BASES de participació i concurs
RaconsCatifes és un projecte complementari al concurs des catifes de flors on es
pretén omplir diversos espais del recorregut de les catifes amb creacions artísticoflorals d'artistes arbuciencs.
La participació a raconsCATIFES està oberta a artistes majors de 16 anys. Només
es podrà presentar una proposta per artista. Tots els participants acceptats
participaran en els raconsCATIFES.
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FORMULARI D’INSCRIPCIÓ
TÍTOL DE L’OBRA

La temàtica de les obres ha de fer referència a l'ornamentació amb flor i planta
natural, elements vegetals o que faci referència a l'àmbit floral.

NOM I COGNOMS DE L’ARTISTA

La disciplina és lliure, la dimensió que ocuparà el muntatge o composició serà
d'un mínim de 2 m2. Només podran participar els muntatges o composicions
que puguin exposar-se a l'aire lliure i realitzades exclusivament per raconsCATIFES.

ADREÇA

Atès que no es coneix l'espai a realitzar, cal presentar una idea d'ornamentació,
general i adaptable, d'un d'aquests tres espais: un pati, un monument o un jardí,
que contindrà: la memòria, el croquis o fotomuntatge.

TELÈFON

Els projectes escollits s'hauran d'adaptar posteriorment a l'espai que se'ls adjudiqui.
L'espai estarà ubicat a la zona de catifes, carrers: Camprodon, Havana, Major, Pont,
Prat Marcet, Segimon Folgaroles, Sorrall i Vern i les places: Pl. Bosquerols, Pl. Encantats,
Pl. Pepet Pol, Pl. Sant Jaume, Pl. Vila.

CP

POBLACIÓ
FIX:

MÒBIL:

CORREU ELECTRÒNIC
OBSERVACIONS

Les flors i plantes, que s'inclouen en el projecte no les subministrarà l’ajuntament.
CONTINGUT DEL PROJECTE
1-Nom del sol·licitant o representant (si es tracta d’un grup), telèfon i adreça
electrònica, títol de l’obra i tècnica.

DATA .... /..../ 201

SIGNATURA PARTICIPANT

SEGELL ORGANITZADOR

2- Memòria explicativa de l'activitat, amb un màxim de 4 fotografies o esbossos,
la fitxa tècnica de l’obra (mides, tècnica, materials i any d’execució)
Format del projecte: DINA4
La data límit d’inscripció serà el diumenge 6 de maig de 2018 El dossier es pot
enviar per Internet o per correu: Ajuntament d’Arbúcies, Regidoria de Turisme
(raconsCATIFES) C/Major, 2, 17401 Arbúcies o turisme@ajarbucies.cat
La participació a la mostra és gratuïta.

Amb la meva signatura accepto participar en el projecte raconsCatifes2016 i acceptar-ne les bases.
*Adjuntar còpia DNI o document equivalent.
*Adjuntar la documentació que es sol·licita a les bases (s'adjunten al darrera)

Podeu enviar la butlleta a: turisme@ajarbucies.cat

Posteriorment a la celebració del Concurs de Catifes els artites seleccionats i
que hagin compler les bases rebran una subvenció de 75 € (places limitades)
Per tal de realitzar l’obra els artistes hauran de dur el material necessari per
muntar i desmuntar les obres. En cas que necessitin algun servei-ajuda per part
de l’organització, haurà de constar en la butlleta d’inscripció.
Els autors cediran gratuïtament els drets de reproducció de les seves obres per
a una possible edició gràfica o digital.
El participant es farà càrrec de les despeses de material i del temps per realitzar
la decoració.
El 14 de maig es notificarà les obres acceptades i s'adjudicaran els espais entre
els artistes seleccionats. Les obres s'exposaran el diumenge 27 de maig dins el
circuit del concurs de catifes de 9 a 20.30 h. Les obres ubicades dins l’espai per
on ha de passar la cercavila de catifes caldrà que a les 19 hores estiguin retirades.
CRITERIS PER A LA VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
A més de valorar el contingut de la documentació, es valoraran positivament
els següents aspectes:
1- L'ornamentació amb flor i planta natural, elements vegetals o que facin
referència a l'àmbit floral
2- La facilitat tècnica del projecte (muntatge i desmuntatge)
3- La qualitat artística de la proposta
4- El volum de l'obra o ocupació d'espai
5- Que estigui pensada per anar a l'exterior
AVALUACIÓ DELS PROJECTES
Els projectes s'estudiaran per la comissió qualificadora (regidoria de Turisme
i de Cultura) i es redactarà resolució dels projectes seleccionats. La inscripció
i participació a raconsCATIFES que organitza l’ajuntament d’Arbúcies proposa
l’acceptació incondicional d’aquestes bases i la renúncia a tota reclamació legal.
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