
 

 

BASES PER LA CONVOCATÒRIA DE L’SPAMDARTS 2016/2017 

Mercat d’art a Roca Umbert 

 

 

QUÈ ÉS L’SPAM D’ARTS? 

 

SPAMDARTS és un programa d’activitats que ofereix espai als creadors per mostrar i/o vendre 

la seva obra i/o projectes al voltant de la creació contemporània. L’objectiu és desenvolupar 

a Roca Umbert i la ciutat de Granollers propostes que incentivin el consum cultural 

responsable i crític.  

 

Aquest programa forma part de la línia de treball de suport a la indústria creativa i cultural 

de Roca Umbert Fàbrica de les Arts. 

 

Totes les activitats que formen part del programa de l’SPAMDARTS compten amb el suport 

de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. i l’Ajuntament de Granollers.  

 

Roca Umbert és una antiga fàbrica tèxtil reconvertida en una fàbrica de les arts. Els caràcter 

multidisciplinari i l’enfocament integral de la creació, la formació, la producció i la difusió, són 

els eixos d’acció de les àrees que conformen Roca Umbert com un complex on l’activitat es 

va intensificant a mesura que avança la rehabilitació de les naus.  

 

El programa SPAMDARTS treballa amb les línies conceptuals pròpies de la fàbrica amb un  

interès especial pel camp de la imatge com a eina de creació i de transmissió de coneixement. 

Es valorarà que les obres i projectes reflecteixin: 

 El procés com a alternativa a la producció acabada 

 La fusió i la interrelació entre disciplines com a eina creativa 

 La transversalitat entre el creador, el públic i la institució 

 La recuperació de la memòria històrica i patrimonial de la fàbrica tèxtil 

 

El programa SPAMDARTS acull cinc modalitats de programació: 

 SPAMMERCAT: mercat d’art on els artistes podran mostrar i/o vendre la seva obra. 

 SPAMACCIÓ: programació multidisciplinària en el camp de la música, l’art sonor, la 

dansa, l’audiovisual i/o la performace.  

 SPAMTALLER: workshops dirigits a públic adult. 

 SPAMFAMILIAR: tallers dirigits a públic familiar. 

 SPAMCARRER: activitats per fer fora de Roca Umbert entre els dies 12 i 16 de 

desembre, 27 i 30 de desembre de 2016 i/o 2 de gener de 2017 amb la finalitat de 

comunicar la programació.  

 SPAMDOC: documentació a través de vídeo i foto de la programació.  

DATES I LLOC DE L’SPAM D’ARTS 

 

Dates: 16, 17 i 18 de desembre – 2016 i 3 i 4 de gener – 2017 

Lloc: Espai d’Arts de Roca Umbert 

 

Horari: 

Divendres 16/12/2016 de 18 a 22 h 

Dissabte 17/12/2016 d’11 a 14 h i de 17 a 00 h 

Diumenge 18/12/2016 d’11 a 14 h i de 17 a 21 h  

 



 

 

Dimarts 03/01/2017 de 17 a 21 h 

Dimecres 04/01/2017 de 17 a 21 h 

 

QUI HI POT PARTICIPAR? 

La convocatòria s’adreça a persones físiques –artistes, col·lectius, associacions- amb un 

projecte artístic en l’àmbit de la creació contemporània.  

 

 

COM S’HI POT PARTICIPAR? 

 

SPAMMERCAT: Els participants podran mostrar i/o vendre la seva obra.  

S’oferirà un espai a cada participant amb: 

 Un estand de 150 cm x 80 cm aprox. 

 Senyalització amb el nom del participant 

 Punts de corrent elèctric si és necessari 

La participació és gratuïta.  

 

SPAMACCIÓ: programació multidisciplinària on els participants podran presentar projectes 

en el camp de la música, l’art sonor, la dansa, l’audiovisual i/o la performace.  

Es podran fer a la plaça exterior de l’Espai d’Arts i/o a la sala de la Miranda, en funció de les 

característiques tècniques del projecte.  

Els participants rebran un suport econòmic de 250 € més IVA i el centre cedirà el material 

tècnic que tingui disponible (equips de so, projectors... ).  

 

SPAMTALLER: els participants podran presentar workshops dirigits a públic adult. Els tallers 

tindran una durada mínima d’una hora i una de màxima de sis hores. Es valorarà positivament 

que el resultat del workshop es materialitzi en un objecte vinculat a la creació contemporània. 

Els participants rebran un suport econòmic de 35 €/h més IVA i el centre cedirà el material 

necessari per al taller amb uns costos màxims de 5 € per inscrit (màxim 10 alumnes).  

 

SPAMFAMILIAR: els participants podran presentar tallers dirigits a públic familiar, amb una 

durada mínima d’una hora i una de màxima de tres hores. Es valorarà positivament  que els 

tallers busquin la innovació en el camp educatiu, cultural, artístic i tecnològic.  

Els participants rebran un suport econòmic de 35 €/h més IVA i el centre cedirà el material 

necessari per al taller amb uns costos màxims de 5 € per infant.  

 

SPAMCARRER: els participants podran presentar projectes performatius per fer fora de Roca 

Umbert la setmana prèvia a la celebració de SPAMDARTS amb la finalitat de comunicar la 

programació. Els projectes hauran de respectar la normativa de la via pública de l’Ajuntament 

de Granollers. Roca Umbert es reserva el dret de modificar aspectes tècnics que puguin ser 

incompatibles amb l’esmentada normativa. 

Els participants rebran un suport econòmic de 250 € més IVA i el centre cedirà el material 

tècnic que tingui disponible (equip de so, projectors... ) i la resta anirà a càrrec del participant. 

 

SPAMDOC: documentació a través de vídeo i foto del programa. Els participants hauran de 

documentar tots els actes del programa i insertar el logo de Roca Umbert a les imatges. El 

material tècnic per fer-ho el portarà el participant. Roca Umbert tindrà els drets de les imatges 

i les podrà fer servir per a documentació i difusió als seus canals habituals (web i xarxes 

socials).  



 

 

Es valorarà la qualitat i innovació artística de la proposta, sobretot les propostes que aportin 

continguts a la documentació. 

El participant rebrà un suport econòmic de 250 € més IVA.  

  

 
 

COMPROMISOS DELS PARTICIPANTS A L’SPAMDARTS 2016/2017 

 

• Els participants de SPAMMERCAT hauran d’estar al mercat totes les hores que estigui 

obert al públic.  

• Les obres a la venda a l’SPAMMERCAT hauran d’estar etiquetades amb el preu utilitzant 

la senyalització del centre. 

• Els participants hauran de seguir les indicacions del personal tècnic de Roca Umbert. 

• Els participants a SPAMMERCAT hauran de muntar la parada al llarg del dia 16 de 

desembre, al matí, de 9 i 13 h, i a la tarda, de 15 a 17 h. 

• Els participants hauran de recollir la parada el mateix dia que tanca el mercat, el 4 de 

gener, de 21 a 22 h. 

• Els participants a SPAMACCIÓ, SPAMFAMILIAR, SPAMTALLER I SPAMCARRER hauran 

de fer-se càrrec del muntatge i desmuntatge de les seves propostes. 

• Els participants a SPAMDOC hauran d’entregar imatges cada dia a l’acabar la 

programació, i el total de les imatges i vídeos el dia 22 de desembre de 2016 (la part 

documentada el dies 18, 19 i 20 de desembre) i el dia 9 de gener de 2017 (la part 

documentada els dies 3 i 4 de gener). 

 

 

TERMINI, DOCUMENTACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROPOSTES  

El termini de la convocatòria és del 4 al 28 de novembre de 2016 a les 14 h. 

 

Documentació a aportar pels participants a la convocatòria:  
 

• Nom, fotocòpia del DNI i contacte (adreça electrònica i telèfon) del participant. 

• Breu currículum artístic (màxim, 500 caràcters) i presentació del seu treball (màxim, 

500 caràcters) 

• Participants a l’SPAMMERCAT: fitxa tècnica de les peces a la venda (tècnica, mides, 

imatge i preu) 

• Participants a l’SPAMACCIÓ: projecte artístic, imatges i fitxa tècnica 

• Participants a l’SPAMTALLER: proposta de workshop, imatges, fitxa tècnica i materials 

necessaris  

• Participants a l’SPAMFAMILIAR: proposta de taller, imatges, fitxa tècnica i materials 

necessaris  

• Participants a l’SPAMCARRER: projecte artístic, imatges i fitxa tècnica 

• Participants a l’SPAMDOC: projecte documental i mostra de treballs documentals 

realitzats 

Les persones interessades a participar han de presentar un dossier en format digital amb la 

documentació necessària a: gestio@rocaumbert.cat 

 

mailto:espaidarts@rocaumbert.cat


 

 

Un cop rebudes les sol·licituds, se seleccionaran les propostes que s’ajustin als criteris 

esmentats en cadascun dels apartats anteriors. La tria la farà l’àrea creativa de Roca Umbert 

Fàbrica de les Arts i es publicarà el dia 30 de novembre de 2016 a la web de Roca Umbert 

Fàbrica de les Arts: www.rocaumbert.cat 

 

La selecció es farà d’acord amb els següents criteris de valoració: 

- Projectes i obres vinculades als criteris esmentats en cadascun dels apartats anteriors (25 

punts) 

- Originalitat de la proposta (25 punts) 

- Adequació tècnica de les propostes a les característiques de la convocatòria (25 punts)  

- CV de l’artista, associació o entitat (25 punts) 

 

Més informació: www.rocaumbert.cat / espaidarts@rocaumbert.cat 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bases aprovades per l'acord 97/2016 de 4 de novembre de 2016 
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