les persones i estimular la participació activa en
el seu propi procés de recuperació.
Des de l'any 2013, el premi es denomina Premi d'Art Brut "Agustí de Semir & Conxa
Millán" i esta coorganitzat per la Fundació Salut Mental CPB Dr. Fabregas, Sant
Pere Claver Fundació Serveis Socials i la Federació Salut Mental Catalunya.
Les tres entitats pensem que la conjunció de les nostres iniciatives i objectius a favor
del descobriment de nous talents i el conseqüent recull de tot el material d'art
brut, obres d'artistes sense formació previa, molts d'ells recent iniciats en el camp
artístic, així com la creació d'altres projectes com un possible museu d'art brut,
tallers de formació, etc., i la difusió d'aquestes activitats a l'opinió pública i a la
societat, com una evidencia de la lluita contra l'estigma i la discriminació, afavorira
les tasques d'inclusió social de moltes persones i la sensibilització i canvi positiu
d'actituds del conjunt de la col·lectivitat vers la problematica de la salut mental.
Al llarg de tots aquests anys l'hem organitzat amb malta participació (630 participants
l'edició passada), amb temes diversos . En aquesta nova etapa ens seguiran
acompanyant i assessorant com a directors de la comissió artística en Ferran Amat
ex-VIN<;ON i l'America Sanchez del "Club del Dibujo"; hi col-laboraran també el
Museu d'Art Brut del Grup Sant Pere Claver, la Federació Salut Mental de
Catalunya.
Des de 2009 s'ha editat cada any un llibre amb tates les obres que es lliura a
cadascun deis participants . En el web de http://cpart.org podreu veure els
guanyadors de cada edició
En el marc de la lluita contra les dificultats d'inclusió volem passar del concepte de
l'art psicopatologic al de l'art brut; terme que Jean Dubuffet va crear al 1945,
tractant d'evidenciar, al socaire del surrealisme, la innovació i la creació artística
innata a tates les persones, independentment de la seva formació i que tinguessin
o no un trastorn mental. És a dir, inserit propiament en l'ambit de la cultura i no
en el de la malaltia.

