Amb aquestes convocatòries, l’Ajuntament vol servir de plataforma per promocionar i divulgar propostes
d’artistes, comissaris/àries, col·lectius artístics, gestors/es culturals, organitzacions, entitats culturals
i creadors/res. En aquesta tercera edició de les convocatòries s’incorporen les estades creatives a
l’equipament de Casa Aymat.
Els/les participants hauran de presentar una proposta seguint les bases de cada convocatòria.
Les bases han estat elaborades per garantir objectivitat, igualtat i transparència amb la finalitat de
democratitzar l’accés als espais expositius i creatius.
La selecció de cadascun dels projectes la farà un jurat especialitzat i independent, exceptuant els casos
on els i les gestores dels equipaments faran les tasques de selecció seguint les bases i els coneixements en
l’àmbit de les arts visuals actuals.
Els projectes s’hauran d’identificar amb el codi de la convocatòria a la qual opten, tant a la portada del
dossier com al tema del correu electrònic
El comitè de selecció de cada convocatòria farà pública la resolució per mitjà de la web dels centres
culturals (centresculturals.santcugat.cat) i de les xarxes socials.
La participació en qualsevol de les convocatòries suposa l’acceptació d’aquesta normativa, i qualsevol
aspecte que no s’hi reculli quedarà a consideració dels comitès de selecció.
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Introducció i objectius
La convocatòria oberta a projectes d’art contemporani del Centre d’Art Maristany (CAM) actua com a
plataforma de suport a artistes i comissaris/àries.
L’objectiu d’aquesta convocatòria 2019 és dotar amb suport econòmic a projectes curatorials per a
l’elaboració d’un projecte a la sala del Centre d’Art Maristany, tot incentivant la producció i la creació en el
sector de les arts visuals contemporànies.
Aquesta convocatòria es planteja amb rotació bianual, alternant els projectes curatorials i els projectes
d’artista.

A qui s’adreça?
Aquesta convocatòria s’adreça a qualsevol persona física major d’edat, independentment de la seva
procedència, i que sigui comissari/a professional o en vies de professionalització.
Els projectes presentats a aquesta convocatòria no han de tenir una temàtica ni una orientació específica,
només cal que siguin coherents amb les línies del centre i amb l’agenda de l’art, la cultura i la societat
contemporània.

Funcionament
El projecte seleccionat es mostrarà a la sala d’exposicions del Centre d’Art Maristany del 13 de desembre del
2019 (inauguració) al 2 de març del 2020 (cloenda), i comptarà amb la mediació dels/de les tècnics/ques del
centre per al desenvolupament de l’exposició i de les activitats vinculades.
El suport econòmic a la producció i honoraris del projecte seran de fins a 5.000 € (impostos inclosos).
Amb prèvia supervisió i acceptació de l’equip, aniran a càrrec de l’Ajuntament les despeses de gràfica,
comunicació, transports, assegurances i personal de muntatge, i aquelles derivades d’activitats.

Criteris de selecció
Es valorarà positivament el projecte d’acord amb la trajectòria professional de l’autor/a i la connexió del
projecte amb el context de l’art actual.
També es valorarà l’adequació a la sala d’exposicions (plànols, fotografies disponibles a la web
centresculturals.santcugat.cat)
Es valorarà positivament la presentació d’un programa educatiu i d’activitats. En el cas de no tenir-lo i ser el
projecte seleccionat, es farà proposta pactada juntament amb els coordinadors/es del centre.
No és necessari que els projectes siguin inèdits, però es valorarà positivament.
Es tindrà en compte un únic projecte per comissari/a.
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Sol·licitud
Cal presentar el projecte mitjançant un dossier en format pdf (de menys de 3Mb) a l’adreça de correu
electrònic maristany@santcugat.cat, amb el codi ARTCAM com a tema del missatge, aportant el
material següent:
- Currículum professional i statement
- Memòria explicativa de la proposta on es farà constar totes les dades que es considerin necessàries
per a la millor comprensió del projecte (màx. 3 pàgines). En aquesta memòria s’haurà de detallar els
aspectes següents:
· Finalitats i objectius
· Proposta de projecte expositiu i dossier gràfic, recollint el concepte i, de manera opcional, la
possible implantació a la sala d’exposició (els/les artistes que treballin amb formats audiovisuals
hauran d’afegir enllaços als vídeos)
· Proposta educativa i d’activitats complementàries en el cas de tenir-ne
· Pressupost associat del cost total del projecte (producció, honoraris, publicacions, etc...)
- Si es considera necessària més informació s’afegirà en un apartat d’Annexes al final del dossier

Comitè de selecció
La selecció del projecte es farà mitjançant un comitè format per:
Alexandra Laudo, comissària
Barbara Held, flautista i artista sonora
Enric Farrés Duran, artista, comissari i editor
Marina Vives, comissària
Salvador Juanpere, artista
Dates rellevants de la convocatòria
La data límit per presentar els projectes és fins el 14 d’abril del 2019, i el resultat es donarà a conèixer a
partir del 13 de maig del 2019, mitjançant la web centresculturals.santcugat.cat i les xarxes socials.
El projecte seleccionat serà exposat del 13 de desembre del 2019 al 2 de març del 2020.

Espai on es desenvoluparà el projecte
Centre d’Art Maristany
Carrer d’Àngel Guimerà, 2
08172 Sant Cugat del Vallès
93 165 85 89
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Introducció i objectius
Les lleixes del CAM (Centre d’Art Maristany) vol esdevenir un espai expositiu de proximitat durant períodes
breus de temps fent de l’àrea polivalent del centre un espai dinàmic i obert.
Les lleixes del CAM són un espai “antiexpositiu” al centre de Sant Cugat per a creadors/es que vulguin
ensenyar en un format anunci emergent (pop-up) el treball que estàn realitzant, obtenint un feedback
directe del públic.
Respectant la línea programativa del centre, les lleixes del CAM són un espai obert i proper on els creadors
tenen accés a presentar públicament els seus projectes.

A qui s’adreça?
La convocatòria s’adreça a tots/es els/les artistes professionals o en vies de professionalització, col·lectius
artístics, comissaris/àries i alumnes d’últims cursos en matèries artístiques i audiovisuals.

Sol·licitud
S’ha de presentar el projecte mitjançant un dossier en format pdf (de menys de 3Mb) a l’adreça de
correu electrònic maristany@santcugat.cat, amb el codi LLEXCAM com a tema del missatge, aportant el
material següent:
- Breu text amb descripció conceptual del treball de l’artista, comissari/ària o col·lectiu (statement)
- Proposta de projecte expositiu i dossier gràfic que reculli el concepte i, de manera opcional, la
possible implantació a la sala d’exposició. Els/les artistes que treballin amb formats audiovisuals hauran
d’afegir enllaços als vídeos i arxius
- Currículum professional (sector artístic, màx. 1 pàg.). En el cas dels col·lectius, currículum del
col·lectiu i breus currículums individuals dels components
- Enllaços a webs amb material audiovisual complementari que es pugui aportar, projectes
desenvolupats anteriorment i qualsevol informació addicional que pugui afegir valor al projecte o al
treball de l’artista

Selecció i condicions de cessió
Els/les coordinadors/es del centre s’encarregaran d’escollir els projectes. En ser un format d’exposició tan
breu no hi ha l’opció d’editar en format físic cap publicació, però sí que es podràn editar fulls de sala en
blanc i negre on s’expliqui el projecte i on es podrà afegir informació sobre l’artista.
La cessió de l’espai és gratuïta per ensenyar breument les peces que es puguin encabir. No s’assumiran
honoraris però els/les participants comptaran amb el suport que pugui aportar el personal del centre. Es
recolzarà a l’artista amb la divulgació i la documentació de l’estada, que al final de temporada formarà part
d’una publicació digital com a memòria del conjunt d’artistes que hagin passat per les lleixes i el recull de les
informacions del full de sala.
Les propostes escollides rebran un correu electrònic informant de la seva selecció, amb una proposta de
calendari que caldrà consensuar entre les parts.
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Qualsevol canvi per motius de programació s’informarà amb temps per tal de poder pactar un nou calendari.
Qualsevol altre canvi o singularitat en la cessió de l’espai es consensuarà entre les dues parts.
La disponibilitat de l’espai ve condicionada per l’ocupació expositiva del centre.
El projecte seleccionat es mostrarà a les lleixes del CAM entre 15 i 21 dies, segons disponibilitat.

Dates rellevants de la convocatòria
La convocatòria de presentació de projectes estarà oberta durant tot l’any.

Espai on es desenvoluparà el projecte
Espai polivalent
Centre d’Art Maristany
Carrer d’Àngel Guimerà, 2
08173 Sant Cugat del Vallès
93 165 85 89
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Introducció i objectius
L’any 2003 van començar una sèrie d’exposicions a la Casa de Cultura on els/les artistes en actiu, nascuts
i/o vinculats/residents a Sant Cugat podien formar part del Cicle d’Artistes Santcugatencs. Amb aquestes
exposicions es vol potenciar l’art fet a Sant Cugat, creant un espai de difusió i recolzament als artistes que
treballen des de la ciutat.

A qui s’adreça?
Pot presentar-hi proposta d’exposició qualsevol artista nascut, resident, amb taller o una vinculació estreta
demostrable amb la ciutat de Sant Cugat.

Sol·licitud
S’ha de presentar el projecte mitjançant un dossier en format pdf (de menys de 3Mb) aportant el material
següent, a l’adreça de correu electrònic centresculturals@santcugat.cat, amb el codi CAST com a tema
del missatge:
- Currículum artístic resumit i/o currículum de comissari/ària o representant
- Acreditació de naixement o residència permanent a Sant Cugat del Vallès, almenys en dos anys
consecutius fins a l’actualitat, i/o declaració jurada del vincle amb Sant Cugat
- Projecte expositiu, on s’hi incolgui la informació següent:
· Statement
· Escrit amb el desenvolupament conceptual de l’exposició, proposta de peces i textos que
formarien part de l’exposició, o preprojecte a desenvolupar
· Proposta de comissari/ària, si s’escau
· Proposta d’activitats complementàries de dinamització de l’exposició (visites comentades,
xerrades, tallers, etc.). S’haurien de portar a terme com a mínim dues activitats de qualsevol de
les tipologies esmentades
· Pressupost associat del cost total del projecte, diferenciant les partides de muntatges,
desmuntatges, honoraris, assegurances, transports, producció, comunicació, premsa, etc., per
tal de valorar-ne la viabilitat

Dotació del projecte
La producció i honoraris del projecte seran de fins a 2.500 €.
Amb prèvia supervisió i acceptació de l’equip, aniran a càrrec de l’Ajuntament les despeses de gràfica,
comunicació, transports i personal de muntatge, i altres despeses derivades d’activitats.

Criteris de valoració
Es valorarà positivament l’originalitat de la proposta. Els projectes han de ser inèdits a la ciutat de Sant
Cugat. No s’acceptaran projectes ja realitzats en altres espais de la població.
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En queden exclosos els/les autors/es que ja hagin participat en els 5 anys anteriors en alguna exposició
del cicle.
El projecte s’exposarà a la sala d’exposicions de la Casa de Cultura del 8 de setembre al 31 d’octubre de 2020.

Comitè de selecció
La selecció del projecte es farà mitjançant un comitè format per:
Bibiana Fuertes, gestora cultural
Eva Virgili Carbonell, directora de l’Escola d’Art i Disseny de Sant Cugat
Jordi Camí, artista
Dates rellevants de la convocatòria
La data límit de presentació de propostes és fins l’1 de juliol del 2019, i el resultat es donarà a conèixer a
partir del 22 de juliol del 2019, mitjançant la web centresculturals.santcugat.cat i les xarxes socials.
El projecte seleccionat serà exposat del 8 de setembre al 31 d’octubre del 2020.

Espai on es desenvoluparà el projecte
Sala d’exposicions
Casa de Cultura
Carrer Castellví, 8
08173 Sant Cugat del Vallès
93 589 13 82
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Introducció
L’Ajuntament de Sant Cugat gestiona diverses sales d’exposicions, espais polivalents i espais públics on
promoure i difondre projectes artístics, divulgatius, pedagògics i altres formats i modalitats d’exhibició
pública.
Els projectes que vulguin formar part de la programació municipal i no s’adequen a les altres convocatòries
específiques, poden ser presentats a través d’aquesta modalitat oberta.

Objectiu
L’objectiu és rebre projectes que es puguin incloure als programes d’exposicions municipals i intervencions/
accions artístiques en l’espai públic.

A qui s’adreça
Podran optar-hi tant col·lectius de treball com persones individuals que vulguin portar a terme exposicions
pedagògiques, divulgatives i de temàtica oberta, projectes d’art mural, intervencions temporals i efímeres a
l’espai públic, etc.
Els artistes, representants, comissaris/àries o gestors/es culturals podran presentar propostes expositives de
temàtica lliure.
Els projectes no podran superar una antiguitat de producció de més de 2 anys des de la primera exposició i
caldrà que no hagin estat exposats a cap altre espai de Sant Cugat del Vallès (públic o privat).

Sol·licitud
S’ha de presentar el projecte mitjançant un dossier en format pdf (de menys de 3Mb) a l’adreça de correu
electrònic centresculturals@santcugat.cat, amb el codi POBERT com a tema del missatge, aportant el
material següent:
- Currículum de l’artista o trajectòria de l’entitat, associació, etc.
- Fotocòpia de document d’identitat. En cas d’associacions i entitats, el registre d’entitats i fotocòpia
del DNI del/de la representant mediador/a del projecte. En cas de grups col·lectius, s’haurà de lliurar
la documentació corresponent de cada un dels membres
- Descripció del contingut:
· Descripció de la proposta: organització d’elements, discurs, textos, acompanyat de
documentació gràfica i d’infraestructura necessària (la que aporta l’exposició i la que hauria
d’aportar l’espai)
· Espai municipal o públic on desenvolupar la proposta
· Pressupost associat del cost total del projecte, diferenciant les partides de muntatges,
desmuntatges, honoraris, assegurances, transports, producció, comunicació, premsa, etc., per
tal de valorar-ne la viabilitat (fins a un màxim de 3.000 €, impostos inclosos)
· Proposta d’activitats complementàries de dinamització del projecte (visites comentades,
xerrades, tallers, audiovisuals, etc.). S’haurien de portar a terme com a mínim dues activitats de
qualsevol de les tipologies esmentades
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Criteris de valoració
Es valoraran els criteris següents: originalitat, contingut de la temàtica, capacitat d’impacte, adequació a
l’espai, coherència del projecte, presentació global del projecte i interès general vers els/les ciutadans/es.
Un cop feta la selecció de projectes s’informarà de les dates adjudicades, amb el temps de marge suficient
per poder portar a terme l’execució del projecte a la sala.
S’escolliran 2 projectes d’entre tots els presentats.

Comitè de selecció
La selecció del projecte es farà mitjançant un comitè format per:
Bibiana Fuertes, gestora cultural
Eva Virgili Carbonell, directora de l’Escola d’Art i Disseny de Sant Cugat
Jordi Camí, artista

Dates rellevants de la convocatòria
La data límit de presentació de propostes és fins l’1 de juliol del 2019, i el resultat es donarà a conèixer a
partir del 22 de juliol del 2019, mitjançant la web centresculturals.santcugat.cat i les xarxes socials.
Les dates d’exposició dels projectes seleccionats estaràn determinades segons la proposta i l’espai expositiu.
Les propostes que es desenvolupin dins un espai expositiu, disposen de la sala d’exposicions de la Casa de
Cultura de l’11 de juny al 25 de juliol de 2020.

Espai on es desenvoluparà el projecte
Sala d’exposicions
Casa de Cultura
Carrer Castellví, 8
08173 Sant Cugat del Vallès
93 589 13 82
O aquells espais proposats segons projecte.
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EL PARÈNTESI DE MIRA-SOL - CASAL DE MIRA-SOL

Introducció i objectius
La convocatòria del Casal de Mira-sol vol esdevenir un espai expositiu de proximitat on poder mostrar projectes
gràfics i fotogràfics que es puguin compatibilitzar amb altres usos polivalents de l’espai. En aquesta convocatòria
s’accepten formats físics (no audiovisuals) en format de paret. Recomanem que els treballs presentats no siguin
originals únics per compatibilitzar la seva exposició i conservació amb els altres usos de l’espai.

A qui s’adreça?
La convocatòria és oberta a qualsevol persona interessada en presentar el seu projecte gràfic i/o fotogràfic
en un entorn compartit i compatible amb altres funcions.

Sol·licituds
S’ha de presentar el projecte mitjançant un dossier en format pdf (de menys de 3Mb) a l’adreça de correu
electrònic casalmirasol@santcugat.cat, amb el codi CMIRASOL com a tema del missatge, aportant el
material següent:
- Breu text amb descripció conceptual del treball (statement)
- Proposta de projecte expositiu i dossier gràfic
- Currículum
- Enllaços a webs amb el material complementari que es vulgui aportar

Selecció i condicions de cessió
Els/les coordinadors/es del centre s’encarregaran d’escollir els projectes. Els responsables de la
convocatòria poden editar fulls de sala en blanc i negre on s’expliqui el projecte i en els quals es podrà afegir
informació respecte a l’artista.
La cessió de l’espai és gratuïta. No s’assumiran honoraris però els/les participants comptaran amb tot el
suport que pugui aportar el personal del centre (realització de fulls de sala, documentació de l’exposició).
El muntatge i desmuntatge serà a càrrec de la/les persona/es seleccionada/es utilitzant la infraestructura
disponible per aquesta finalitat (prestatgeries, etc...). Un cop finalitzada l’exposició, la/les persona/es
seleccionada/es hauran de deixar la sala en les condicions com l’han trobada.
Les propostes escollides rebran un correu electrònic informant de la seva selecció amb una proposta de
calendari que caldrà consensuar entre les parts.
Qualsevol canvi per motius de programació s’informarà amb temps per tal de poder pactar un nou calendari.
Qualsevol altre canvi o singularitat en la cessió de l’espai es consensuarà entre les dues parts.
El projecte seleccionat es mostrarà a la sala d’exposicions durant el temps pactat entre la persona que
presenta el projecte i el centre.
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Dates rellevants de la convocatòria
La convocatòria de presentació de projectes estarà oberta durant tot l’any.

Espai on es desenvoluparà el projecte
Espai El Parèntesi
Casal Mira-sol
Carrer de Mallorca, 42
08195 Sant Cugat del Vallès
93 589 20 18
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ESTADES CREATIVES 2019 - CASA AYMAT

Introducció
L’Ajuntament de Sant Cugat gestiona l’equipament de la Casa Aymat amb la voluntat d’oferir un programa de
creació i formació en arts visuals. Dins d’aquest programa es vol incorporar l’acolliment d’artistes visuals i
creadors/es en general en format d’estades personals creatives.
Aquestes estades creatives pretenen recolzar la producció artística, posant a disposició del resident els
recursos i possibilitats que ofereix l’equipament. Gràcies a la versatilitat del centre, és possible sol·licitar una
estada tant per pensar el concepte, desenvolupar-lo, com per la producció del mateix.
El passat de la Casa Aymat, fàbrica de tapissos i catifes des del 1926 fins el 1981, on va néixer l’Escola Catalana
de Tapís, marcarà també el caràcter d’algunes d’aquestes residències temporals, donant prioritat a aquelles
propostes que tinguin un vincle amb l’art tèxtil contemporani. Aquestes podran tenir una visualització
expositiva al futur centre d’art tèxtil contemporani situat a la masia de Can Quitèria de Sant Cugat.

Objectiu
Donar suport temporal a la creació contemporània professional mitjançant la cessió d’espai a la Casa Aymat,
i la cessió dels recursos disponibles als diversos espais de la Xarxa de Centres Culturals. El llistat concret
d’aquests recursos i les condicions de cessió les podreu trobar a la web de la Xarxa de Centres Culturals
(centresculturals.santcugat.cat) a l’apartat Impuls a la creativitat.

A qui s’adreça
Aquesta convocatòria s’adreça a qualsevol persona física major d’edat, independentment de la seva
procedència, i amb dedicació professional o en vies de professionalització en el sector de la creació.
Eventualment, tindran preferència les persones amb proximitat de residència o que tinguin resolt
l’acolliment, donat que, ara per ara, la convocatòria no inclou habitatge.

Prestacions
- Possibilitat de disposar d’un espai d’uns 100 m²
- Acompanyament i introducció a l’entorn social i cultural de Sant Cugat (si fos necessari).
- Difusió, documentació i comunicació del projecte
- Possibilitat de mostrar el treball en els diferents espais expositius dels equipaments culturals
municipals (segons temàtica i disponibilitat d’aquests)
- Ajut econòmic a la producció si s’escau (import a acordar)
- La Casa Aymat té un horari d’accés al centre de dilluns a divendres, de 8.30 a 21.30h de forma
ininterrompuda
- La Casa Aymat, així com els diferents centres de la Xarxa de Centres Culturals, disposa de gran
varietat de recursos materials. Podreu trobar el llistat a la web centresculturals.santcugat.cat, apartat
Impuls a la creativitat
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Condicions
Les estades creatives hauran d’oferir una proposta de retorn ja sigui pel centre o per la ciutat. Es valorarà
positivament la vinculció amb les activitats i programació pròpia dels Centres d’Art de Sant Cugat (Casa
Aymat, Centre Art Maristany i Centre Grau-Garriga d’Art Tèxtil Contemporani).
Citar la marca Casa Aymat - Espai de Creació i introduir el logo de l’Ajuntament de Sant Cugat a les
comunicacions futures del projecte resultant.
Uns mínims d’assistència presencial al centre (pactada segons necessitats).

Sol·licitud
S’ha de presentar proposta mitjançant un dossier en format pdf (de menys de 3Mb) a l’adreça de correu electrònic
casaaymat@santcugat.cat, amb el codi ESTCREA com a tema del missatge, aportant el material següent:
- Dades personals (DNI, adreça completa, contactes telefònics i electrònics)
- Resum del currículum artístic/creatiu
- Justificació de la necessitat de disposar d’un espai i els recursos associats (màxim 1 full)
- Vídeo de 3 minuts explicant els motius pels quals es necessita disposar d’aquest espai. (Incorporar
enllaç al dossier)
- Proposta de calendari (durada en dies naturals i preferència temporal, amb justificació, si s’escau)
- Proposta econòmica d’ajut a la producció i les possibles partides
- Selecció de treballs produïts fins la data de presentació (màxim 3 fulls)

Criteris de valoració
Es valoraran els criteris següents:
- Originalitat de la proposta: capacitat d’impacte, coherència i presentació global, i interès general
vers els/les ciutadans/es
- Justificació econòmica: adequació del pressupost amb la pròpia proposta i els recursos del centre
- Proposta de retorn: original, de qualitat i pensada per i des de les necessitats del centre i la ciutadania
- Calendari d’estada: justificat amb el projecte presentat i que sigui compatible amb la disponibilitat
del centre
L’adjudicació definitiva i la temporalització de l’estada es valoraran amb una entrevista personal entre els
pre-seleccionats.

Comitè de selecció
La proposta serà valorada per l’equip tècnic de gestió de la Casa Aymat, format pels tècnics/ques de cultura
de l’Ajuntament de Sant Cugat i l’empresa gestora de l’espai.

Dates rellevants de la convocatòria
La convocatòria de presentació de projectes estarà oberta durant tot l’any.

Espai on es desenvoluparà el projecte
Casa Aymat
Carrer Villà, 68
08173 Sant Cugat del Vallès
93 565 70 82
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NOVA
CONVOCATÒRIA

LES ESCALES DEL VILAB 2019 - VILAB

Introducció
ViLab és un projecte de posada en valor del passat vitivinícola de Sant Cugat del Vallès i de la seva petjada
en el nostre present. És un espai dedicat a la memòria històrica de la tradició agrícola de la vila, alhora que
un centre per a l’experimentació i la transferència del coneixement sobre el patrimoni social, històric i
patrimonial del vi.
ViLab ofereix una gran varietat d’activitats formatives, de recerca, lúdiques, culturals i d’experiències
basades en la cultura del vi i orientades a un ampli ventall de públics. Escoles, famílies, professionals,
educadors, entitats socials o emprenedors tenen en el ViLab un espai per recuperar la història i potenciar
les iniciatives empresarials innovadores que envolten la cultura del vi.

Objectiu
Donar visibilitat a les noves generacions de creadores i creadors que, tot inspirant-se en les línies de treball
del ViLab, facin propostes per tal de donar a conèixer el missatge que volem transmetre des del centre.
Incorporar una gran imatge creativa instal·lada a les escales exteriors, a l’espai públic, que vinculi ambdós
espais patrimonials i culturals: el Celler Modernista i el seu annex, el ViLab.

A qui s’adreça
Podran optar a la convocatòria estudiants d’últim curs d’escoles d’art i disseny i batxillerats artístics de la
branca d’arts visuals, i creadors i creadores en vies de professionalització.

Sol·licitud
S’ha de presentar el projecte mitjançant un dossier en format pdf (de menys de 3Mb) a l’adreça de correu
electrònic cultura@santcugat.cat, amb el codi ESVILAB com a tema del missatge, aportant el material següent:
- Currículum
- Certificació o constància per part de l’escola dels estudis en curs
- Fotocòpia del DNI
- Descripció del contingut:
· Imatge de la proposta a escala neta i una segona amb els talls de l’implantació a l’escala
· Descripció breu del concepte desenvolupat a la proposta
· Mockup de la proposta (imatge 2D/3D)

Criteris de valoració
Es valoraran els criteris següents: originalitat, contingut i vinculació de la temàtica, capacitat d’impacte,
adequació a l’espai, coherència del projecte, presentació global del projecte i interès general vers els/les
ciutadans/es, i altres aspectes que es vulgui destacar.
Els colors hauran de seguir una gamma i referències CMYK que podeu consultar a la web i que es vinculen als
emprats en el grafisme de l’equipament ViLab.
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LES ESCALES DEL VILAB 2019 - VILAB

S’escollirà 1 sol projecte entre tots els presentats que tindrà uns honoraris de 400 € bruts i la producció en
vinil a les escales.

Format de l’arxiu de producció
- L’arxiu ha d’estar en format PDF o TIFF, en CMYK
- Les fonts han d’estar traçades i s’han d’incloure per altres possibles aplicacions
- Els arxius han d’estar a escala real, amb un sagnat de 10 cm
- Els arxius no han de tenir ni canals ni capes
- La resolució mínima necessària per obtenir una impressió de qualitat òptima és de 100 dpi a mida
real per a impressió digital de Gran Format amb tintes solvents. Aquesta resolució ha de ser l’original,
és a dir, la imatge ha d’estar sense interpolar
Comitè de selecció
Eva Virgili, directora de l’Escola d’Art i Disseny de Sant Cugat
Marc Ayala, concepció de l’espai ViLab
Jordina Puntí, Directora de Cultura, Educació i Promoció de la Ciutat
Andreu Dengra, tècnic de cultura especialista en arts visuals
Helena Minuesa, tècnica de cultura especialista en pedagogies patrimonials
Dates rellevants de la convocatòria
La data límit de presentació de propostes és fins el 15 de març del 2019, i el resultat es donarà a conèixer a
partir de l’1 d’abril del 2019, mitjançant la web santcugat.cat i les xarxes socials.
La persona serà contactada per tal que pugui preparar els arxius de producció amb el temps d’antelació
prudent. El vinil de l’escala serà produït i instal·lat a partir de maig del 2019, amb una presentació pública.

Espai on es desenvoluparà el projecte
Escales del ViLab
Carrer Sant Medir, 24
08172 Sant Cugat del Vallès
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