CONCURS DE GRAFFITI
OBJECTE
Palamós Gent Gran convoca un concurs de graffiti per omplir de vida el porxo del seu
jardí. Els objectius principals d'aquesta convocatòria són:
 Donar color al porxo potenciant i promovent l'art urbà.
 Afavorir la interrelació entre gent gran i el jovent.
El graffiti es realitzarà a la paret frontal del porxo del jardí de Palamós Gent Gran, les
dimensions de la qual són 14'30 m d'amplada i 3'15 m d'alçada i a les 12 columnes de
3'15m d'alçada i 35cm d'amplada x 4 cares cadascuna (veure Annex 2), amb una
superfície total d'uns 100 m2 aprox.
BASES DEL CONCURS
TEMA
El Mar
PARTICIPANTS
Obert a tothom a partir de 18 anys.
La participació pot ser de forma individual o en grup, amb un màxim de quatre
components.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Els treballs han de ser originals i inèdits, no poden haver estat presentats en altres
concursos i no poden suposar en el tot o en una part, còpia d’altres obres publicades
pròpies o d’altres artistes. L’autor serà responsable davant de la Fundació Hospital de
Palamós i davant de tercers de qualsevol reclamació per autoria o plagi.
Les propostes hauran de ser originals i inèdites. No s’admetran treballs amb continguts
polítics, irreverents, obscens, xenòfobs, infantils, violents o de qualsevol altre tipus que
atempti contra la dignitat de les persones.
L’esbós es presentarà en :
- en format digital
- i en paper mida DIN A-3 sobre suport de cartró ploma.
Per raons mediambientals, la pintura a utilitzar serà de base aquosa.
Caldrà indicar els colors que s’utilitzaran citant les seves respectives referències
PANTONE.
Es detallaran aspectes com la preparació de la superfície a pintar i la protecció de l’obra
una vegada realitzada.
L’obra presentada i que resulti guanyadora s’haurà de reproduir de manera fidedigna
utilitzant la tècnica del graffiti.
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PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS i PROJECTES
Què cal presentar per participar?
 Sol·licitud de participació (veure annex 1) degudament emplenada i signada.
 L'esbós o esbossos (originals), en digital i en paper sobre cartró ploma mida DINA3, a color, horitzontal. Podrà realitzar-se amb tècnica i gamma cromàtica lliure,
fent constar al dors el pseudònim de l’autor/autors.
 Una o més fotografies (en paper o format digital) de graffitis fets anteriorment per
l’autor/a, per valorar el seu nivell.
Com s’ha de presentar ?
En dos sobres tancats:
1- En el sobre 1, on hi consti a l’exterior el pseudònim de l’autor o grup: la
sol·licitud de participació .
2- En el sobre 2, on hi consti a l’exterior el pseudònim de l’autor o grup: l’esbós
o esbossos on hi consti també el pseudònim al dors.
On i Quan?
A la unitat d’admissions de Palamós Gent Gran, del 15 al 26 de maig 2017, en horari de
10:00h a 13:00h i de 15:00 h a 18:00h.
COORDINACIÓ DEL PROCÉS
La Fundació Hospital de Palamós designa com a comitè coordinador de tot el procés
relacionat amb aquest concurs a la Sra. Laura Garcia i la Sra. Arantxa Sardà.
PRESELECCIÓ DE FINALISTES
El Comitè Coordinador :
- Comprovarà un a un tots els treballs presentats per verificar el compliment de les
condicions establertes a les bases i, en conseqüència, pronunciar-se sobre la seva
admissió definitiva.
- Preseleccionarà les obres presentades en base als següents criteris: la qualitat
tècnica, la qualitat artística, l’impacte visual, la capacitat comunicativa, la creativitat,
l’originalitat, l’adequació a la temàtica i la versatilitat per adaptar-se a la ubicació de destí.
Es podrà declarar desert el concurs en cas que es consideri que cap dels treballs
presentats reuneix els mèrits suficients per ser premiat.
SELECCIÓ DE L'OBRA GUANYADORA
La selecció serà realitzada mitjançant votació popular emesa pels/per les usuaris/àries i
treballadors/res de Palamós Gent Gran.
La exposició dels projectes finalistes i la votació popular tindran lloc a finals de maigprincipis de juny, essent presentada l'obra guanyadora el 16 de juny de 2017, dia de
l'arrossada de Festa Major.
El resultat de la votació es farà públic a la plana web de la Fundació Hospital de Palamós,
www.ssibe.cat, sense perjudici de la corresponent notificació al guanyador del concurs.
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DRETS SOBRE L’OBRA
La propietat intel·lectual del treball guanyador correspondrà a l’autor o autors: no obstant
això, la selecció com a guanyador comportarà sobre el treball la cessió exclusiva i
gratuïta, en favor de la Fundació Hospital de Palamós, de tots els drets de reproducció,
distribució, comunicació pública i transformació per qualsevol modalitat, mitjà o format.
Alhora la Fundació Hospital de Palamós estarà facultada per introduir alguna modificació
si existeix alguna dificultat per introduir algun text o logotip que no figuri inicialment en
aquestes bases.
CALENDARI I REALITZACIÓ DE L'OBRA
El graffiti haurà de ser realitzat al llarg del període comprès entre el 19 de juny i el 4 de
setembre de 2017 (a concretar entre l'autor/ors i el comitè coordinador)
Els autors hauran de garantir al llarg de la realització del treball :
 L’ordre, endreça i neteja dels espais en acabar cada jornada.
 Evitar tacar el terra.
 Respectar les normes mediambientals del centre (gestió i segregació de
residus)
 Respectar les normes de convivència i de seguretat i salut del centre.
La inauguració i el lliurament del premi s'efectuarà el 15 de setembre 2017.
PREMI
El concurs està dotat amb els següents premis:
A) Execució de l’obra.
B) 700 euros en material (esprais, mascaretes, etc....) que es lliuraran a l'inici de la
realització del graffiti.
C) 500 euros que es lliuraran el dia de la presentació pública, quedant aquest
lliurament condicionat a la correcta execució de l’obra presentada a concurs,
amb adequació a la proposta realitzada.
TREBALLS NO PREMIATS
Els treballs no premiats podran ser recollits pels autors, un cop resolt el concurs i
realitzada l’exposició pública dels mateixos, dins dels 30 dies següents a la finalització
d’aquesta.
Si en el termini indicat no s’han recollit, s’interpretarà que els autors renuncien a la seva
propietat a favor de la Fundació Hospital de Palamós, qui podrà destruir-los o donar-li el
destí que consideri convenient, que podrà incloure la seva edició o impressió.
PUBLICITAT
La convocatòria i les bases seran publicades per la Fundació Hospital de Palamós a la
seva pàgina web, xarxes socials, etc.
ACCEPTACIÓ DE LES BASES
El fet de participar al concurs implica el ple reconeixement i acceptació per part de tots els
concursants de les presents bases, del veredicte final i el seu caràcter d’inapel·lable,
motiu pel qual no podran ser impugnades una vegada formalitzada la presentació.
El Comitè Coordinador restarà facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre
els acords necessaris pel bon ordre del concurs, en tot el no previst en aquestes bases.
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ANNEX 1
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ AL CONCURS DE GRAFFITI
Nom del participant o grup:
Títol del projecte:
Cognoms:

Nom:

Adreça email :

Telèfon :

DNI/ PASSAPORT :
Lloc i data de naixement:

Edat:

Adreça :
Localitat:

Província:

Codi postal:

País:

COMPONENTS DEL GRUP (omplir només en cas de ser un grup)
(nom , cognoms, DNI, edat, lloc i data de naixement)
1- (Responsable)
234Declaro que l’obra que es presenta és original i inèdita.
La participació en aquest concurs implica la total acceptació de les
seves bases.
Data:
Signatura del responsable
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ANNEX 2
ESPAI ON REALITZAR EL GRAFFITI
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