BASES PER A LA PARTICIPACIÓ AL FESTIVAL MIRA'MIR
L’Ajuntament de Montcada i Reixac vol desenvolupar un projecte innovador i
participatiu, per a la creació d’un mural de temàtica ambiental des d'una
perspectiva agradable que desperti sensacions de convivència, d'atenció i
regeneració de la natura. L'objectiu és cobrir els pilars sota l’autopista C33,
entre el Camí de la Font freda, la Rambla dels Països Catalans i el carrer
Carrerada. El conjunt el componen 25 columnes en un espai de 509,25 metres
de longitud.

Bases
L'objecte d'aquestes bases és regular la participació i la selecció dels artistes
que vulguin pintar algun dels pilars.
1.- Cada artista pintarà un únic pilar, en el qual hi ha d'aparèixer UN INFANT
PETIT com a símbol de la humanitat futura i un GRAN ANIMAL, com a
representant de la natura.
2.- Els pilars també hauran d'incorporar animals representatius de la fauna
autòctona del riu Besòs i de Montcada i Reixac.
3.- Aquesta activitat artística es realitzarà utilitzant tècnica mural, amb pintura
plàstica per a exterior, pinzells, corrons i aerosols (MTN-94) ecològics (MTN
WATER BASED), tots amb el segell “KEEP THE PLANET CLEAN” . La pintura
necessària serà subministrada per l'organització.
4.- Els artistes pintaran els pilars en viu durant tot un cap de setmana i l'obra
haurà de quedar enllestida en aquests dies. Els drets d'explotació de les
imatges dels murals seran propietat de l'Ajuntament però sempre fent esment
del seu autor.
Per a l'òptima execució, per causa de la gran alçada (8 metres o més) dels
pilars, es posarà a disposició dels artistes:
-

Bastides rodants de tres plantes i/o plataformes elevadores.
Il·luminació per a les columnes.
Elements per la prevenció de riscos (tanques protectores, senyalització,
mascareta amb filtres...).

Consell artístic
5.- El Consell artístic estarà presidit per l'alcaldessa i estarà format pel director
artístic del projecte, el Sr. Joaquin Fernández Osuna, per la regidora de Cultura
i Patrimoni, pel regidor de Medi Ambient, per un tècnic de la Regidoria de
Cultura i Patrimoni, un tècnic del Departament de Comunicació, dos tècnics del
Servei de Medi Ambient, un representant de la Diputació de Barcelona, un
representant del Consorci del Besòs i un representant dels patrocinadors.
El veredicte final serà irrevocable.

Selecció dels artistes
6.- El Consell artístic seleccionarà 25 propostes entre totes les presentades, les
que consideri que tenen més qualitat.
7.- Els artistes seleccionats en la primera fase hauran de presentar un
esborrany del mural que proposen pintar. La Direcció artística, assistida pel
Consell artístic, distribuirà els pilars de la manera que consideri més adient per
tal que el resultat de la composició sigui el millor possible.

Participació
8.- Els artistes que vulguin participar han de presentar el seu currículum i una
mostra del seu treball al correu miramir@montcada.org (màx. 5Mb) abans del
dia 2 de setembre, a les 23.59 h.
9.- El fet de participar en aquest projecte implica l'acceptació d'aquestes bases,
que podran ser interpretades per l'organització en aquells aspectes que no s'hi
preveuen.

Informació addicional
10.- Els artistes que pintin un pilar rebran una gratificació de 150 €.
11.- L'organització facilitarà als artistes els dinars (dissabte i diumenge) i els
sopars (divendres i dissabte)
12.- L'organització facilitarà l'allotjament dels artistes que ho sol·licitin per la
llunyania del seu domicili.
13.- Pels artistes que vinguin de fora de Catalunya se'ls abonaran les despeses
del desplaçament (amb un màxim de 250 €) que justifiquin degudament.

Distinció d'un mural per votació popular
14.- Un cop finalitzades les obres, mitjançant votació popular del públic que
assisteixi al Festival es distingirà el mural que més hagi agradat a la ciutadania.
Entre el públic que participi en la votació se sortejarà un premi.
El mural distingit es proposarà per ser la imatge del Festival de la següent
edició.

Informació a:
Ajuntament de Montcada i Reixac.
Avinguda de la Unitat, 6
Tel. 935 726 474
A/e: miramir@montcada.org
www.montcada.cat

DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL
1. .Mapa situació.

2. Mapa ubicació.

3. Foto pilars.

