
 
 
 
Bases per la inscripció 
Termini inscripcions de l’11 de juny al 26 de juliol de 2020 
  
• Realització del festival: els murals s’hauran de pintar del 21 al 27 de setembre del 2020. 
• Convocatòria dirigida a artistes, grafiters/es, muralistes, il·lustradors/es i pintors/es.  
• La participació està oberta tant a persones individuals com a col·lectius artístics. 
• Temàtica: DIVERSITAT I RIQUESA CULTURAL ALS BARRIS. A Santa Eugènia de Ter i a Can Gibert del Pla hi 

conviuen veïnatge de 79 nacionalitats. 
• L’obra ha de ser apolítica, neutral i no religiosa. 
• Ubicació: 10 espais de petit, mitjà i gran format. 
• Els espais es poden veure a la web www.monart.cat, en un google maps en l’apartat de la segona edició. Cada espai pot 

constar d’un o més plans (hi ha espais que consten de varies parets, persianes o mobiliari urbà). 
• Presentació dels projectes: De l’11 de juny al 26 de juliol cal presentar: 

· Formulari complimentat. El trobareu a la web www.monart.cat. 

· Projecte definitiu en format jpg / pdf a través del formulari adjunt adaptat pel festival (no s'acceptaran com a projecte 
dossier d'obra feta anteriorment), explicació de l’obra, descripció i relació amb la temàtica. 

· També podeu posar-hi enllaços a web, facebook o instagram.  

· Material a utilitzar per la realització del mural: número aproximat d'spray i colors de la casa Montana, pintura plàstica, 
rodets, brotxes...  

• 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’editarà posteriorment. 

• El Festival monar’T es farà càrrec dels materials i permisos necessaris, prèvia posada en comú amb els artistes. monar’T 
posarà  a l’abast cursos per a poder utilitzar grues per als artistes que no disposin del carnet i kits  E.P.I  (protecció 
individual), o en el seu cas personal de suport qualificat. 

• Els artistes han de tenir en compte l’estat de les parets (podeu veure-les a les imatges i a les direccions de google maps que 
es proporciona a la web) i utilitzar les seves imperfeccions o desperfectes en pro de l’obra, ja que monar’T no es fa 
responsable de la restauració d’aquestes. 

• 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, per complimentar el llibre que s’editarà posteriorment com a catàleg, hauran de presentar:  

 · Currículum redactat i breu descripció de la seva obra i trajectòria. 

 · 2 o 3 imatges (tif / pdf) en bona definició d’obra realitzada prèviament. 
El monar’T es reserva el dret de qualsevol canvi en el Festival degut a causes de força major. 
  
 

Què oferim als artistes participants 
• Desplaçament amb un màxim de 200 € per procedència dins la Comunitat Europea i 400 € fora de la Comunitat Europea. 
• 250 € com a retribució per al artista o col·lectiu. 
• Materials + allotjament + dietes + promoció + llibre catàleg del festival +10 prints d'alta qualitat de l'obra realitzada + una 
bossa i una samarreta amb disseny del festival. 
• Exposició col·lectiva durant el festival i el mes següent. 
• Espais de taller per pintar a més de les parets i persianes. 
• Mercat d'art on vendre obra durant la setmana del festival. 
 
Si teniu qualsevol dubte, podeu contactar-nos a: hola@festivalmonart.cat. 
  


