BASES DEL 1r CONCURS “FEM EL PAS: ART URBÀ”
1. DESCRIPCIÓ
La Regidoria de Joventut Festes i Tradicions de l’Ajuntament de Lleida obre la convocatòria per a
participar en el 1r concurs “FEM EL PAS” de la ciutat de Lleida.
Fem el pas: art urbà és un projecte de creació artística i de participació que consisteix en
reproduir un total de 15 missatges als passos de vianants de diferents barris de Lleida i els seus
voltants, per tal de poder-los llegir i compartir amb la ciutadania.
LleidaJove serà l’encarregada de portar a terme aquesta iniciativa i gestionar aquest projecte,
amb la col·laboració de dos artistes professionals reconeguts a nivell local: Blai Baules i Francesca
Vasile d’Estudi Creatiu CactusSoup.
Les persones que ho desitgin poden enviar una proposta de missatge a lleidajove@paeria.cat o bé
a l’Instagram @lleidajove per tal que el jurat en faci la selecció final.
Els missatges seleccionats es plasmaran als passos de vianants durant els mesos de juliol i agost
mitjançant una activitat de l’Agenda Jove d’estiu 2020.
Cada missatge anirà acompanyat d’una icona gràfica que identificarà les creacions del projecte.
2. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
L’objectiu principal del projecte és donar suport a la població amb missatges constructius, positius
i de superació arran de la situació que vivim per la pandèmia del COVID-19.
La finalitat d’aquesta convocatòria és promoure la participació ciutadana i fomentar la creativitat
a través de missatges que transmetin la solidaritat rebuda i el sentiment de cooperació i respecte
a les persones, als animals i al nostre planeta.
3. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
Podrà participar al concurs qualsevol persona, independentment de la seva edat o procedència.
Cada participant podrà presentar una única proposta de missatge amb un màxim de 60 caràcters,
espais inclosos.
L’idioma dels missatges serà únicament el català.
La temàtica estarà centrada en donar suport i ànims a la ciutadania arran de la situació generada
per la pandèmia del COVID-19, tractant aspectes relacionats amb la solidaritat, la superació, el
respecte a les persones, als animals, a la natura i al planeta en general.
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Caldrà fer arribar la proposta de missatge al correu lleidajove@paeria.cat i fer-hi constar el nom
de l’autor/a i un telèfon de contacte o bé via Instagram a @lleidajove deixant la proposta de
missatge en els terminis establerts.
Les persones participants declaren sota la seva responsabilitat que els missatges són de creació
pròpia.
Les persones participants cediran els drets de reproducció i comunicació pública dels missatges
seleccionats i n’autoritzen la seva difusió de manera gratuïta en el marc d’aquest projecte.
4. TERMINIS
Es podran enviar les propostes de missatges des del dimarts 9 de juny al dilluns 22 de juny de
2020 (ambdós inclosos).
El dia 1 de juliol es comunicarà la selecció dels missatges escollits pel mateix canal de
comunicació s’envia la proposta
L’execució del projecte es durà a terme durant els mesos de juliol i agost del 2020.
5. JURAT
El jurat tindrà la facultat de rebutjar i excloure del concurs els missatges que incompleixin els
requisits i les condicions establerts en aquestes bases.
El jurat estarà format per cinc persones: un/una artista urbà de Lleida, dos professionals de
LleidaJove i 2 persones vinculades al món literari i cultural.
La decisió del jurat serà inapel·lable i no serà objecte de recurs ni reclamació.
6. PREMI
No s’estableix cap premi retribuït.
Els missatges seleccionats quedaran plasmats als passos de vianants de Lleida. Entenem, doncs,
que el premi és la incorporació del missatge al projecte i al paisatge urbà de la ciutat de Lleida.
7. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació al concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.
L’organització es reserva el dret de modificació d’aquestes bases únicament pel bon
funcionament de concurs.
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