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Verges 2023 Convocatòria

L’organització del Verges, festival de joves talents, 
obre la convocatòria per a seleccionar fins a 12 
projectes artístics de joves talents, de diferents 
disciplines artístiques incloent: pintura, escultura, 
il·lustració, fotografia, escriptura/poesia, dansa, 
cinema/audiovisual, disseny de moda, disseny 
gràfic i música .



Organitza
El Festival Verges es celebra a l’espai Kunlabi 
i està organitzat i impulsat per Bildi Grafiks, 
l’Ajuntament de Mediona i els joves artistes  
residents al municipi.   

A qui es dirigeix
La convocatòria Verges 2023 s’adreça a aque-
lles persones joves que estiguin interessades  
a exposar i/o presentar els seus projectes de 
creació individual, o col·lectiva de fins a un  
màxim de cinc persones, que siguin residents 
a Catalunya, i que no hagin exposat prèviament 
la seva obra en el moment de presentar la sol·li-
citud. Referent als col·lectius, cal que almenys 
la meitat dels membres compleixin els requisits 
exposats anteriorment.

Les obres poden haver-se presentat a tribu-
nals de graduació o a concursos professionals 
tipus Young Talent. No s’estableix cap límit pel 
que fa al nombre de propostes de projectes  
que cada participant vulgui presentar en la con-
vocatòria actual.

Documentació
Per participar en la convocatòria, cal presentar 
la documentació següent:

1. El formulari, adjunt a aquestes bases, de la 
sol·licitud d’inscripció, emplenat i signat.

2. El dossier del projecte que es presenta, 
que ha d’incloure:

 — El títol i el resum del projecte.
 — La descripció del projecte. Es pot 

acompanyar amb imatges i esquemes 
que ajudin a la seva comprensió.

 — Les necessitats tècniques  
per a la seva exposició. 

 — Breu nota biogràfica de l’autor/a  
o del col·lectiu.

El dossier del projecte i la documentació gràfica i 
textual s’han d’incloure en un mateix document en 
PDF, el qual no pot superar les tres pàgines i s’ha 
d’adjuntar al formulari de sol·licitud d’inscripció.

Jurat
El jurat per a la selecció dels 12 projectes esta-
rà format pels joves artistes Verges 2022  
Sergi Gavazzi, Andur, Ariadna Sanchez,    
Jan Clemente, Ot Boltà, i Clara Catasús; els dis-
senyadors Agnès Simon i Martí Ferré i la regido-
ra de Cultura de l’Ajuntament de Mediona.

Criteris de selecció
Els criteris de valoració per a la selecció  
del projecte artístic son:

1. L’interès artístic de la proposta presentada.
2. La capacitat crítica de la proposta presentada.
3. La qualitat creativa del projecte.
4. La viabilitat de la proposta presentada  

en relació amb les possibilitats tècniques  
i econòmiques per a la seva exposició.

5. Grau d’implicació possible en  
el Verges 2023. 

Procediment de la selecció
La selecció dels projectes/artistes Verges 
2023 es farà en dues fases:

 — Fase 1: De totes les propostes rebudes,  
el jurat escollirà un màxim de 24 propostes 
que passaran a ser semifinalistes.

 — Fase 2: Entrevista personal amb les 24  
semifinalistes, del qual se n’escolliran  
les 12 joves finalistes Verges 2023.

Un cop resolta la convocatòria Verges 2023,  
es comunicarà via email i es publicarà al web  
del festival (www.vergesfest.cat) el llistat dels 
projectes i autors seleccionats. Les persones  
o col·lectius que se seleccionin en la convoca-
tòria Verges 2023 no es podran presentar a la 
convocatòria Verges 2024. L’organització pot 
considerar aportar recursos materials i econò-
mics que no es preveuen en aquesta convocatò-
ria en funció de la disponibilitat pressupostària  
i de la col·laboració amb altres entitats.

Presentació i terminis
 — Termini: 16 de març de 2023 a les 22 h.  

Cal enviar la documentació requerida  
per correu electrònic a l’adreça  
kunlabi@bildi.net amb l’assumpte 

“Inscripció Verges 2023”.
 — Comunicació dels artistes semifinalistes  

(fase 1): 20 de març.
 — Entrevistes amb semifinalistes: 

setmana del 20 al 24 de març.
 — Comunicació dels 12 finalistes: 27 de març.
 — Trobada de treball dels Verges2023:  

1 d’abril a les 12 h. a Kunlabi.

Consultes
Cal enviar un correu electrònic a l’adreça 
kunlabi@bildi.net amb l’assumpte “Consulta 
Verges 2023”.
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Formulari de la  
sol·licitud d’inscripció

COGNOMS I  NOM

DNI / NIE

ADREÇA

CP MUNICIPI

TELÈFON MÓBIL ADREÇA ELECTRÒNICA 

Documentació a adjuntar: Fotocòpia del DNI, NIE o document acreditatiu.

En compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us INFORMEM del següent, en relació al tractament de les 
vostres dades personals: Tractament de dades: Verges 2023. Responsable del tractament: Bildi Grafiks SCCL. Carrer Sant Joan 15, 08773 Mediona. Telèfon 
938 921 827. Adreça electrònica: kunlabi@bildi.net. Finalitat del tractament: Gestió de les sol·licituds  de participació al Festival Verges 2023. Procedència 
dades: De la persona interessada o del representant legal. Destinataris dades: Bildi Grafiks SCCL. Termini de conservació de les dades: Durant la vigència del 
Festival Verges 2023. Drets de les persones interessades: La persona interessada té dret a sol·licitar al responsable del tractament  l’accés a les seves dades 
personals, la rectificació o supressió, la limitació i l’oposició al tractament, i en el seu cas, la portabilitat de les dades, dirigint-se a l’adreça abans assenyalada. 
Obligatorietat: Les dades són obligatòries per a tramitar la sol·licitud

Signatura

 
 
 
 

A (lloc)..................................................................................., el(dia) .......................... de (mes) ......................... de 2023



Contacte 

Kunlabi
Carrer Sant Joan, 15
08773 Mediona

@vergesfest

www.vergesfest.cat

kunlabi@bildi.net
Tel. 938 921 827

O R G A N I T Z A KU NL AB I ES U N PROJ ECTE   
Q U E PROMOU I FINANÇA
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