
CC CONVENT DE SANT AGUSTÍ  
XIII MOSTRA SONORA I VISUAL 2023 
 Convocatòria per a directes audiovisuals,  
performances i més...
 
 
La Mostra Sonora i Visual celebra aquest 2023 la seva tretzena edició del 6 al 10 de  juny. 
Al llarg d’aquests anys, l’experimentació sonora i visual, l’art sonor, l’electrònica, la 
improvisació i el diàleg entre disciplines, han estat presents mitjançant els projectes 
elaborats.  

A les seves dotze edicions, la mostra ha acollit històries i visions que han repensat temes  
com l’habitatge, la industria, l’educació, la feina, el gènere, la tradició, la diversitat, la 
salut, la  sostenibilitat, l’ús crític de les tecnologies, etc.

L’art, en la seva concepció més extensa, és la forma més important d’expressió que pot 
reflectir les cultures i les emocions d’una comunitat. A través de l’art i de la música, les 
persones poden connectar-se entre elles i compartir les seves idees i les seves històries.

L’art i la música solen ser part integrant de les celebracions i dels rituals comunitaris, i 
poden ajudar a construir la cohesió social i promoure la identitat col·lectiva.

És per això que l’edició 2023 de la Mostra Sonora i Visual vol proposar “la comunitat”, 
com a eix vertebrador de la convocatòria.

El CC Convent de Sant Agustí és un espai de proximitat obert a tota la ciutadania que compta 
amb projectes educatius per a infància i joves, dins els serveis i activitats diàries. Per a la XIII 
edició de la Mostra, convidem a artistes i col·lectius que treballin projectes adreçats a 
públic jove, infantil o familiar, a presentar les seves propostes.

Descobreix la història de la Mostra al nostre web: www.conventagusti.com/mostra 
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NouNom Mingle, 2020. 
Santiago Doljanin, Txe roimeser, 

Adrià Juan i Albert Tarrats 
Foto: Cristina Claramunt 

http://www.conventagusti.com/mostra


1. A QUI S’ADREÇA?
Aquesta convocatòria pública en l’àmbit sonor i visual s’adreça a totes les persones majors 
d’edat  que explorin noves formes d’expressió sonora, creació digital, vinculades amb 
l’electrònica o a la  creació audiovisual contemporània. També s’adreça a aquelles persones que 
investiguin o difonguin  continguts vinculats a les temàtiques de la Mostra i desitgin compartir-los en 
format conferència,  projecció o presentació. 

El públic: les propostes seran tant per públic adult, com infantil, juvenil o familiar,  segons el projecte. 

2. TERMINIS DE PRESENTACIÓ
Les propostes es poden presentar del 23 de febrer al 23 de març. 
No s’acceptarà cap proposta  presentada fora de termini. 

Les propostes seleccionades formaran part de la programació de la XIII Mostra Sonora i Visual que  
se celebrarà del 6 al 10 de juny de 2023. 

Totes les propostes rebran una resposta el 17 d’abril del 2023. En el seu defecte, contacteu amb 
l’organització. 

3. CRITERIS DE VALORACIÓ
El procés de selecció anirà a càrrec de l’equip organitzador de la Mostra Sonora i Visual en  
col.laboració amb professionals de l’àmbit musical i audiovisual. 

Es tindran en compte tant la qualitat i el contingut, com la viabilitat d’adaptació a l’espai i a 
la  infraestructura del centre. La sala on principalment es realitzaran els directes està equipada  
adequadament amb un sistema de so i de projecció i té un aforament per a vuitanta persones,  
aproximadament. 

4. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
Cal emplenar el formulari en línia: https://forms.gle/zZeJEbyjj1VBqvy17

• Dues descripcions del projecte: l’explicació de la proposta i el text que s’utilitzarà per a la   
  difusió en cas que sigui escollida. 

• Imatges (mínim dues): que il.lustrin la proposta que es presenta (no és imprescindible però, es   
  valorarà almenys una en 300 dpi). 

• Àudio /vídeo: adjuntar els enllaços si la peça té registres sonors o visuals. 

No s’acceptarà cap proposta que no reculli tota la informació demanada.

5. COM FER EL LLIURAMENT DE LA PROPOSTA
a) En línia: emplenant el formulari  

b) Presencialment: les propostes han d’arribar degudament etiquetades, en format digital, en un
    sobre tancat i amb el formulari del web degudament emplenat. 

Lloc de lliurament: 
Centre Cívic Convent de Sant Agustí 
Comerç 36, 08003 Barcelona 
Tel. 932 565 000 

Horari d’entrega: de dilluns a dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 20 h. 

Una vegada enviat el formulari rebreu una resposta de confirmació. 
En cas de no rebre-la ens podeu  contactar al telèfon 932 565 000. 
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6. COMPROMISOS
Les propostes escollides cediran al CC Convent de Sant Agustí el dret d’utilitzar tota la  
documentació presentada (text, imatges, vídeos, etc.) per tal de poder comunicar i fer-ne la difusió  
adequada. D’aquesta manera, s’accepta que tota la informació presentada en aquesta convocatòria  
serà d’ús públic. El CC Convent de Sant Agustí es reserva el dret de ferservir la documentació  
presentada per a fer difusió de l’edició present o per a futures edicions.  

Les persones participants es comprometen a presentar obres produïdes, a fer-se càrrec dels  
muntatges dels seus equips, a respectar els horaris de prova de so i d’actuació i a tenir cura 
del  material cedit pel centre. 

El CC Convent de Sant Agustí es compromet a fer la difusió del projecte tant en mitjans de 
premsa  com en altres àmbits professionals del sector per tal de donar la cobertura mediàtica 
adequada. El  Centre també farà una cobertura gràfica, concretament un enregistrament audiovisual i 
un reportatge  fotogràfic, que oferirà als participants un cop finalitzada la Mostra.  

El CC Convent de Sant Agustí oferirà els recursos tècnics i infraestructurals, així com el 
suport de  professionals, per tal de poder presentar adequadament el projecte.  

El CC Convent de Sant Agustí contempla una retribució pels artistes participants.

7. CONTACTE
Per a qualsevol dubte, escriure a mostra.convent@gmail.com  

Barcelona, febrer de 2023

CC CONVENT DE SANT AGUSTÍ 
Comerç, 36 
08003 BARCELONA 
Tel. 932 565 000 

www.conventagusti.com/mostra 

3

Improvisació amb la gràfica de la XII Mostra, homenatge a Quadreny, 2020. 
Pope, Panotxa, Núria Martinez-Vernis, Roger Fortea, Júlia Rúbio... Foto: Cristina Claramunt 
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