BASES CONCURS JOVES PER A LA CREATIVITAT 2017 :
PINTURA MURAL/GRAFFITI CAL BADIA
1. Objecte
L’Ajuntament d’Igualada, per mitjà del Departament de Joventut i el grup de joves de
Cal Badia, i amb el patrocini de Pintures Planell i Montana Colors S.L., convoca una
nova edició del concurs Joves per a la creativitat; aquesta edició dirigida a realitzar una
intervenció artística que representi la realitat juvenil a la façana exterior del nou
equipament juvenil de Cal Badia. L’objectiu d’aquesta intervenció artística és convertir
Cal Badia en un espai de referència per als i les joves de la ciutat, al mateix temps que
es promociona la creativitat dels i les artistes participants.
2. Participants
Podran participar en el concurs tots els joves artistes nascuts entre els anys 1980 i
1999, i domiciliats a qualsevol municipi de Catalunya. La domiciliació es comprovarà
per mitjà del domicili que figuri en el DNI.
Podran participar de manera individual o en grup, amb un màxim de quatre
components.
Els menors d’edat, hauran de presentar en el moment de la inscripció l’autorització del
pare/mare o tutor legal.
3. Propostes
3.1 Característiques tècniques
 La tècnica o disciplina artística és de lliure elecció.
3.2 Requisits
S’estableixen uns requisits d’obligat compliment per a totes les propostes presentades:
 Incloure el nom del nou equipament: “Espai de joves Cal Badia”.
 Incloure el nom de la ciutat “Igualada”.

 El material d’execució de la proposta no pot excedir els 1.000€ de cost.
 Les propostes han de ser inclusives, en cap cas poden tenir contingut
discriminatori ni ofensiu.
 Les propostes han de ser originals i inèdites, no es poden haver presentat en
altres concursos i no han de suposar una còpia d’altres obres publicades
pròpies o d’altres artistes.
 Les propostes han de representar la realitat juvenil actual.
3.3 Criteris d’exclusió:
Quedaran excloses les propostes en què es donin les circumstàncies següents:


Les que incloguin contingut o propaganda de caire racista, sexista, xenòfob,
d’apologia del terrorisme, el feixisme o que atemptin contra els drets humans o
la dignitat de les persones o dels animals.



Les que proposin accions no sostenibles.



Les que emprin un llenguatge o simbologia ofensiva o insultant.



Les de culte o pròpies d’una confessió religiosa.



Les que contradiguin els diferents plans municipals aprovats.



Les que incompleixin algun punt d’aquestes bases.

3.4 Criteris de valoració
 Es valorarà l’originalitat i la creativitat i, sobretot, que la proposta representi
l’actualitat juvenil.
 L’adequació de la proposta a les característiques de la façana.
 Argumentació i justificació de l’esbós proposat.

4. Presentació de les propostes


Cada jove o col·lectiu podrà presentar un màxim de 2 propostes integrades a la
plantilla en la façana real de l’edifici de Cal Badia (annex 1, documentació gràfica).



Per participar, els interessats han de presentar la següent documentació:

1. Sobre gran sense tancar fent constar a fora del sobre “ Joves per a la creativitat
2017”:
o

L’esbós de la intervenció proposada adequat a les mesures i format de la façana

(annex 1, documentació gràfica) en format electrònic (.pdf ) i en un CD.
o

Llistat de material necessari i el seu pressupost justificatiu.

o

Fotografies d’anteriors treballs realitzats (si se’n tenen).

2. Sobre petit tancat ( que anirà dins del sobre gran):
o

Fitxa d’inscripció. Aquesta es pot descarregar a www.calbadia.cat ;

www.igualadajove.cat degudament emplenada i, si escau, l’autorització de pares o
tutors. En el cas que la participació es faci per un grup de dues a quatre persones,
s’haurà de designar un representant del grup.
o


Fotocòpia del DNI de la/les persona/es participant/s.

El període d’admissió de les propostes serà del 8 de febrer al 17 de març de 2017 a
les 14 h, ambdós inclosos.



Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s'han de presentar al
Registre General de l’Ajuntament d’Igualada o al Registre del Departament de
Joventut, en què se’ls donarà un rebut comprovant del lliurament. A més també es
podran presentar per altres mitjans previstos en l’article 16.4 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.

5. Fases del concurs:
El concurs comptarà amb dues fases: La primera fase la decidirà un Jurat, que, segons
els criteris establerts en la base 3.4, escollirà dues de les propostes presentades, com a
finalistes.
En la segona fase, les dues propostes seleccionades se sotmetran a votació popular
per mitjà dels “m’agrada” obtinguts a la xarxa social Facebook. La votació popular es

durà a terme entre el 27 de març a les 12:00h i el 31 de març a les 12:00h. L’obra
guanyadora serà la que haurà obtingut més “m’agrada” entre les dues xarxes. La
decisió de la votació popular haurà de ser ratificada per l’òrgan municipal competent.
La proposta guanyadora es farà pública a la web del Departament de Joventut
www.igualadajove.cat així com mitjançant la notificació personal al guanyador/a.

6. Jurat
El jurat designat per a la primera fase estarà composat per les persones següents:
- La regidora d’Ensenyament i Joventut de l’Ajuntament d’Igualada.
- La dinamitzadora de l’equipament juvenil La Kaserna.
- Un representant de la marca Montana Colors SL.
- La directora de l’Escola Municipal d’art Gaspar Camps.
- Tres joves de Cal Badia.
El jurat valorarà els treballs presentats i triarà, d’acord amb els criteris descrits, dues
propostes. La decisió del jurat serà inapel·lable.

7. Premi
El concurs està dotat del premi de 2.000 € com a premi pel disseny i execució de
l’obra, que es lliuraran un cop el guanyador/a hagi executat l’obra, apart, l’artista o
artistes tenen dret a que l’Ajuntament aporti el material per un import no superior a
1.000,- € tal i com s’indica al punt 8.
El premi es percebrà un cop executada l’obra.
El premi pot declarar-se desert en el cas que el jurat així ho consideri.
8. Drets i deures del guanyador/a

El premi comporta l’obligació d’executar l’obra en els espai convinguts.
L’obra artística ha d’executar-se en un termini no superior a dos mesos, un cop s’hagi
publicat el guanyador/a. En el cas de realitzar pintades fora dels espais especificats en
l’esbós, sempre que aquestes no hagin estat justificades, serà motiu de penalització i el
guanyador haurà d’assumir els costos de rehabilitació de la part afectada.
L’artista o artistes tenen dret a que l’Ajuntament aporti el material requerit en el
pressupost i que s’inclou en la documentació presentada per l’execució de l’obra, amb
un import no superior a 1000€.
El premi comporta la cessió de tots els drets d’ús i reproducció, i els drets reproducció,
distribució, i comunicació pública, els quals es faran sempre amb el reconeixement de
l’autoria, excepte manifestació en contra. L’artista o artistes tindran dret a fer difusió
de l’obra en els seus canals privats, i les seves xarxes socials, sempre que indiqui el
nom del projecte i la seva ubicació.
L’artista o artistes guanyadors seran els únics responsables que no existeixin drets a
tercers en les obres presentades, ni reclamació per dret d’imatge eximint a
l’organització de qualsevol tipus de responsabilitat sobre aquest aspecte.
9. Altres consideracions
La participació en aquest concurs implica l’acceptació de tot el recollit en aquestes
bases. L’organització es reserva el dret de regular qualsevol aspecte no contemplat en
aquestes.

ANNEX 1 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

