
Balconada 2022
Pentagrama va realitzar fora de concurs esta
obra titolada “La música alimenta la ment”

ENTITATS COL.LABORADORES 

 
“Les balconades són una exposició a l´aire
lliure de llenços penjats als balcons de les

cases”

¿QUÉ ES LO QUE
HACEMOS?

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Etiam

molestie molestie urna. Fusce quis
molestie enim, ac ultricies leo. Aenean
ullamcorper vitae nunc nec finibus.

Integer ac nunc urna. Nam vitae porta
ligula. Ut tempor nunc a dui suscipit,

eget ornare ante gravida. 

Del 14 Juny al 14 Juliol 

finalitat d´incorporar-les al catàleg, i a la
web de l´entitat a efectes de la seua
transmissió via internet i a qualsevol altre
suport. 
Per la seua part, l´associació PENTAGRAMA es
compromet a incloure, junt a la reproducció
de la balconada, el nom i cognoms de            
 l´autor/a.

11. La participació en aquest certamen supon  
l´acceptació total de les presents bases. 
 
12. L´itinerari de l´exposició serà: Plaça Major,
Plaça  9 d´Octubre, Plaça Partidors, Carrer
Llibertat, Plaça General Santes i Carrer Sant
Francesc.

Recollida de la tela      Del 20 al 31 Març
Entrega balconada      Fins al 31 Maig               
Període d´exposició      Del 14Juny al 14 Juliol 
Devolució balconades.   Del 24 al 28 Juliol

         

“La Pintura pot ser considerada com
una excel.lent teràpia psicològica” 



Organitza la II edició del certamen de
pintura BALCOnejAR-Te,  que busca mostrar
des d´una òptica oberta i interdisciplinar les
possibilitats que té l´art com eina
terapèutica i d´inclusió social, establint un
marc de diàleg entre Art, Salut i Comunitat. 

Una iniciativa molt innovadora que busca
engalanar els balcons de Llíria, convertint el
nostre municipi en un museu a l´aire lliure
per on passejar, veint obres sorprenents i
d´estètica variada.
 
Creant un espai de referència cultural i
públic on l’art siga entès com un vehicle
transformador, d´apoderament i foment de
la vida.

Implicant a tota la ciutadania en la seua
realització per crear sinergies que tinguen
un impacte positiu i generen un canvi
social.

         www.associaciopentagrama.org

¿QUIERES SABER MÁS?

1. Podran participar totes les persones,
entitats i centres educatius interessats en el
certamen de forma col·lectiva o  individual.

2. La tècnica i temàtica de les obres serà
lliure. Caldrà utilitzar productes inalterables
a  l´acció de l´aigua perquè la seua exposició
siga viable en l´exterior.

 Bases del certamen

3. La preinscripció i recollida de la tela es
realitzarà del 20 al  31 març o fins esgotar
existències, en el Centre Social Multiusos de
Llíria, en horari de 10h a 13h de dilluns a
divendres, previ depòsit de 10 euros  que es
retornarà en entregar la balconada  per a la
seua exposició. 

4. L´entrega de la balconada serà en el
mateix lloc i horari fins al 31 de Maig.  Haurà
d´anar sense signatura i acompanyada de la
fitxa  d´inscripció.. 

5. L´exposició s´inaugurarà el 14 de Juny i
estarà  formada per totes les obres
presentades. Es podran excloure aquelles
balconades que resulten ofensives o que no
reunisquen unes condicions mínimes de
qualitat per a la seua exposció en la via
pública. 

6. Les balconades presentades no hauran        
d´haver estat premiades en altres concursos. 

 
7. L'organització no respondrà per cap dany,
robatori o pèrdua que puga produir-se
durant el transport, depòsit o exposició de
les balconades.
 
8. Premis
S'establirà un PRIMER PREMI de 300 euros i 
TRES ACCÈSIT de 100 euros.
 
El jurat tindrà el poder d´atorgar fins a
QUATRE Mencions d´Honor si ho estima
oportú, les quals  no duran associades cap
premi econòmic, però si un diploma
acreditatiu. 
El jurat estarà format per distintes
personalitats del món de l´art. 

9. La resolució del concurs s ́emetrà de
forma pública el 26 de juny i serà
inapel.lable. El lliurament dels premis es
realitzarà el 28 de juny.

10. L´associació PENTAGRAMA podrà
publicar o exposar les balconades premiades
ja que passaran a ser de la seua propietat.
 
Amb les obres seleccionadades que
conformen l´exposició  es realitzarà un
catàleg. Així les persones autores de les
balconades autoritzaran a l´associació
PENTAGRAMA, cedint-li els drets
corresponents per poder disposar de la
reproducció fotogràfica d´aquestes, amb la 

 PENTAGRAMA Salut Mental 

http://www.associaciopentagrama.org/

