Racons
Arbúcies 2021

RaconsCATIFES és un projecte complementari al Concurs
de Catifes de Flors on es pretén omplir diversos espais del
recorregut de les catifes amb creacions artístico-florals
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. (Places limitades)
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.
La disciplina i el disseny és lliure, la dimensió que ocuparà
el muntatge o composició serà d’un mínim de 2m2. Només
podran participar els muntatges o composicions que puguin
exposar-se a l’aire lliure i realitzades exclusivament per als
raconsCATIFES.
Atès que no es coneix prèviament l’espai on s’ubicaran els
raconsCATIFES, cal presentar una idea d’ornamentació, general i adaptable; que contingui: la memòria, el croquis o
fotomuntatge, i l’espai on es sol·licita muntar-lo (posteriorment es revisarà, si és possible).
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, L’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.
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.
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 divendres 14 de maig de
2021. La informació sol·licitada es pot presentar amb una
instància genèrica a través de la Seu elèctrònica o bé presencialment a l’OAC (pl. 1 d’Octubre, 1)
La participació a la mostra és gratuïta.

Posteriorment a la celebració de les Enramades els artistes seleccionats i que hagin complert les bases rebran
una subvenció de 75€.
Els premis/subvencions es pagaran mitjançant transferència
bancària. Us recordem que els premis/subvencions tributen
a Hisenda segons la llei 35/2006 de 28 de novembre, de IRPF.
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 19 de maig es notificaran les obres acceptades i s’adjudicaran els espais entre els artistes seleccionats. Les obres
es podran confeccionar des del dissabte 29 de maig a les 7
de la tarda i s’exposaran tot el diumenge 30 dins el circuit
del concurs de catifes.
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 Promoció Econòmica) i es redactarà la
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.

Butlleta d'inscripció raconsCATIFES
Responsable del racóCATIFA (major d'edat)
Cognoms, Nom / Raó Social (*)

DNI / NIE / Passaport / CIF (*)

Adreça (*)

Data de naixament

/
Població (*)

Codi Postal (*)

Telèfon (*)

Correu electrònic

/

Tipus de Notificació (triar una) (*)
Electrònica

Personal

TÍTOL DE L'OBRA
Nom (*):
Sol·licitud d'ubicació preferent (*):

Recordem: Els premis/subvencions es pagaran mitjançant transferència bancària. Us recordem que
els premis/subvencions tributen a Hisenda, per tant el número de compte ha de ser el de la persona
sol·licitant.
Dades de pagament (codi IBAN: ESXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX)

Documents que s'adjunten (en cas de no adjuntar tota la documentació requerida no es podrà iniciar el tràmit)
Els documents a aportar en tots els casos són:
Document identificatiu del sol·licitant DNI/CIF/NIE/passaport o permís de residència
Certificat bancari del titular
Memòria explicativa de l'activitat

Declaro sota la meva responsabilitat
Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries locals amb l’Ajuntament d’Arbúcies
Estar al corrent de pagament amb la Tresoreria General de la Seguretat Social
Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Agència Tributària
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Autoritzo
A l'Ajuntament d'Arbúcies, per a que pugui disposar del material fotogràfic per a la difusió als mitjans de comunicació
que l'Ajuntament consideri oportuns.
Data sol·licitud (dd/mm/aaaa)

/

Lloc (*)

/

Signatura de la persona autoritzant (*)

*) Camps d'entrada obligatòria
D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les seves dades personals aquí recollides passaran a formar
part d'un fitxer propietat de l'Ajuntament d'Arbúcies. Vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a:
Ajuntament d'Arbúcies, Pl. 1 d'Octubre, 1 -Arbúcies. La inexactitud, falsedat o omissió en les dades, o la no presentació d'aquesta, determinen la impossibilitat
d'exercir l'activitat afectada des del moment en què se'n tingui constància, sense perjudici de les responsabilitats que puguin derivar-se, (article 38 de la Llei
26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions).
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