DECRET D’APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DELS
PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ EN EL MARC DEL FESTIVAL
SINGUL’ART 2018. PEC 2015 22
Sant Just Desvern forma part, des de l’any 2016, del projecte “Interreg-POCTEFA”, que
promou la creació artística de municipis transfronterers d’Espanya, França i Andorra, i
és dins d’aquest context, que té lloc el festival Singul’art, que tindrà lloc al municipi els
dies 4, 5, 6 i 7 d’octubre de 2018.
La realització d’aquest treball és part del projecte “Iterreg – Rutes singulars”, cofinançat
al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) mitjançant el
Programa interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L’objectiu
de POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera entre
Espanya-França i Andorra. La seva ajuda es concentra en el desenvolupament
d’activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a través
d’estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible. El projecte
“Rutes singulars” es desenvolupa entre 2016 i 2019 entre la ciutat de Tournefeuille
(líder) i les ciutats de Foix, Barakaldo i Irun, Sant Just Desvern i la Fundació Kreanta.
Té com a objectiu crear una xarxa transfronterera de ciutats creatives a través de la
valorització del patrimoni i la creació contemporània i dotar a cada ciutat d’un
recorregut artístic contemporani al voltant d’instal·lacions permanents que transformen
l’espai públic, donen suport a l’economia creativa i promouen el turisme cultural.

Per tal de donar suport a la creació artística, l’Ajuntament de Sant Just Desvern
organitza un Mercat d’art i tres processos participatius (Foto Singular, Sant Just GIF i
Singular Sketch) en el marc del festival Singul’art 2018.
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Vist l’informe de la Responsable de Promoció Econòmica de data 27 de juliol de 2018
(tràmit PEC 2015 22 75)
En conseqüència, d’acord amb l’atribució delegada per l’Alcaldia mitjançant el decret
de 20 de juliol de 2015 (BOPB de data 12 de novembre de 2015) apartat dotzè, la
Regidora d’Ocupació i Empresa
RESOL:
Primer-. Aprovar les bases reguladores de les convocatòries del Mercat d’art i dels
processos participatius FOTO SINGUL’ART, JUST GIF i SINGUL’ART SKETCH, el
contingut de les quals es transcriu a continuació:
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SINGUL’ART presenta tres línies d’acció: l’exhibició d’espectacles a Sant Just
Desvern, el suport a la creació a través de concursos i convocatòries i la dinamització
empresarial a través d’un format que inclou i fa partícip al teixit empresarial local.

“KM0

MERCAT D’ART
La realització d'aquest treball és part del projecte “Interreg - Rutes singulars",
cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
mitjançant el Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 20142020). L'objectiu de POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona
fronterera entre Espanya-França i Andorra. La seva ajuda es concentra en el
desenvolupament d'activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a
través d'estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible. El
projecte "Rutes singulars" es desenvolupa entre 2016 i 2019 entre la ciutat de
Tournefeuille (líder) i les ciutats de Foix, Barakaldo i Irun, Sant Just Desvern i la
Fundació Kreanta. Té com a objectiu crear una xarxa transfronterera de ciutats
creatives a través de la valorització del patrimoni i la creació contemporània i dotar a
cada ciutat d'un recorregut artístic contemporani al voltant d’instal·lacions permanents
que transformen l'espai públic, donen suport a l'economia creativa i promouen el
turisme cultural.
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Aquest mercat estarà dedicat a l’art, i el disseny amb l’oferta de productes artístics de
caràcter innovador. La creativitat i la innovació com a protagonistes, el Baix
LLobregat com a target.
El mercat tindrà lloc el dissabte 6 d’octubre de 2018 de 10h a 18h a la primera planta
del Mercat Municipal de Sant Just Desvern dins el marc del projecte SINGUL’ART.
Estarà format per un màxim de 18 parades, en un espai dissenyat per Laura Baringo i
Quim Deu, formades per una taula , amb materials i disseny de fàcil muntatge,
emmagatzematge i transport.
El mateix creatiu productor haurà̀ de ser qui atengui la parada. Responsabilitzar-se de
la guàrdia i custòdia dels propis béns. Fer un bon ús de la parada cedida i atendre-la,
amb un adequat tracte a l’atenció del públic visitant.
El material s’haurà̀ de recollir a partir de les 18h, un cop finalitzi l’acció, i deixar net
l’espai del mercat i el material cedit. El Mercat tancarà les seves portes a les 18h.
2.La participació
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1.Característiques de la convocatòria
Dinamitzem un espai en desús integrant-lo en l’oferta existent al Mercat municipal.
Afegim una línia amb productes que disten de la gastronomia però consumibles i
necessaris. Apostem per les parades d’art, creativitat, disseny i innovació al Mercat.
La convocatòria estaria oberta a tot artista, creatiu o creador amb arrels al municipi o
al Baix Llobregat que vulgui donar a conèixer les seves obres, el seu producte, el seu
llenguatge artístic o la seva idea, afavorint d’aquesta manera l’intercanvi comercial
entre artistes i ciutadania.

Professionals dedicats al sector creatiu i del Baix Llobregat, en els camps següents:
arts visuals i gràfiques, edició, moda, joieria i disseny.
Col·laborar en les tasques promocionals del projecte a través dels seus propis mitjans
esmentant els crèdits que corresponen a la iniciativa, com també en l’organització
general i logística de muntatge i desmuntatge del mercat.
Acceptar l’aparició en reportatges, fotografies o vídeos amb finalitats de comunicació i
difusió del projecte. En cas de no estar-hi d’acord, caldrà comunicar-ho amb
antel·lació.
La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació de les bases.
3.Documentació/Documentació requerida:
Formulari de sol·licitud degudament complimentat a través de la web del festival:
www.santjustsingulart.com.
Currículum del sol·licitant breu destacant el perfil artístic, artesanal o creatiu, fent
especial esment a la vessant d’empresa creativa innovadora. (per a comunicació)
Acreditació com a empresa, associació o professional autònom.
Descripció dels productes que es volen comercialitzar, materials i preus, i
documentació gràfica.

5.Criteris de valoració
La selecció dels participants es durà a terme segons paràmetres de qualitat dels
projectes presentats.
La comissió de valoració triarà els participants seguint els principis de l’esdeveniment,
com són:
Representativitat equitativa dels diferents llenguatges i tècniques, originalitat i
capacitat de difusió del projecte.
Es prioritzarà l’equitat de gènere i de nacionalitat, en tractar-se d’un projecte
transfronterer.
En cas de presentar-se més de 18 candidatures, nombre màxim de parades disponibles,
seran seleccionades les primeres 18 que reuneixin els requisits de participació i
presentin la documentació requerida.
6.Termini de presentació i convocatòria de valoració
Data límit de presentació de propostes: 17 de setembre.
Data de resolució del procés participatiu: 4 dies hàbils a partir del tancament de la
convocatòria.
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4.La comissió tècnica de valoració
El Jurat estarà format per l’equip de SINGUL’ART.

La participació en aquesta convocatòria suposa l’acceptació de les bases, qualsevol
aspecte que no s’hi reculli quedarà a consideració del jurat.
_____________________________________________________________________

FOTO SINGUL’ART

1. Característiques de la convocatòria
Cal publicar una fotografia en un perfil d’Instagram propi i públic amb les etiquetes
#FotoSingulart, #SantJustSingulart, #RutesSingulars, etiquetant en la imatge els perfils
@SantJustSingulart i @santjust.cat.
La fotografia ha de ser original, publicada i etiquetada expressament per a aquest
procés participatiu. No s’admet reetiquetar imatges que ja han estat pujades al perfil.
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2. La participació
El perfil participant ha de ser seguidor dels perfils dels @santjustsingulart i
@santjust.cat, i tenir un compte a Instagram propi i públic.
3. La comissió tècnica de valoració/Jurat
El jurat estarà format pel fotògraf santjustenc Francesc Fàbregas, el col·lectiu
PERSONA i un/a tècnic/a del Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sant
Just Desvern.
4. Criteris de valoració
La comissió de valoració triarà la fotografia guanyadora guiant-se per criteris de
qualitat artística, creativitat i originalitat.
5. Termini de presentació i convocatòria de valoració
El període de participació és del 4 d’octubre a les 14:00h al 9 d’octubre a les 23:59h.
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La realització d’aquest treball és part del projecte “Interreg – Rutes singulars”,
cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
mitjançant el Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA20142020). L’objectiu de POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona
fronterera entre Espanya-França i Andorra. La seva ajuda es concentra en el
desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a
través d’estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible. El
projecte “Rutes singulars” es desenvolupa entre 2016 i 2019 entre la ciutat de
Tournefeuille (líder) i les ciutats de Foix, Barakaldo i Irun, Sant Just Desvern i la
Fundació Kreanta. Té com a objectiu crear una xarxa transfronterera de ciutats
creatives a través de la valorització del patrimoni i la creació contemporània i dotar a
cada ciutat d’un recorregut artístic contemporani al voltant d’instal·lacions permanents
que transformen l’espai públic, donen suport a l’economia creativa i promouen el
turisme cultural.

D’entre totes les fotografies participants vàlides el jurat seleccionarà la guanyadora,
que s’anunciarà als perfils de les xarxes socials de SINGUL’ART i de l’Ajuntament de
Sant Just Desvern com a màxim el dia 31 d’octubre de 2018 a les 23:59h.
6. El premi
El premi consisteix en una ampliació de la fotografia guanyadora (50x70cm) a
Fotografia Desvern. Per poder-ne gaudir, el guanyador haurà de donar el seu
consentiment a SINGUL’ART i a l’Ajuntament de Sant Just Desvern per publicar la
fotografia guanyadora en el format que consideri oportú per un període indefinit, i
només per ús promocional i documental. Aquesta autorització no suposa en cap cas que
la fotografia passi a ser propietat de SINGUL’ART ni de l’Ajuntament de Sant Just
Desvern.
El premi no es podrà canviar ni substituir a petició de la persona premiada, ni se’n
podrà modificar el beneficiari. Si el/la guanyador/a no accepta les condicions del
premi, es donarà per entès que hi renuncia, i l’equip de SINGUL’ART no haurà de
compensar-lo.
7. Altres disposicions
La participació en el procés participatiu implica l'acceptació d'aquestes bases i el
criteri de valoració del jurat pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada tant
del mateix procés aprticipatiu com de l'elecció dels guanyadors, qualsevol aspecte que
no s’hi reculli quedarà a consideració del jurat.
_____________________________________________________________________

La realització d’aquest treball és part del projecte “Interreg – Rutes singulars”,
cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
mitjançant el Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA20142020). L’objectiu de POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona
fronterera entre Espanya-França i Andorra. La seva ajuda es concentra en el
desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a
través d’estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible. El
projecte “Rutes singulars” es desenvolupa entre 2016 i 2019 entre la ciutat de
Tournefeuille (líder) i les ciutats de Foix, Barakaldo i Irun, Sant Just Desvern i la
Fundació Kreanta. Té com a objectiu crear una xarxa transfronterera de ciutats
creatives a través de la valorització del patrimoni i la creació contemporània i dotar a
cada ciutat d’un recorregut artístic contemporani al voltant d’instal·lacions permanents
que transformen l’espai públic, donen suport a l’economia creativa i promouen el
turisme cultural.
1. Característiques de la convocatòria
Cal publicar un GIF en un perfil d’Instagram propi i públic amb les etiquetes
#GIFSingulart, #SantJustSingulart i #RutesSingulars , etiquetant en la imatge els
perfils @SantJustSingulart i @santjust.cat.
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JUST GIF

El GIF animat ha de ser original, publicat i etiquetat expressament per a aquest procés
participatiu. No s’admet reetiquetar GIFS que ja han estat pujats al perfil.
2. La participació
El perfil participant ha de ser seguidor dels perfils del @santjustsingulart i
@santjust.cat, i tenir un compte a Instagram propi.
3. La comissió tècnica de valoració/Jurat
D’entre tots els GIFs participants vàlids el jurat seleccionarà el guanyador, que
s’anunciarà als perfils de les xarxes socials de SINGUL’ART i de l’Ajuntament de Sant
Just Desvern com a màxim el dia 31 d’octubre a les 23.59h.
El jurat estarà format pel col·lectiu PERSONA, i un/a tècnic/a del Servei de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament de Sant Just Desvern.
4. Criteris de valoració
La comissió de valoració triarà el GIF guanyador guiant-se per criteris de qualitat
artística, creativitat i originalitat.
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6. Premi
El premi consisteix en un sopar per a dues persones a ChichaLimona
(www.chichalimona.com), empresa col·laboradora de SINGUL’ART.
Per poder-ne gaudir, el guanyador haurà de donar el seu consentiment a SINGUL’ART
i a l’Ajuntament de Sant Just Desvern per publicar el GIF guanyador en el format que
consideri oportú per un període indefinit, i només per ús promociona i documental.
Aquesta autorització no suposa en cap cas que el GIF passi a ser propietat de
SINGUL’ART ni de l’Ajuntament de Sant Just Desvern.
El premi no es podrà canviar ni substituir a petició de la persona premiada, ni se’n
podrà modificar el beneficiari. Si el/la guanyador/a no accepta les condicions del
premi, es donarà per entès que hi renuncia, i l’equip de SINGUL’ART no haurà de
compensar-lo.
7. Altres disposicions
La participació en el procés participatiu implica l’acceptació d’aquestes bases i el
criteri de valoració del jurat pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada tant
del mateix procés participatiu com de l’elecció dels guanyadors, qualsevol aspecte que
no s’hi reculli quedarà a consideració del jurat.
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5. Termini de presentació i convocatòria de valoració
El període de participació és del 4 d’octubre a les 14:00h al 9 d’octubre a les 23:59h.
D’entre tots els GIFs participants vàlids el jurat seleccionarà el guanyador, que
s’anunciarà als perfils de les xarxes socials de SINGUL’ART i de l’Ajuntament de Sant
Just Desvern com a màxim el dia 31 d’octubre de 2018 a les 23:59h.

SINGUL’ART SKETCH
La realització d’aquest treball és part del projecte “Interreg – Rutes singulars”,
cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
mitjançant el Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA20142020). L’objectiu de POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona
fronterera entre Espanya-França i Andorra. La seva ajuda es concentra en el
desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a
través d’estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible. El
projecte “Rutes singulars” es desenvolupa entre 2016 i 2019 entre la ciutat de
Tournefeuille (líder) i les ciutats de Foix, Barakaldo i Irun, Sant Just Desvern i la
Fundació Kreanta. Té com a objectiu crear una xarxa transfronterera de ciutats
creatives a través de la valorització del patrimoni i la creació contemporània i dotar a
cada ciutat d’un recorregut artístic contemporani al voltant d’instal·lacions permanents
que transformen l’espai públic, donen suport a l’economia creativa i promouen el
turisme cultural.
1. Característiques de la convocatòria
Cal publicar una fotografia en un perfil d’Instagram propi i públic amb les etiquetes
#SingulartSketch, #SantJustSingulart i #RutesSingulars, etiquetant en la imatge els
perfils @SantJustSingulart, @gaudimcreanart i @santjust.cat.
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3. La comissió tècnica de valoració/Jurat
D’entre totes les fotografies participants vàlides el jurat seleccionarà la guanyadora,
que s’anunciarà als perfils de les xarxes socials de SINGUL’ART, GaudimCreanart i
l’Ajuntament de Sant Just Desvern com a màxim el dia 31 d’octubre a les 23.59h.
El jurat estarà format pel professorat de GaudimCreanart, el col·lectiu PERSONA i
un/a tècnic/a del Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sant Just Desvern.
4. Criteris de valoració
La participació en el procés participatiu implica l’acceptació d’aquestes bases i del
criteri del jurat pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada tant del mateix
procés participatiu com de l’elecció dels guanyadors, qualsevol aspecte que no s’hi
reculli quedarà a consideració del jurat.
5. Termini de presentació i convocatòria de valoració
El període de participació és del 4 d’octubre a les 14:00h al 9 d’octubre a les 23:59h.
D’entre totes les fotografies participants vàlides el jurat seleccionarà la guanyadora,
que s’anunciarà als perfils de les xarxes socials de SINGUL’ART i de l’Ajuntament de
Sant Just Desvern abans del dia 31 d’octubre de 2018 a les 23:59h.
6. El premi
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2. La participació
El perfil participant ha de ser de seguidor dels perfils de @SantJustSingulart,
@gaudimcreanart i @santjust.cat i tenir un compte a Instagram propi i públic.

La persona guanyadora obtindrà una plaça anual pel curs 2018-2019 al curs Urban
Sketchers organitzat pels Cursos d’Arts Plàstiques municipals de la Casa de la Cultura
Can Ginestar de Sant Just Desvern. En el cas que el curs no es porti a terme per
qüestions internes de l’empresa, s’oferirà la possibilitat de tenir una plaça amb les
mateixes característiques al curs de Dibuix al Natural.
Per poder-ne gaudir, el guanyador haurà de donar el seu consentiment a
SINGUL’ART, a GaudimCreanart i a l’Ajuntament de Sant Just Desvern per publicar la
fotografia del dibuix guanyador en el format que consideri oportú per un període
indefinit, i només per un ús promocional i documental. Aquesta autorització no suposa
en cap cas que la fotografia passi a ser propietat de SINGUL’ART ni de
Gaudimcreanart, com tampoc de l’Ajuntament de Sant Just Desvern.
El premi no es podrà canviar ni substituir a petició de la persona premiada, ni se’n
podrà modificar el beneficiari. Si el/la guanyador/a no accepta les condicions del
premi, es donarà per entès que hi renuncia, i l’equip de SINGUL’ART no haurà de
compensar-lo.
7. Altres disposicions
La participació en el procés participatiu implica l'acceptació d'aquestes bases i el
criteri de valoració del jurat pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada tant
del mateix procés aprticipatiu com de l'elecció dels guanyadors, qualsevol aspecte que
no s’hi reculli quedarà a consideració del jurat.”
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