
                                                           

Bases de la #1a EDICIÓ del  monar’T 2019 
 
 

Festival d'Art Urbà i Pintura Mural als barris de Santa Eugènia de Ter i Can 
Gibert del Pla de Girona. 
 
- Convocatòria dirigida a artistes, graffiters/es, muralistes, il·lustradors/es i 
pintors/es. 
 
- La participació a la #1a Edició del monar'T està oberta tant a persones 
individuals com a col·lectius artístics. 
 
- Temàtica: RIQUESA I DIVERSITAT CULTURAL als barris de Santa Eugènia 
de Ter i Can Gibert del Pla. 
 
A aquests barris hi convivim veïns/es de 79 nacionalitats diferents. 
*Per conèixer més els barris, trobareu desglossades les diferents nacionalitats 
al www.festivalmonart.cat a l’apartat 1a edició. 
 
- L'obra ha de ser apolítica, neutral i no religiosa. 
 
- Realització del Festival: es pot començar el 23 de setembre i el darrer dia de 
pintar serà el 29 de setembre del 2019. 
 
- Ubicació: 15 espais de petit, mitjà i gran format 
 
Els espais es poden veure al www.festivalmonart.cat , en un google maps en 
l'apartat de la 1a edició i cada espai pot constar d'un o més plans (hi ha espais 
que consten de vàries parets, murs o persianes).  
 
- Termini de presentació dels projectes: del 24 d'abril al 24 de juny del 2019. 
 
 
- Què s'ha de presentar: 
 
· Formulari omplert 
 
· Esbós de l'obra en format jpg/pdf a través del formulari adjunt. 
 
· També podeu posar-hi enllaços a web, FB o INST. 
 
· Material aproximat a utilitzar (esprai, pintura plàstica, rodets, brotxes,...) 
 
 
- En el cas que hi hagi més artistes inscrits que murs disponibles, una comissió 
formada per l'organització farà la selecció dels artistes convidats. 
 

http://www.festivalmonart.cat/
http://www.festivalmonart.cat/


 
- L'artista accepta la cessió dels drets d'imatge de l'obra realitzada per la 
promoció del Festival monar'T i pel catàleg que s'imprimirà posteriorment. 
 
- Un cop finalitzada la selecció, l'organització es posarà en contacte amb els 
artistes per resoldre qualsevol dubte i demanar el material necessari. 
 
- Els artistes seleccionats hauran de presentar la següent informació pel 
catàleg de la #1a Edició del monar'T. 
 
· Breu descripció de la seva obra i trajectòria 
 
· 2 o 3 imatges TIF o PDF en bona definició d'obra realitzada prèviament 
 
- Si teniu qualsevol dubte, podeu contactar-nos a: hola@festivalmonart.cat 
 
 
 
Què oferim als/les artistes participants 
 
- El Festival monar'T es farà càrrec dels materials i permisos necessaris, 
prèvia posada en comú amb els/les artistes. 
 
- El Festival monar'T es farà càrrec de l’allotjament, dietes i ajuda en el 
transport dels/les participants (amb un màxim de 200 € per procedència dins la 
Comunitat Europea i 400 € fora de la Comunitat Europea). 
 
- El Festival monar'T ofereix un espai on conviuran tot@s els/les artistes, 
acollits i acompanyats per les diferents entitats que configuren el teixit 
associatiu del barri, que els mostraran la seva diversitat gastronòmica, els 
faran descobrir els racons del seu barri, i els diferents trets culturals dels 
orígens de cadascuna d’elles, propiciant així un espai d’interrelació i 
enriquiment entre els veïns i veïnes i els mateixos artistes. 
 
- El Festival monar'T ofereix espais de taller per a pintar conjuntament i un 
mercat d’art on poder vendre l’obra durant la setmana del Festival. 
 
- El Festival monar'T ofereix l’edició d’un llibre catàleg de la #1a Edició del 
monar'T, 10 prints d’alta qualitat de l’obra realitzada i una bossa amb 
disseny del Festival. 
 
  
 
Moltes gràcies! 
 
 
 
 


