
La Fundació Privada Reddis, en col·laboració amb la  New Art Foundation, Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC)-ISEA2022-Barcelona, obren una convocatòria per assignar un premi-beca destinada 
a la producció-investigació d'obra artística en l'àmbit de la confluència entre l’art, la ciència i la 
tecnologia. 

El projecte seleccionat serà presentat en el marc del simposi ISEA2022 Barcelona-Territori a la seva 
seu de Reus.  

Descripció: 

Un premi-beca de producció finançada per la Fundació Privada Reddis amb una dotació de 6.000,00 € 
(impostos inclosos).  
L'obra produïda esdevindrà propietat de la Fundació Privada Reddis, preservada i custodiada per la 
NewArtFoundation.  
La NewArtFoundation s'encarregarà de la gestió, la supervisió i el seguiment d'aquesta beca.  

Condicions: 

a.Cada sol·licitant (individual o col·lectiu) pot presentar un sol projecte a aquesta convocatòria.
b. El desenvolupament del projecte podrà comptar, de manera opcional, amb l’assessorament i la
col·laboració del Hac Te, el hub d'art, ciència i tecnologia de Barcelona, amb la participació dels
centres de recerca associats.
c. Poden optar a aquest premi-beca artistxs, investigadxrs o desenvolupadxrs de qualsevol edat o
nacionalitat amb residència a Catalunya.
d. Els projectes presentats hauran de prioritzar el treball amb tecnologies de codi obert i sota
llicències lliures.
e. Els projectes presentats poden estar en procés de producció, però no poden haver estat exposats
prèviament.

Compromisos del projecte seleccionat: 

a. El projecte haurà d'estar completat el 15 de maig de 2022 per possibilitar la seva exhibició en el
marc del festival ISEA2022 Barcelona-Territori a la seu de Reus.
a. Lliurar una memòria final del projecte que inclogui la documentació del procés i una valoració del
premi-beca durant els dos mesos posteriors a la seva finalització.
b. Incloure el logotip de la Fundació Privada Reddis, la New Art Foundation, la UOC-ISEA2022, Hac Te i
el centre assessorador, si s'escau, en la comunicació del projecte.
c. Realitzar una presentació del projecte a ISEA2022 Barcelona-Territori a la seu de Reus i/o Hac Te.

Procés de sol·licitud: 

La sol·licitud es farà mitjançant un arxiu pdf, amb els camps requerits a continuació, enviat per correu 
electrònic a l’adreça <beques[arroba]newartf.org>  amb l’assumpte “Premi-beca Reddis ISEA2022”.  

La recepció de propostes s’obre a la publicació d’aquesta convocatòria el 17 de febrer, 2022, i es 
tanca el 10 de març, 2022 a les 23:59 (UTC+1h). 



L’arxiu PDF de la proposta haurà d’incloure els següents camps: 

a. Dades personals (en cas de col·lectius, s’ha d’escollir una persona responsable del projecte)
– Nom i cognom.
– Adreça completa.
– Número de telèfon.
– Correu electrònic.

b. Curriculum vitae (fins a 1500 caràcters incloent-hi espais).

c. Descripció del projecte, incloent-hi:
– Resum del projecte (fins a 2000 caràcters inclosos espais).
– Paraules clau (fins a 10 paraules).
– Objectius (fins a 1000 caràcters inclosos espais).
– Resultats esperats (fins a 2000 caràcters inclosos espais).
– Metodologia (fins a 2000 caràcters inclosos espais).
– Com s’ha de documentar el projecte (fins a 2000 caràcters inclosos espais).
– Calendari i pla de treball.
– Necessitats tècniques.
– Pressupost per a la producció i exhibició del projecte.

d. Motivacions per optar a aquest premi-beca (fins a 2000 caràcters inclosos espais).

* IMPORTANT:
– No s’acceptaran sol·licituds que no incloguin la informació requerida i/o excedeixin els límits
d’extensió.
– Les propostes han d'estar en anglès, català o castellà. No s'admetran propostes en cap altre idioma.
– L’arxiu PDF ha de pesar 10 Mbps com a màxim.
– El Comitè de selecció pot posar-se en contacte amb les persones preseleccionades per a una
entrevista.

Comitè de selecció: 
El comitè de selecció estarà format per: 
Dolors Cailà i Pilar Monje (Fundació Privada Reddis), Marie-France Veyrat i Vicente Matallana (New 
Art Foundation), Pau Alsina i Irma Vilà (UOC – ISEA2022 Barcelona), Roberta Bosco (comissària i 
crítica) I un representant dels centres d'art participants d'ISEA2022. 

Calendari 
– Termini de presentació de sol·licituds: fins al 7 de març, 2022 a les 23:59 (UTC+1h).
– Anunci del resultat del procés de selecció: 15 de març, 2022.
– El lliurament oficial del premi-beca Fundació Privada Reddis es farà durant la inauguració de l'exposició
ISEA-REUS. 

La inscripció a aquest premi-beca implica l'acceptació de les  bases presents. La decisió del jurat serà 
inapel·lable. 

Per a més informació 
Vicente Matallana 
<beques[arroba]newartf.org> 


