BASES DEL CONCURS DE GRAFITS EN CATALÀ, NATURALMENT
1. FINALITAT
La Xarxa d’Espais per la Llengua, XELL, convoca un concurs per pintar un mural en una paret
cèntrica de la ciutat amb l'objectiu de promoure l’ús social del català i d’afavorir la participació
dels joves.
La persona o grup que guanyi podrà pintar la seva creació en aquesta paret a més de rebre un
premi.
2. PARTICIPANTS
En aquesta convocatòria hi poden participar joves de 12 a 30 anys, individualment o en grups de
fins a 4 membres.
3. TEMA
La temàtica de les propostes ha d’estar relacionada amb l’ús del català al carrer.
En el grafit hi ha d’aparèixer escrit el nom de la campanya, En Català, NATURALMENT.
El fons del mural ja estarà pintat prèviament i serà de color ocre, seguint la mateixa línia de les
altres campanyes que ha organitzat la XELL. Si voleu podeu consultar-les en aquest enllaç:
http://www.vilanova.cat/html/tema/convivencia/el_catala_llengua_de_cohesio/xarxa_despais_per
_la_llengua/xarxa_despais_per_la_llengua.html
No s'admetran treballs que tinguin continguts polítics, obscens, xenòfobs, sexistes o altres
temàtiques que atemptin contra la dignitat de les persones.
4. MATERIALS I TÈCNICA
• La tècnica serà lliure.
• La paret mesura 7 m d’amplada per 3,5 m d’alçada. Cal tenir en compte que hi ha una porta de
1,93 cm d’alçada per 80 cm d’amplada situada a 57 cm del marge dret de la paret. La porta no es
pot pintar. La paret està situada davant de l’Oficina Jove del Garraf, a la rasa del Miquelet, per si
voleu venir a veure-la.
• El material per pintar, esprais o pintures, anirà a càrrec de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
5. FORMAT DELS ESBOSSOS
• Els esbossos es poden lliurar en dos formats:
a) en paper, mida DIN A3 i color
b) o en CD, en arxius jpg o pdf.
6. ENTREGA DELS ESBOSSOS
• Es pot presentar un màxim de dues obres, per persona o grup.
• Els esbossos s’han de presentar dins d’un sobre tancat amb la identificació Concurs de grafits
En Català, NATURALMENT i el títol de l’obra.
• Dins del sobre s’ha d’introduir un altre sobre tancat de mida més petita amb el títol de l’obra i un
full a l’interior amb totes aquestes dades:
- Dades de l’autor o autors: nom, cognoms i edat.
- Dades de contacte: telèfon fix o mòbil, correu electrònic i adreça postal
• El punt d’entrega és l’Oficina Jove del Garraf, situada a la rasa del Miquelet, 16.
• L’horari d’atenció al públic és de dl a dv d’11 a 14 h i de dl a dj de 17 a 20 h.
• Un cop admès l’original, ja no es podrà retirar del concurs.
7. CRITERIS DE VALORACIÓ
Per a la valoració de les pintades el jurat tindrà en compte, de forma prioritària, els criteris
següents:
• La creativitat del concepte
• L’originalitat de la representació
• La composició de l’obra
• La tècnica en relació a l’aplicació dels materials emprats
• L’adequació a la temàtica proposada

8. JURAT
El jurat del concurs estarà format per:
• un dissenyador gràfic de Cocolia
• un professor de l’Escola Municipal d’Art i Disseny de Vilanova i la Geltrú, EMAID
• un artista de l’Organització Zero de Vilanova i la Geltrú
• algun representant de la XELL
El jurat valorarà els treballs presentats i decidirà, d'acord amb els criteris esmentats, els grafits
guanyadors.
El jurat pot declarar desert el concurs.
9. CALENDARI
Els treballs es poden entregar des del 23 de maig fins a l’11 de juny de 2012.
L’exposició pública de tots els esbossos i l’anunci del treball guanyador serà el 16 de juny de
2012, en el marc de la festa final de Nits Joves al Parc de Baix a Mar (horari a determinar).
10. PREMIS
El guanyador del concurs:
• Podrà pintar la seva obra en la paret esmentada, amb el material que necessiti.
• Guanyarà un lot de la botiga YPSILON valorat en 180 € i dues entrades pel Nowa Reggae.
El segon finalista:
• Guanyarà un lot de la botiga YPSILON valorat en 80 €.
En cas que el guanyador o guanyadors siguin menors d’edat, caldrà l’autorització dels tutors per
poder pintar el grafit a la paret.
Les obres no premiades podran recollir-se al Servei de Convivència, plaça de la Vila, 12, segona
planta, des del 2 fins al 13 de juliol.
11. ACCEPTACIÓ DE BASES
La participació en aquesta convocatòria suposa la plena acceptació d'aquestes bases així com
de les decisions del jurat.
Per a més informació us podeu adreçar a l'Oficina Jove del Garraf, rasa del Miquelet, 16, de
Vilanova i la Geltrú, de dilluns a divendres d’11 a 14 h i de dilluns a dijous de 17 a 20 h.
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