
 

 
BASES DE LA CONVOCATÒRIA 
1. Es poden presentar totes aquelles persones creadores de qualsevol nacionalitat origen o 
residència. 
2. Les obres resultants seran mostrades al Festival TNT. 
3. Les artistes seleccionades es comprometen a fer ús de l’espai Galliner del Corralito CCA durant 
els mesos d’estada:  utilitzar tots els recursos oferts en aquesta convocatòria i mostrar l’obra durant 
els dies establerts per l'exposició oberta al públic. 
4. La decisió dels artistes seleccionats es notificarà via correu electrònic a totes les artistes 
presentades, siguin o no seleccionades. 
5. Totes les artistes seleccionades disposaran d'un espai adient i adaptat a les característiques de 
l'obra presentada tant pel període de creació com per l'exposició.   L'organització del CORRALITO 
CCA serà l'encarregada de la distribució de les obres presentades. Segons l'especificitat de les 
obres, l'organització ajudarà a l'artista a crear i instal·lar l'obra, serà un treball de totes 
autogestionar la mostra.  
6. Les artistes es comprometen a finalitzar l’obra en el termini de dos mesos. 
7. Les artistes, si tenen disponibilitat, podran assistir al muntatge i preparació de la mostra. 
8. Les artistes hauran d'efectuar el desmuntatge de les obres acompanyades de l'organització.  
9. Les artistes es comprometen a la recollida de les obres en el termini i localització establerts 
(amb una semana de flexibilitat). La entitat queda oberta davant situacions i casos excepcionals que 
es comuniquin amb antelació.  Les obres NO recollides en el termini, sense justificació,  passaran a 
formar part del dipòsit del Corralito CCA sense possibilitat de retorn o reclamació.  
10. L'organització del CORRALITO CCA es reserva la possibilitat de modificar l’espai segons les 
necessitats de la sala. 
11. La seguretat de les obres serà gestionada i responsabilitat del CORRALITO CCA. Eludint 
qualsevol responsabilitat sobre la persona física i materials personals, ja que aquesta recau 
en l’artista.     
12. El CORRALITO CCA ofereix la possibilitat a les sòcies de l’entitat de deixar obra al dipòsit, 
des d’on será distribuida a les fires, exhibicions o via web. El preu de l’obra es estimada per l’artista, 
al qual se li afegeix un 30% per a l'entitat que gestiona la cura, presentació i distribució de l’obra.  
13. Les obres creades al Corralito CCA durant l'estada seran reconegudes com a peces 
creades a l'espai, si es volen presentar en altres certàmens, galeries o exposicions s’inclourà el 
nom de l'entitat com a lloc on s’ha dut a terme la creació. 
14. L'artista presentant la solicitud a la convocatòria accepta totes les clàusules d'aquest present 
document.  
15. Les artistes autoritzen al CORRALITO CCA i FESTIVAL TNT a utilitzar el seu nom, imatge i 
obra per a la posterior difusió de l'esdeveniment, premsa, xarxes socials, etc. 
 
Document d’ús exclusiu de l’entitat Corralito CCA dins de la convocatòria Programa de residències 
CORRALITO x TNT 2021, totes les dades son exclusives i de propietat de l’entitat. 
 
Signatura President, 
Albert Garcia,  

 

 


