
	  

	  
	  

 
PREMI "ILLUSTRATB" 2017: BASES 

 
Cada any, la tuberculosi causa un milió i mig de morts arreu del món, es registren 100 

milions de noves infeccions i vuit milions de persones desenvolupen la malaltia. Tot i que a 

Catalunya la mortalitat és molt baixa, cada any hi ha 10.000 noves infeccions i 1.200 nous 

casos de persones que emmalalteixen. A més, la tuberculosi és una malaltia de les 

anomenades negligides, i invisible, de la qual es parla poc per vergonya, i que malmet no 

només la salut de qui la pateix, sinó també la seva autoestima. Des de la Fundació Unitat 

d’Investigació en Tuberculosi de Barcelona (FUITB) volem donar visibilitat a la malaltia i 

fer-ho des d’un punt de vista cultural i lúdic, i és per això que convoquem la segona edició 

del premi ILLUSTRATB, a la que us convidem a participar.  

 

1. Participants. 

 

El concurs està obert a tots els majors de 16 anys d'edat disposats a col·laborar amb la causa, 

sense perjudici (edat, origen geogràfic o altre) sempre que compleixin amb les altres normes. 

 

2. Tema. 

  

El tema del treball ha d'estar relacionat amb qualsevol aspecte de la tuberculosi. Totes les 

tècniques i formats de dibuix i pintura són benvingudes (aquarel·la, oli, llapis, guaix, tinta, 

esbossos i altres). 

 

3. Procés de selecció. 

 

La selecció dels guanyadors es decidirà per votació popular. 

S'acceptaran obres fins al 27 d'octubre de 2017. Els participants hauran de completar el 

formulari d'inscripció (obligatori) i enviar-los per correu electrònic a 

illustratb2016@gmail.com, juntament amb una imatge del treball de màxim 10 MB. Els 

autors haurien de verificar que el seu treball compleix els requisits de les obres originals 

abans d'enviar el fitxer. Les obres originals no poden superar una mida màxima de 80 x 120 

cm. Els autors que treballen amb una tauleta hauran d'imprimir les seves obres d'art de bona 

qualitat i respectant la mida màxima permesa. 

 



	  

	  
	  

 

Després de comprovar que els participants compleixen les normes de les bases, totes les 

obres enviades es carregaran al lloc web de la competició www.illustratb.wordpress.com, 

per a que la gent pugui votar-los per internet (votació pública). 

En enviar la seva sol·licitud, els autors accepten enviar les obres originals per a  que siguin 

exposats i subhastats durant la Congrés Internacional de TB (Taller TB 2017), que se 

celebrarà a Barcelona durant els dies 20 i 21 de novembre. Les obres enviades han de ser 

originals i no han de ser objecte d'anteriors premis, premis o presentats per a la seva 

publicació. Un cop presentats, els originals no es poden retirar fins que es faci públic el 

veredicte. Els drets d'autor de l'original romandran en possessió dels seus autors. 

 

El Comitè d'Organització es posarà en contacte amb els autors corresponents per enviar les 

seves obres per a l'exposició. Serà un requisit previ que les obres siguin originals, inèdites i 

hauran d’anar signades per l'autor. La Fundació no es fa responsable dels costos de transport; 

L’artista es farà càrrec tant de l'enviament com del retorn (si calgués) de les obres. Els 

participants seran informats de l'adreça i del calendari adequat per enviar les obres. 

 

Totes les obres originals seleccionades s’exhibiran a la Sala d'exposicions durant el Congrés 

Internacional de TB (Taller TB 2017), i es subhastaran en el mateix congrés el 21 de 

novembre entre les 11:15 a.m. i les 12:00 p.m. En el cas que la quantitat de treballs presentats 

superi en nombre als espais destinats a l’exposició, es seleccionaran les obres més votades 

per ser exposades i subhastades. Tots els fons obtinguts durant la subhasta es dedicaran a 

les activitats de la Fundació FUITB. 

 

4. Premis. 

El 22 de novembre, durant la Conferència Internacional de TB (Taller TB 2017), 

s’anunciaran els guanyadors, així com a través de la pàgina web del concurs. Els autors 

corresponents seran notificats per correu electrònic el 17 de novembre. 

S'atorgaran tres premis, que rebran un xec vàlid per: 

 

Primer premi: 450 € 

Segon premi: 250 € 

Tercer premi: 100 € 

 

L’obra que guanyi el primer premi es farà servir com a imatge de totes les activitats 

relacionades amb FUITB durant l'any 2018, i serà la icona de la Conferència Internacional 



	  

	  
	  

de TB del mateix any (Taller TB 2018). 

 

Les obres no adjudicades / no adquirides durant la subhasta es guardaran durant 5 dies 

després del 22 de novembre de 2017. Tots els treballs no recollits durant aquest període 

quedaran a disposició de la FUITB. 

 

Les obres que no compleixin aquestes bases no seran acceptades. La participació en aquest 

concurs implica l'acceptació plena d’aquestes bases. El Comitè d'Organització es reserva el 

dret d'interpretar les bases d'aquest concurs segons el seu millor criteri. 

 

Qualsevol consulta sobre el procés d'inscripció s'haurà de dirigir per correu electrònic a: 

illustratb2016@gmail.com 
	  
	   	  



	  

	  
	  

	  
	  
	  

Full d’inscripció als Premis "ILLUSTRATB"  
 

Info de l’artista 
Nom i cognom   
Addressa completa  
Any de naixament  
Telèfon  
e-mail  
website  

 
 

Detalls tècnics de l’obra 

Títol 
 

Detalls tècnics 
(incloent mides) 

 

Explicació 

 

 


