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LA REGIDORIA D’IGUALTAT I JOVENTUT DE L’AJUNTAMENT DE L’ELIANA 

CONVOCA 

TROBADA D’ARTISTES URBANS EMERGENTS EN COMMEMORACIÓ DEL 8 
DE MARÇ DE 2018 

DIA INTERNACIONAL DE LES DONES 

Que es regirà per les següents bases 

BASES 

1. OBJECTE DE LA TROBADA 

La Regidoria d’Igualtat i Joventut de l’Ajuntament de l’Eliana organitza la Trobada d’Artistes 
Urbans Emergents en commemoració del 8 de març de 2018, Dia Internacional de les Dones, 
amb el lema “més enllà dels límits”. La trobada pretén potenciar la conscienciació i la 
sensibilització de la ciutadania sobre la igualtat entre dones i homes i la superació dels rols i 
estereotips de gènere, com també potenciar les opcions vitals i l’apoderament de les dones. A 
més, pretén ser una via per al reconeixement de l’art urbà com a suport d’expressió artística i 
donar a conèixer la seua visió de la societat actual a través de la cessió d’espais públics que 
transformen el carrer en un museu d’art viu. Es triaran un màxim de 4 projectes entre totes les 
persones participants, independentment del seu sexe, però potenciant la paritat, que 
realitzaran una obra muralista que englobarà les seues obres independents i que giraran al 
voltant de la temàtica de l’apoderament de la dona, una extensió de 5 metres, símbol dels 
avanços cap a una societat igualitària. 

Els objectius són: 

• Fomentar la participació de diferents artistes emergents. 
• Donar a conèixer diverses visions de l’apoderament de les dones. 
• Realitzar una obra col·lectiva que ensenye la individualitat de cada artista. 

Per mitjà d’estes bases es regula el procediment per a l’elecció dels esbossos/projectes que 
formaran part de la llista d’obres seleccionades en la Trobada, i serà l’organització en última 
instància qui determinarà els murals que s’executaran. 

L’objecte de la Trobada d’Artistes Urbans Emergents en commemoració del 8 de març, Dia 
Internacional de les Dones, és l’elaboració d’un esbós o projecte que, per mitjà de la seua 
execució plàstica, transmeta un missatge sobre la igualtat de les dones i, al mateix temps, 
millore la percepció visual de la paret on es fixe i aporte qualitat a l’entorn on s’ubica. 

2. ESPAI PROPOSAT 

La intervenció artística es farà sobre el mur del túnel de la estació de metro de l’Eliana (carrer 
Doctor Dámaso Rodríguez)  

Es tracta d’un mur d’uns 20 metres de llarg. 
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3. PARTICIPANTS 

Artistes urbans, de l’àmbit del grafit, la il·lustració, les arts plàstiques, el disseny o qualsevol 
altre àmbit artístic i creatiu. Obert a la diversitat de cultures i a persones amb diversitat 
funcional. La inscripció serà gratuïta, i hi podran participar totes les persones interessades 
individualment o en grup, sempre que posseïsquen les condicions següents: 

• Majors de 18 anys. 
• Qui opte per participar de forma col·lectiva, designaran una persona com a 

representant davant de la entitat organitzadora, a qui correspondrà l’exercici dels 
drets i l’assumpció de les obligacions que es deriven de la Trobada a tots els efectes. 

• Les persones candidates presentaran un projecte per a intervindré en un mur de 5 x 2 
m, la temàtica del qual versarà sobre l’apoderament de les dones en l’actualitat. 

• Presentar la documentació prevista d’esta convocatòria. 
• Cada participant o col·lectiu haurà de presentar una o diverses propostes originals i 

inèdites, entenent per tal la que siga de la seua propietat exclusiva i que no haja sigut 
premiada per altres concursos i/o trobades o estiguin a la espera de la decisió d’un 
jurat. 

La persona o el grup participant respondrà davant de l’organització de l’autoria i originalitat 
del projecte presentat. 

4. TEMA 

El tema serà l’apoderament de les dones en el món actual. 

Així mateix, el tema de l’esbós haurà de tindre en compte l’objecte del concurs, així com 
l’entorn on es pretén ubicar. No s’admetran treballs amb continguts violents, sexistes, obscens 
o xenòfobs i, en general, que puguen resultar ofensius. 

5. TÈCNIQUES 

Les actuacions consistiran en la realització d’una acció plàstica/artística, i s’admet tot tipus de 
tendència estètica. En la realització de l’obra es podrà utilitzar qualsevol tipus de material i 
tècnica. A fi de preservar la pintura i garantir el bon estat de conservació, cada participant 
tindrà en compte la qualitat de les característiques del material que utilitzarà, que serà abonat 
per la entitat organitzadora, tal com s’estableix en el punt 11 d’estes bases, amb la descripció i 
la valoració prèvies per la persona participant o representant del grup, que presentarà 
juntament amb l’esbós. 

6. PRESENTACIÓ DE PROPOSTES 

Les inscripcions podran realitzar-se des del 20 fins al 23 de febrer de 2018 en horari d’oficina a 
l’Ajuntament de l’Eliana o bé fins a les 23:59h del dia 23 de febrer de 2018 mitjançant correu 
electrònic a igualtat@leliana.es  

S’haurà de presentar la documentació següent: 

• Butlletí d’inscripció que s’adjunta (annex 1) 

mailto:igualtat@leliana.es
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• Fotocòpia del DNI de la persona participant o representant del grup. 
• Declaració responsable firmada de l’artista i originalitat de l’esbós presentat en què 

s’exonere l’Ajuntament de l’Eliana en el cas que una persona procedisca a reclamar 
per considerar vulnerat qualsevol dret de propietat intel·lectual, industrial o altres. 

• Memòria descriptiva del projecte, que incloga el títol del projecte i la descripció de 
l’obra, les tècniques, els materials, el temps estimat d’execució i altres observacions 
(annex 2) 

• Esbós en tècnica lliure que es pretén realitzar. Haurà de presentar-se en format digital 
en extensió JPG o PDF. També pot presentar-se altra documentació gràfica 
complementària que es crega oportuna per a la valoració per la comissió avaluadora 
del projecte, com per exemple un fotomuntatge de l’esbós en la paret. 

• Llista dels materials que s’utilitzaran amb indicacions de característiques, qualitats i 
pressupost detallat i quantitats, segons preus existents, esmentant-ne possibles 
proveïdors. No podrà haver-hi modificacions referents als materials ni a les seues 
característiques una vegada seleccionat el projecte per a que la entitat organitzadora 
puga aconseguir-los. 

• Cessió de la titularitat de les obres a l’Ajuntament de l’Eliana. 

La entitat organitzadora tindrà potestat per a requerir a l’artista documentació 
complementària o l’esmena de les omissions que considere oportunes, i s’excluran de la 
Trobada les persones participants que no atenguen els requeriments. 

7. FASES 

La Trobada d’Artistes Emergents d’Art Urbà en commemoració del 8 de març de 2018, Dia 
Internacional de les Dones, se celebrarà en tres fases: fase de crida de projectes, fase de 
selecció i fase final. 

• Crida de projectes 

Comprén el període de presentació de projectes i té com a termini de recepció de 
sol·licituds des del dia 20 de febrer i fins les 23:59h del 23 de febrer de 2018. 

• Fase de selecció 

Una vegada que es concloga la fase de crida de projectes, la comissió seleccionarà entre 
totes les obres rebudes 4 projectes atenent a criteris recollits en la base 10. 

Els noms de les obres seleccionades es faran públics en la web municipal 
http://www.leliana.es/val/area/igualdad abans del dia 27 de febrer de 2018. 

La entitat organitzadora, amb prou antelació, contactarà telefònicament i per correu 
electrònic amb les persones autores de les obres triades, per a comunicar el resultat de la 
fase de selecció. 

• Fase final. Realització del mural. 

Els dies 3 i 4 de març de 2018 i prenent com a referència les bases d’esta convocatòria, es 
procedirà a pintar el mur designat, amb horari de 10 a 19 hores els dos dies. 

http://www.leliana.es/val/area/igualdad
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Les persones seleccionades replegaran els materials descrits als seus projectes el 
divendres dia 2 al Centre d’Informació Juvenil en horari del centre. 

Els dies de realització dels murals les persones seleccionades ja deuran de portar amb ells 
els materials necessaris per a realitzar la seua obra. Les despeses de  desplaçament, 
manutenció i/o allotjament que puguen derivar-se no aniran a compte de l’organització. 

8. COMISSIÓ AVALUADORA. 

La comissió avaluadora estarà composta per: 

- La regidora d’Igualtat i Joventut de l’Ajuntament de l’Eliana 
- Un/Una representant de la entitat col·laboradora 
- Un/Una tècnica de l’area de comunicació o joventut de l’Ajuntament de l’Eliana. 

En avaluar les propostes, si la comissió avaluadora estima que no es posseïx els requisits o que 
no s’adeqüa als criteris establerts, la selecció es pot declarar nul·la, i es proposarà nova 
obertura per a intervencions futures. 

La comissió avaluadora serà competent a l’hora d’admetre o no els projectes presentats per 
qualsevol dels motius exposats en estes bases, com també per a discernir sobre les qüestions 
que no estiguin previstes explícitament en les bases esmentades i puguen sorgir al llarg del 
procés. 

La comissió avaluadora tindrà la capacitat per a resoldre qualsevol imprevist que sorgisca 
durant el desenvolupament del concurs. 

9. DECISIÓ I REALITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ. 

La comissió avaluadora farà una elecció dels projectes presentats que passaran a formar part 
de la llista dels seleccionats. 

La selecció es farà en aplicació dels criteris de valoració establerts en estes bases. Els projectes 
seleccionats es donaran a conèixer el 27 de febrer de 2018, i es notificaran als autors i autores 
estes propostes. La notificació es farà per correu electrònic i es publicarà en la web 
http://www.leliana.es/val/area/igualdad i en les xarxes socials. 

10. CRITERIS DE VALORACIÓ 

Els criteris de selecció s’establiran segons els elements d’avaluació següents, en què cada 
criteri puntua de 0 a 5: 

- Creativitat i originalitat del projecte. 
- Qualitat artística de l’obra. 
- Planificació de la intervenció en temps. 
- Composició de l’obra. 
- Capacitat crítica del projecte, això com el potencial de generar repercussió. 
- Coherència amb la temàtica. 
- Concepte i desenvolupament de la idea que es plasma 
- Materials (evitant perill i/o risc d’artistes i vianants) 

http://www.leliana.es/val/area/igualdad
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11. DOTACIÓ 

Cadascun dels projectes seleccionats es dotarà amb un màxim de 300€ més iva per projecte en 
concepte de materials que seran descrits al projecte i facilitats per la entitat organitzadora 
(veure punt 7 de les bases) 

En aquest cas com a entitat organitzadora, l’Ajuntament adquireix el compromís de treballar 
amb el comerç de proximitat del municipi i amb tal objectiu una vegada seleccionats els 
projectes serà mitjançant l’Associació de Comerç, Viu l’Eliana que cada participant tindrà el 
material descrit al projecte per a la seua realització, poguent ser el mateix material o de 
característiques similars amb la mateixa finalitat. 

12. REALITZACIÓ DEL MURAL 

Els i les artistes finalistes han d’executar el seu projecte els dies 3 i 4 de març de 2018. 

La reproducció ha de ser fidel a l’esbós presentat, si bé, per motius tècnics, podran permetre’s 
variacions lleus que no desvirtuen el projecte original, amb l’autorització prèvia de la entitat 
organitzadora, la Regidoria d’Igualtat i Joventut de l’Ajuntament de l’Eliana. La seua ubicació 
serà assenyalada per l’organització. 

L’Ajuntament de l’Eliana s’encarregarà de condicionar el suport abans d’executar-se els 
projectes seleccionats. 

13. PROPIETAT DE L’OBRA 

L’Ajuntament de l’Eliana adquirà la propietat de les obres respectant, en tot cas, els drets de 
les autores i autors recollits en la legislació de propietat intel·lectual. 

14. RESPONSABILITATS D’ARTISTES I COL·LECTIUS 
• Artistes i col·lectius hauran de realitzar la seua intervenció únicament en l’espai 

concretat per l’organització i només durant el 3 i 4 de març de 2018 – dies previstos 
per a l’esdeveniment en horari de 10:00h a 19:00h – i no s’estendran a murs, faána o 
altres elements, llevat que s’indique expressament el contrari per part de 
l’organització. 

• El trasllat fins al lloc de la celebració de l’esdeveniment va a compte de la persona 
artista o col·lectiu 

• Artistes i col·lectius cedeixen els drets no exclusius de reproducció de les seues obres 
amb atribució realitzades durant la Trobada d’Artistes Urbans Emergents per a la seua 
possible reproducció impresa o digital amb fins de comunicació i difusió. 

• Artistes i col·lectius cedixen les seues dades de contacte a l’organització per a 
l’enviament de convocatòries artístiques futures. 

• L’enviament de la sol·licitud per a la participació en la Trobada d’Artistes Urbans 
Emergents implica l’acceptació de les bases de la convocatòria. 

• Els/Les participants seran responsables de la seua pròpia seguretat i de les seues 
pertinences. 

• L’artista o col·lectiu es compromet a estar a l’hora i el dia assenyalats per a donar lloc a 
la trobada i a finalitzar l’obra. 
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15. COMPROMISOS DE LA ENTITAT ORGANITZADORA, AJUNTAMENT DE L’ELIANA. 

L’Ajuntament de l’Eliana, des de la regidoria de Igualtat, com a entitat organitzadora, es 
reserva el dret a suspendre, ajornar o cancel·lar esta mostra en qualsevol moment anterior a 
què comence, sempre que hi haja causes que així ho justifiquen, així com a modificar estes 
bases, i es compromet a comunicar les noves bases, condicions, suspensió, ajornament o 
cancel·lació, si és el cas. 

A més per tal d’afavorir la compra dels materials al nostre xicotet comerç, la Regidoria de 
Igualtat es compromet a realitzar la comanda al nostre comerç de proximitat. 

• A cada artista o col·lectiu se li cedirà un suport de 5 x 2m. Els materials per al dia de 
l’esdeveniment proporcionats per l’entitat col·laboradora i entregats prèviament 
segons consta en l’apartat 7 d’aquestes bases. No es remunerarà el treball realitzat ni 
la cessió de l’obra. 

• L’organització facilitarà el contacte entre artistes/ col·lectius i supervisarà el seu 
desenvolupament. 

• La organització es compromet a donar difusió a totes les intervencions artístiques 
realitzades per mitjà dels seus canals de comunicació. 

Per a consultes o dubtes sobre la convocatòria, contacta amb nosaltres en igualtat@leliana.es 

16. ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

La participació en la Trobada d’Artistes Urbans Emergents en commemoració del 8 de març de 
2018, Dia Internacional de les Dones, suposa l’acceptació total i incondicional d’allò que 
contenen estes bases, com també de la interpretació que en faça la comissió convocada a este 
efecte, així com la conformitat absoluta amb les decisions del jurat. 

L’incompliment de qualsevol punt recollit en estes bases comportarà la retirada del projecte 
del concurs. 

En cas que hi haja dubtes o discrepàncies en la interpretació d’estes bases, l’organització 
realitzarà una interpretació atenent l’esperit i la finalitat per a la qual s’ha creat la trobada. 

Qualsevol incidència que puga sorgir i que no es reflectisca en estes bases serà resolta per 
l’organització segons el seu saber i millor criteri. 

Estes bases apareixeran recollides i disponibles al públic en la pàgina web 
http://www.leliana.es/val/area/igualdad 

  

mailto:igualtat@leliana.es
http://www.leliana.es/val/area/igualdad
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ANNEX I. 

BUTLLETÍ D´INSCRIPCIÓ 

DADES PERSONALS 

PSEUDÒNIM DEL PARTICIPANT O GRUP: (opcional)  

NOM:  

COGNOMS:  

DNI:  

ADREÇA:  

ADREÇA ELECTRÒNICA:  

TELÈFON:  

TÍTOL DEL PROJECTE:  

* Adjuntar l’esbós del projecte a realitzar  

DECLARE, BAIX LA MEUA RESPONSABILITAT QUE:  

Mitjançant la signatura, accepte les condicions establertes a las Bases de la Trobada d´Artistes Urbans 
Emergents.  

 

Així mateix, declare que el projecte presentat és una obra original e inèdita, que en cas de ser premiada 
passarà a ser propietat de l’Ajuntament de València, d’acord les condicions establertes en estes bases.  

 

L’Eliana, a ____ de _______________ de 2018.  

Signat:  

 

 

 

 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal, i la normativa que la desenvolupa, l'informem que les dades personals que es dipositen voluntàriament 
seran incloses en un fitxer automatitzat responsabilitat de l´organització. Les dades dels/ de les participants seran 
utilitzades amb la finalitat de gestionar la seva participació en la present convocatòria. 
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COMPONENTS DEL GRUP (Omplir aquest apartat només en cas de grups) 

NOM COGNOM DNI EDAT 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

* Adjuntar l´esborrany del Projecte a realitzar 
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ANNEX 2 

MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 TÍTOL DEL PROJECTE: _________________________________________________________  

BREU DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ ARTÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TEMPS TOTAL D´EXECUCIÓ APROXIMAT: 
_____________________________________________ 

MATERIALS, PROVEÏDORS/RES POSSIBLES I TÈCNIQUES QUE S´UTILITZARAN: 

 

  

 

El pressupost aproximat per a la realització del mural equival a: 

 Materials:________ € (d´acord amb la llista de mate rials adjunta, recordem que l’ajuda per 
materials sòls contempla fins 300€)  

OBSERVACIONS O ALTRES ASPECTES A TINDRE EN COMPTE PER PART DE L´ORGANITZACIÓ 

 


