Associació de Museòlegs
de Catalunya

VII PREMIS AMC DE MUSEOLOGIA
DE L’ASSOCIACIÓ DE MUSEÒLEGS DE CATALUNYA (AMC)
BASES
L’AMC, l’any 2005, desè aniversari de la seva creació com a associació professional, va
instituir els Premis AM C de M u seologia, guardons de caràcter honorífic de periodicitat
biennal, amb l’objectiu de reconèixer tant les trajectòries professionals dels museòlegs de
Catalunya com els aspectes més destacats i transcendents del treball que desenvolupen els
museus catalans.
1. Modalitats:
1.1.

Els premis consten de quatre categories.

Les categories A. Exposicions temporals, B. Experiències i activitats i C. Projectes de creació o
reforma integral de museus i equipaments patrimonials, seran elegides per votació dels socis
i sòcies de l’AMC.
La categoria D. Trajectòries professionals serà atorgada per la junta directiva de l’AMC a
proposta de la comissió tècnica dels Premis AMC de Museologia.
A. Exposicions temporals
El premi està destinat a prestigiar i reconèixer les aportacions més destacades en el
camp de les exposicions temporals dutes a terme als museus, per tal d’assolir el
desenvolupament de les funcions de la institució museística segons queda establert en
la definició de l’ICOM.
El premi és de caràcter honorífic i està dotat amb una litografia creada expressament
per l’artista català Josep Guinovart.
B. Experiències i activitats
El premi està destinat a prestigiar, reconèixer i fer públiques les aportacions més
destacades en el camp de les experiències i activitats dutes a terme als museus, per
tal d’assolir el desenvolupament de les funcions de la institució museística segons
queda establert en la definició de l’ICOM.
El premi és de caràcter honorífic i està dotat amb una litografia creada expressament
per l’artista català Josep Guinovart.

Associació de Museòlegs de Catalunya
València, 225, àtic - 3a _ 08007 Barcelona _934 673 044 _ amc@amc.cat _ www.museologia.cat_NIF: G60963089

1

Associació de Museòlegs
de Catalunya

C. Projectes de creació o reforma integral de museus i equipaments patrimonials
El premi està destinat a prestigiar, reconèixer i fer públics els projectes museològics i/o
museogràfics de caire permanent, duts a terme per a la creació o reforma
d’equipaments patrimonials. Es valorarà especialment la repercussió d’aquestes
iniciatives en el panorama cultural català i la seva incidència en el territori.
El premi és de caràcter honorífic i està dotat amb una litografia creada expressament
per l’artista català Josep Guinovart i una placa de reconeixement a la institució.
D. Trajectòries professionals
El premi està destinat a prestigiar, reconèixer i fer públiques les trajectòries
professionals desenvolupades en el camp de la museologia, a Catalunya, però sense
excloure museòlegs d’altres nacionalitats que treballin al nostre país ni museòlegs
catalans que treballin a fora.
El premi és de caràcter honorífic i està dotat amb una litografia creada expressament
per l’artista català Josep Guinovart i el nomenament de soci d’honor de l’AMC.
1.2.

Es podran presentar projectes desenvolupats durant els anys 2016 i 2017.

1.3.

En totes les categories podrà haver-hi un màxim de dos premis.

1.4.

Totes les modalitats de premi podran ser declarades desertes.

2. Presentació de candidatures:
2.1. Les candidatures podran ser presentades per la junta directiva de l’AMC, per les seccions
territorials de l’AMC o per un mínim de dos membres de l’AMC
2.2. Tota la documentació relativa a les candidatures es presentaran exclusivament en suport
digital, per correu electrònic a l’adreça: amc@amc.cat
2.3. Per presentar les candidatures caldrà complimentar el formulari ‘FORMULARI DE
PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES’ corresponent:
 Formulari de presentació de candidatures als VII Premis AMC de Museologia. Categoria A.
Exposicions temporals
 Formulari de presentació de candidatures als VII Premis AMC de Museologia. Categoria B.
Experiències i activitats
 Formulari de presentació de candidatures als VII Premis AMC de Museologia. Categoria C.
Projectes de creació o reforma integral de museus i equipaments patrimonials
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2.4. El formulari de presentació de candidatures podrà anar acompanyat dels següents materials
annexos:
 Imatges: 10 màxim, format JPG, mides: entre 800 i 1200 ppp. En cas que adjunteu plànols
i/o materials de comunicació, també hauran de presentar-se en format JPG d’entre 800 i
1200 ppp.
 Dossier (explicació desenvolupada del projecte): Format PDF. Extensió màxima: dues
pàgines A4.
 Enllaç vídeo
2.5. El material lliurat restarà en poder de l’AMC. La documentació (informació, imatges...) serà
utilitzada per a la difusió dels premis, tant en mitjans impresos com digitals, i ha d’estar lliure de
drets.
2.6. Les candidatures es podran presentar a partir de la publicació de les bases i fins les 24 h del
8 d’abril de 2018.
2.7. La proclamació de les candidatures es farà pública al lloc web de l’AMC i a través de xarxes
socials, mailings de l’Associació i altres mitjans de comunicació i publicitat.
2.8. Per a més informació i consultes podeu contactar amb la secretaria tècnica de l’AMC, a
través del correu electrònic: amc@amc.cat o bé trucant al telèfon 93 467 30 44 en el següent
horari: Dl, dm i dj de 9 a 14 h. Dc de 9 a 14 h i de 16 a 20 h. Dv no hi ha servei de secretaria.
3. Comissió tècnica dels Premis AMC de Museologia
3.1. La junta directiva de l’Associació de Museòlegs de Catalunya designarà una comissió
tècnica del Premis AMC de Museologia que tindrà les funcions següents:
-

Vetllar per al correcte desenvolupament de tot el procés.
Validar la idoneïtat de les candidatures presentades a les modalitats A, B i C d’acord
amb les bases dels premis i determinar-ne els finalistes.
Validar el resultat del procés de votació.
Proposar les candidatures de la categoria D. Trajectòries professionals.

3.2. La comissió tècnica dels Premis AMC de Museologia estarà formada per:
- 2 membres de la junta directiva.
- Els vocals representants de les seccions territorials.
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4. Procés d’elecció dels premiats de les categories A, B i C
4.1. Els premis de les categories A, B i C sortiran del resultat de la votació dels socis i sòcies de
l’AMC.
Cada soci/a podrà emetre un sol vot per a cada una de les categories A, B i C.
L’AMC proporcionarà els canals necessaris per tal que tothom pugui exercir el seu dret a vot de
forma electrònica a través del web de l’AMC, www.museologia.cat, garantint-ne la privacitat i
rigor del mateix.
S’establirà un període de dues setmanes, del 30 d’abril fins al 13 de maig de 2018 a les 24 h, per
al procés de votació, a partir de la publicació de les candidatures.
4.2. El premi de la categoria D serà elegit per la junta directiva de l’AMC d’entre les
candidatures presentades per la comissió tècnica dels premis.
5. Lliurament de premis
5.1. Els premis es faran públics en el decurs de l’acte de lliurament expressament convocat.
5.2. El lloc i data seran comunicats oportunament en la pàgina web de l’AMC.

Barcelona, 1 de febrer de 2018
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