
 

 

INTERVENCIÓ MURAL A LA BÀSCULA 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA 

 

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 

L’Espai Jove La Bàscula obre un concurs per seleccionar la proposta mural que decorarà una de 

les façanes laterals de l’equipament. 

 

QUI POT PARTICIPAR 

 La convocatòria està oberta a artistes de diferents disciplines. Es pot participar de manera 

individual o en col·lectiu. Es prioritzaran artistes amb edats inferiors als 30 anys. 

 L'estil i tècnica per pintar la façana serà lliure, amb la possibilitats de realitzar tècniques 

combinades (graffiti, stencil, mural...) i materials diversos (pintura, esprais...) . 

 Es poden presentar un màxim de dos propostes per persona/col·lectiu. 

 

REQUISITS DE LES PROPOSTES  

 Les obres són de temàtica lliure, amb el requisits següents: 

 Incloure 'Espai Jove La Bàscula' com a part de l'obra 

 Incloure la participació de joves. 

 Per exemple: habilitar una zona per a la participació de joves que no impliqui estructura 

elevada i amb l’acompanyament de les persones que realitzin l’obra. Es pot incloure la 

preparació d'stencils o altres tècniques que facilitin la participació per part de persones 

no expertes 

 Tenir en compte els continguts i projectes de l’Espai Jove La Bàscula 

 No s'admetran treballs amb continguts violents, sexistes o xenòfobs. 

 

DOTACIÓ ECONÒMICA I MATERIAL 

 L’artista o col.lectiu seleccionat percebrà 1000€ (impostos no inclosos). 

 Les despeses de material i infraestructura tècnica correran a càrrec de l’organització. 

 

 

http://labascula.cat/general/murbas/


 

 

JURAT I SISTEMA D’AVALUACIÓ 

 El jurat estarà conduït per una professional de Difusor i estarà composat per: 

o Grup de joves vinculats a l’Espai Jove 

o Equip de Dinamització de La Bàscula 

o Tècniques del Districte de Sants – Montjuïc 

 

 Les propostes s’avaluaran d’acord amb els següents criteris i puntuacions: 

o Tècnica aplicada i estètica dels continguts. (5/10) 

o Argumentació de la proposta en relació als continguts de l’Espai Jove. (1.5/10) 

o Altres treballs anteriors realitzats. (1/10) 

o Proposta per a la participació de joves. (2.5/10) 

 

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES  

Per participar al concurs cal: 

1. Omplir el formulari d’inscripció que trobareu a http://labascula.cat/general/murbas/ 

 

2. Enviar al correu electrònic anna@labascula.cat o bé entregar en mà a La Bàscula (C. Del 

Foc 128), la següent documentació: 

 

 Un esborrany en color, realitzat en suport paper o cartolina i en grandària DIN 

A3. Caldrà entregar un esborrany per a cada una de les parets que conformen 

la façana. 

 Justificació de la proposta en relació als continguts de l’Espai Jove (1 foli màxim) 

 Explicació sobre la intervenció dels joves (1 foli màxim) 

 Llistat de material necessari (colors, pantones i quantitat d'esprais/pintura) 

 Portfoli i/o fotografies d'anteriors treballs realitzats en art urbà 

 

TERMINIS DE PRESENTACIÓ 

 El termini d’inscripció i entrega de les propostes a concurs està obert de l’1 de juliol al 15 de 

setembre de 2020.  

 

 

https://labascula.cat/?p=3233&preview=true
http://labascula.cat/general/murbas/


 

 

EXECUCIÓ 

 L’execució de l’obra mural es realitzarà entre els dies 5 i 20 d’octubre. 

 L’organització es farà càrrec de la compra del material necessari, així com de la 

infraestructura tècnica necessària. 

 Les concursants seleccionades per a la fase final del concurs es comprometen a no consumir 

substàncies il·legals ni alcohòliques mentre executin els treballs murals. 

 

EXPOSICIÓ 

 Tots els treballs presentats formaran part d'una exposició temporal a l'Espai Jove La Bàscula.  

 Una vegada finalitzada l’exposició, podran ser recollits per les persones autores durant els 

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 l'Espai Jove La Bàscula, 

qui podrà destruir-los o donar-li el destí que consideri convenient.  

 

DRETS D’AUTOR 

 Els autors dels treballs presentats cedeixen els drets de reproducció dels esbossos a l’Espai 

Jove La Bàscula amb la finalitat única de producció de l’exposició. 

 

 Els autors cedeixen els drets de comunicació pública de manera indefinida. Tots els treballs 

presentats a concurs podran mostrar-se a la pàgina web i altres canals digitals de La Bàscula 

de forma indefinida, amb l’únic objectiu de divulgació de la convocatòria. Amb aquesta 

finalitat divulgativa, els esbossos presentats a concurs podran també ser publicats en altres 

mitjans de comunicació. 

 

 Les persones autores seran les responsables de que no existeixin drets a tercers en les obres 

presentades, ni reclamació per dret d'imatge eximint a l'organització de qualsevol tipus de 

responsabilitat.  

 

ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

 La participació en aquest concurs implica l'acceptació de tot el recollit en aquestes bases. 

L'organització es reserva el dret de modificar aquestes bases, així com de regular qualsevol 

aspecte no contemplat en les mateixes. 

http://labascula.cat/general/murbas/


 

ANNEX 

La intervenció mural es realitzarà a la façana orientada al carrer de Ferrocarrils Catalans 

 

 

http://labascula.cat/general/murbas/

