BASES QUE REGULEN LA SELECCIÓ DELS PROJECTES PARTICIPANTS PER
CONVOCATÒRIA PÚBLICA A LA SISENA MOSTRA D'ART URBÀ, MAU 2017, A ROCA
UMBERT FÀBRICA DE LES ARTS DE GRANOLLERS

1. OBJECTE
Aquestes bases tenen com a objectiu regular la selecció dels projectes de creació
contemporània, que formaran part de la sisena Mostra d'Art Urbà a Roca Umbert. La vocació
de la MAU és “fomentar la realització de projectes artístics als espais públics de Roca Umbert
vinculats al concepte de fàbrica”. La MAU 2017 es farà el dissabte 21 d’octubre.
2. TEMÀTICA/OBJECTIUS
Roca Umbert Fàbrica de les Arts és un espai de 20.000 m² al centre de la ciutat de Granollers
que reconverteix l’antiga fàbrica tèxtil Roca Umbert en un gran centre cultural per a la
producció, formació i difusió de la creació artística i cultural, i destinat també al sector
tecnològic i comunicatiu.
L'objectiu de la MAU a Roca Umbert és vincular el passat i el present de la fàbrica, perquè
els usuaris actuals sàpiguen com era abans aquest espai, què s'hi feia i qui ho feia. La mostra
vol ser un espai de trobada per incentivar l'experimentació al voltant del concepte de fàbrica,
convertint per un dia tot Roca Umbert en possibles espais expositius i/o d'exhibició
Els projectes que es presentin hauran d'estar vinculats al concepte de fàbrica, de manera
conceptual o bé simbòlica. Es valorarà positivament que els projectes busquin promoure que
persones, col·lectius i els mateixos espais es retrobin en els nous usos de la fàbrica.
3. UBICACIÓ
Els projectes es realitzaran als carrers interiors del recinte de Roca Umbert. L'organització es
reserva el dret de determinar o modificar l'espai final destinat a cadascuna dels projectes. La
MAU 2017 es farà el dissabte 21 d’octubre.
4. MODALITATS
En aquesta edició hi ha dos modalitats de participació:
 Modalitat
d'intervenció
a
l'espai
públic:
s'acceptaran
instal·lacions,
videoprojeccions, murals i qualsevol intervenció vinculada amb les arts visuals,
com a eina d'expressió i comunicació que traspassi la finalitat estètica de cada
projecte.
 Modalitat de moviment: s'acceptaran projectes d'art d'acció, performance, dansa i
qualsevol acció vinculada al moviment com a eina d'expressió i comunicació que
traspassi la finalitat estètica de cada projecte.

5. CRITERIS DE VALORACIÓ

Els criteris de valoració del jurat alhora de seleccionar els projectes participants seran els
següents:
1. La vinculació amb el concepte de fàbrica, de manera conceptual o bé simbòlica
(màxim 20 punts).
2. La vinculació del passat i el present de la fàbrica, perquè els usuaris actuals
coneguin com era abans aquest espai, què s'hi feia i qui ho feia (màxim 20 punts).
3. El foment de dinàmiques de participació creativa i de col·laboració entre els usuaris
de Roca Umbert, els habitants de Granollers i els artistes o dinamitzadors que
participen a la Mostra (màxim 20 punts).
4. Relació amb d'altres disciplines de la fàbrica (màxim 20 punts).
5. La viabilitat executiva del projecte (màxim 20 punts).
La puntuació màxima a aconseguir és de 100 punts. Els projectes seleccionats hauran
d'obtenir almenys 50 punts.
La intervenció proposada en el projecte no podrà suposar una agressió o deteriorament de
les edificacions, instal·lacions o context arquitectònic i urbanístic de l'espai on s'ubiquin.
Els projectes seleccionats no podran tenir variacions formals o conceptuals respecte del
projecte presentat sense avís previ de l'artista i la conformitat de l'organització.
6. DESTINATARIS DE LA CONVOCATÒRIA
Poden optar a aquesta convocatòria tots aquells creadors, col·lectius o persones creatives,
que estiguin interessades a desenvolupar un projecte que encaixi amb aquests requeriments.
Per participar-hi cal presentar un projecte concretant la proposta.
7. DOTACIÓ ECONÒMICA
La dotació econòmica d'aquesta convocatòria és de:
-Modalitat d'intervenció a l'espai públic: 1.000 € (impostos inclosos segons el règim
jurídic del guanyador/a) per cada projecte en concepte d'ajut a la producció de l'obra.
Es podran seleccionar un màxim de tres projectes.
-Modalitat de moviment: 500 € (impostos inclosos segons el règim jurídic del
guanyador) per cada projecte en concepte d'ajut a la producció de l'obra. Es podran
seleccionar un màxim de tres projectes. Si és requereix, l'artista guanyador pot
sol·licitar l'ús d'un espai per tal d'assajar.
8. TERMINI D'ADMISSIÓ
Els aspirants podran participar des del 8 de maig fins al 14 de juliol de 2017 a les 14:00h
per enviar el dossier amb la informació requerida a l’apartat 9 d’aquestes bases.
9. PROCEDIMENT D'INSCRIPCIÓ I DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
Les persones que desitgin participar en aquesta convocatòria hauran d'enviar un dossier (PDF)
amb la següent informació al correu electrònic gestio@rocaumbert.cat
Informació a presentar en el dossier:
Sol·licitud:

Nom i cognoms
NIF
Adreça postal
Dades de contacte: telèfon i correu electrònic
web/ bloc/...
Dossier:
Títol del projecte
Concepte del projecte (amb un màxim de 300 caràcters)
Descripció (amb un màxim de 2.500 caràcters)
Requisits tècnics de muntatge i desmuntatge
Espai proposat per a realitzar-lo
Pressupost
Documentació gràfica
10. SELECCIÓ
1 artista
2 professionals vinculats al sector professional de les arts visuals
1 representant de la xarxa Transversal que participa en el projecte TRANSEFÌMERS
1 tècnic/a de l'oficina de coordinació de Roca Umbert
1 representant de l'empresa adjudicatària de la gestió i dinamització de la línia d'arts visuals
i imatge de Roca Umbert.
El dictamen del jurat és inapel·lable i es farà públic al web www.rocaumbert.com i es
comunicarà a l’autor o autors del projecte seleccionat.
MAU – A Roca Umbert! Es publicarà el 28 de juliol de 2017 el veredicte del jurat.
Els artistes seleccionats cedeixen el dret de difusió pública de l'obra exposada, no en
exclusiva, per tal de difondre la mostra.
11. MUNTATGE I DESMUNTATGE DE LES OBRES
Tots els treballs seleccionats seran coordinats i supervisats per l’equip tècnic de l’Espai d’Arts
de Roca Umbert Fàbrica de les Arts, encarregat de fer el seguiment dels projectes.
Les obres que necessitin algun tipus d'instal·lació especial es muntaran el dia d'abans, i la
resta ho faran el mateix dia de la mostra. El desmuntatge es farà un cop acabada la mostra.
Els artistes seran els responsables del muntatge i desmuntatge de l'obra amb l'ajuda del
personal tècnic de l'Espai d'Arts de Roca Umbert.
Els artistes seran responsables de l'activitat i de l'espai urbà que ocupin, i en cas que es
malmeti durant l'exposició o el muntatge/desmuntatge de l'obra, l'artista es farà càrrec dels
danys ocasionats. L'organització no es fa responsable dels danys que puguin patir les
instal·lacions durant l'exposició, muntatge o desmuntatge.

12. INTERPRETACIÓ I ACCEPTACIÓ DE LES BASES

Qualsevol dubte que pugui sorgir amb relació a la interpretació d’aquestes bases, la resoldrà
Roca Umbert Fàbrica de les Arts SL.
La participació en aquesta convocatòria implica la total acceptació de les bases i de la resolució
del jurat, així com dels canvis que, com a conseqüència de factors aliens a Roca Umbert
Fàbrica de les Arts SL, es puguin produir posteriorment.
Per a més informació podeu contactar amb l’organització: espaidarts@rocaumbert.cat
*Convocatòria aprovada segons l’acord núm. 33/17 de data 8 de maig de 2017

