
 

BASES PER A LA CONVOCATÒRIA AL CONCURS DE GRAFFITI 

 

L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, en col·laboració amb Ferrocarrils de la Generalitat de 

Catalunya (FGC), convoquen el I Concurs de Graffiti per a espais públics a Sant Quirze del 

Vallès, emmarcat dins la campanya de civisme que està duent a terme l’Ajuntament. 

L’objectiu del concurs és promocionar i difondre l'obra de joves creadors de graffitis, a més 

de canalitzar la seva creativitat. El concurs es divideix en dues categories: 

� CATEGORIA AMATEUR: per a participants de 14 a 17anys. 

� CATEGORIA PROFESSIONAL: per a participants de 18 anys en endavant. 

 

Base 1 

L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, en col·laboració amb FGC, cedeixen diversos espais 

urbans per tal de que els joves amb inquietuds artístiques puguin desenvolupar obres de 

graffiti en espais condicionats per a aquesta finalitat. Amb l'objectiu de donar-los a conèixer i 

inaugurar-los, es proposa un concurs públic de graffiti sota el tema: 

    "Civisme vol dir llibertat per a tots" 

Base 2 

Aquests espais tenen el vist i plau de l'Ajuntament i cap òrgan de govern podrà multar-ne els 

usuaris. Per tant, la ciutadania podrà fer-ne ús d'una manera lliure sempre que els missatges 

no siguin obscens o irrespectuosos. Els espais reservats i cedits per a aquest ús se 

senyalitzaran de forma clara i entenedora. 

Aquest concurs serveix per inaugurar aquests espais de graffiti. Per tant, les obres 

guanyadores seran efímeres en tant que un altre ciutadà hi vulgui plasmar el seu art sobre 

l'obra existent. 

  



 

Base 3.1  ESPECÍFICA PER A CONCURSANTS DE LA CATEGORIA AMATEUR. 

Podran participar tots aquells joves residents o empadronats a Sant Quirze del Vallès amb 

una edat compresa entre els  14 i els 17 anys.  

Podran participar de forma individual o en grup, amb un màxim de quatre components. En el 

moment de la inscripció hauran de presentar l'autorització del pare, mare o tutor /a legal. En 

cas de tractar-se d’un grup, tots els components han de presentar l’autorització 

corresponent. 

Els espais cedits per als guanyadors corresponen al Parc de Can Feliu i estaran senyalitzats 

amb el símbol "AQUÍ POTS". L’espai destinat per a graffiti te unes mides de 3x2 metres 

aproximadament.  

Els òrgans responsables d'aquest concurs es comprometen a netejar i emblanquinar les 

parets per tal de poder ser pintades pels artistes. 

Documentació a presentar 

1. Cada participant ha de presentar un esborrany del tema a pintar, tenint en compte les 

mides màximes (3x2 metres per a participants de la categoria Amateur).  

2. Per participar, els interessats han d'omplir la fitxa d'inscripció i adjuntar la següent 

documentació:     

• Un esborrany(original) en color, realitzat en suport paper o cartolina i en 

grandària DIN A3. A la part posterior de la proposta cal indicar nom i cognoms 

de l'autor. 

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

• Fotografies d'anteriors treballs realitzats en art urbà (si se'n tenen) 

• Fotocòpia del DNI de cadascun dels participants. 

 

3. La fitxa d'inscripció es podrà descarregar a www.canyajove.cat, 

www.santquirzevalles.cat i  www.fgc.cat. 

 

 Tota la documentació s'enviarà per correu o es presentarà a la oficina d'atenció al ciutadà de 

l'Ajuntament en un sobre tancat indicant "CONCURS GRAFFITI – categoria Amateur" abans 

del 14 de març del 2011 a les 14 hores.  

 

 Guanyadors del concurs AMATEUR 

 

 La fase final del concurs es desenvoluparà a l'exterior, al Parc de Can Feliu el diumenge  20 

de març de 2011. Els graffitis s'han de realitzar en els espais establerts entre les 11 hi les 18 h 

del diumenge 20 de març.                            

 

L'Ajuntament de Sant Quirze es farà càrrec de les despeses dels esprais i material necessari 

per desenvolupar les obres. Els concursants seleccionats podran portar les seves pròpies 

pintures i tots els materials que consideri necessaris per realitzar el treball si així ho desitgen. 

  



 

L'Ajuntament de Sant Quirze convidarà a un personatge de referència en l’art urbà i li cedirà 

una part de l'espai per què hi deixi empremta al municipi i pugui donar pautes o consells 

tècnics als concursants que ho desitgin. 

 

Base 3.2 ESPECÍFICA PER A CONCURSANTS DE LA CATEGORIA PROFESSIONAL 

Podran participar totes aquelles persones majors d'edat amb interès per a l’art urbà.  

Podran participar de forma individual o en grup, amb un màxim de vuit components.  

Els espais cedits per als guanyadors corresponen al Pont de la C-58 amb la C-1413 (en un 

espai de 220m²) i al pont dels FGC situat al Passeig del Colomer (amb una superfície de 

94,20m²) (VEURE DOCUMENTACIÓ ADJUNTA). 

Els òrgans responsables d'aquest concurs es comprometen a netejar les parets per tal de 

poder ser pintades pels artistes. Els artistes guanyadors podran escollir el color de fons de la 

paret per realitzar la seva obra, entre el blanc, el negre o el gris.   

Documentació a presentar 

Cada participant podrà presentar un esbós del tema per a pintar un dels dos espais cedits. 

Per participar, els interessats han d'omplir la fitxa d'inscripció i adjuntar:  

• Un esborrany (original) en color, realitzat en suport paper o cartolina i en grandària 

DIN A3. A la part posterior de l'esborrany indicar nom i cognoms de l'autor. 

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

• Fotografies d'anteriors treballs realitzats en art urbà. 

• Fotocòpia del DNI de cadascun dels participants. 

 

La fitxa d'inscripció es podrà descarregar a www.canyajove.cat,  www.santquirzevalles.cat i  

www.fgc.cat. 

 

 Tota la documentació s'enviarà per correu o es presentarà a la Oficina d'atenció al ciutadà de 

l'Ajuntament en un sobre tancat indicant "CONCURS GRAFFITI – categoria Professional” 

abans del 25 de març del 2011 a les 14 hores.  

  



 

 Guanyadors del concurs PROFESSIONAL 

 

 La fase final del concurs es desenvoluparà a l'exterior, al Pont de la C-58 amb la C-1413 (en 

un espai de 220m²) i al pont dels FGC situat al Passeig del Colomer (amb una superfície de 

94,20m²). Adjunt a aquesta documentació es poden descarregar les localitzacions amb les 

mides exactes dels espais.   

 

 Els graffitis s'hauran de realitzar en els espais establerts entre les 10h i les 19 h dels 

diumenges 3 i 10 d'abril. 

  

L’empresa MONTANA COLORS es farà càrrec de les despeses dels esprais i material necessari 

per desenvolupar les obres. Els concursants seleccionats podran portar les seves pròpies 

pintures i tots els materials que consideri necessaris per realitzar el treball si així ho desitgen. 

  

Base 4 

 L'estil i tècnica dels grafits serà lliure i els treballs que es presentin hauran de ser inèdits. No 

s'admetran treballs amb continguts violents, sexistes, obscens o xenòfobs. 

 

 Base 5  

 L'Organització seleccionarà les obres guanyadores d'entre tots els esborranys presentats i 

atenent a criteris d'originalitat, creativitat i qualitat. 

 

 A cada treball seleccionat com a guanyador se li assignarà la paret concreta en la qual l'autor 

farà el graffiti definitiu. 

 

Base 6 

 El jurat del concurs, designat a aquest efecte, està compost per els següents representants: 

un dissenyador gràfic, un fotògraf professional , un professional de la docència especialitzat 

en art, un artista d'art urbà,  un representant de FGC i un representant de l’organització de la 

campanya de civisme. El jurat valorarà els treballs presentats i decidirà, d'acord amb els 

criteris descrits en la fase de selecció, els graffitis guanyadors. 

 

La decisió es prendrà per majoria i el jurat pot declarar desert qualsevol de les categories. La 

decisió serà inapel·lable. El jurat resoldrà qualsevol imprevist que sorgeixi durant el 

desenvolupament del concurs. 

 

 La decisió del jurat no tindrà efecte fins a ser ratificat per l'òrgan municipal competent. 

  



 

 

 

Base 7 

 Els autors cediran a l'Ajuntament de Sant Quirze de forma gratuïta els drets d'explotació de 

les obres, consistents en la reproducció, distribució i comunicació pública, els quals es faran 

sempre amb el reconeixement de la seva condició d'autor excepte manifestació en contra. 

Els autors seran els únics 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. 

 

 Base 8 

 Els concursants seleccionats per a la fase final del concurs es comprometen a no consumir 

substàncies il·legals ni alcohòliques en el temps d'execució dels treballs, podent ser aquest 

fet motiu suficient per a la seva expulsió del concurs. 

 Així mateix, serà motiu d'expulsió del concurs la realització de pintades fora dels espais 

destinats a la realització dels graffitis. 

 

 Base 9 

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. 

 


