BASES CONCURS D’ART PÚBLIC: PROPOSTA I
REALITZACIÓ D’UN MURAL A PALOU
La Lluïda de Palou vol contribuir a expressar els valors identitaris del barri de Palou, ja sigui des de
la posada en valor del paisatge rural, les festivitats populars o les tradicions culturals. Amb aquest
propòsit volem fer-ne difusió mitjançant la realització d’un mural a la façana de la Granja Ventosa
(Passeig Francesc Fàbregas, 60).

BASES
1. Participants: tothom que ho desitgi i tingui les capacitats artístiques per dur-lo a terme.
2. Temàtica i continguts: ruralitat i pagesia, productes de Palou, llegendes i festes, identitat o
natura. El mural també haurà d’incloure d’alguna manera els logotips de la marca “Productes
de Palou” i de La Lluïda.

3. Tècniques i materials a emprar: qualsevol, tenint en compte que el suport material és un
mur.
4. Mides: 20 m x 3,4 m.

5. Característica de la façana: Mur de maó i ciment.

6. Format de presentació dels treballs: esbós a mida mínima DIN-A3, original o PDF.
7. Data límit de presentació de les propostes: 28 de febrer de 2019.
8. Lloc de presentació de les propostes: Centre Cívic de Palou.
9. Jurat: Les propostes se sotmetran a validació per part de la Comissió de Patrimoni de
l’Ajuntament de Granollers i de la propietat del mur. Aquelles que hagin estat validades se
sotmetran a una votació veïnal que es durà a terme durant el mes de març al Centre Cívic
de Palou.
10. Data de resolució: Un màxim de trenta dies després de la data de tancament de
presentació de propostes.
11. Premi del concurs: 1000 €, que inclou la realització de l’obra. En el premi s’inclouen les
despeses de material per a dur a terme el mural. En cas de necessitar suport logístic,
l’organització farà el possible per a facilitar-lo.
12. Realització de l’obra i lliurament del premi: la realització de l’obra es durà a terme en el
marc d’un esdeveniment festiu i popular promogut pel col·lectiu la Lluïda de Palou i en el que
es farà el lliurament del premi.

