CONCURS
ESCULTURA
EN RECORD
EDIFICI
CAN GARCIA

BASES
OBJECTE
Aquest any 2021 està previst que acabi el procés denderroc del bloc que quedava
dels pisos de Can Garcia. Aquest procés ha durat 16 anys. El pisos de Can Garcia
formen part de la memòria de tots els manlleuencs i manlleuenques, i l'enderroc,
a banda dels canvis socials que ha provocat en veïns i veïnes del barri, canviarà
lskyline de la nostra ciutat.
Els pisos de Can Garcia han estat un clar exemple del creixement urbanístic que
neix amb deficiències i amb poca planificació. La reforma urbana del barri iniciada
amb el projecte de Llei de barris ens deixa dos escenaris ben diferenciats on es pot
treballar, duna banda la transformació física i urbanística i de l'altra, la transformació
social i alguns conceptes que giren entorn de lenderroc: lestigmatització, la
segregació i la diversificació dels veïns i veïnes. Urbanisme i societat, un binomi que
continua essent un gran repte per a Manlleu.
Els pisos de Can Garcia han estat uns edificis emblemàtics, no només del barri, sinó
de la ciutat de Manlleu. És per això que des de lAjuntament es creu oportú tenir
quelcom in situ, que ens recordi la història més recent. Se cerca una peça que
utilitzant qualsevol tipus de material i tècnica artística es converteixi en un espai
de record del pisos de Can Garcia.
La selecció de propostes per a aquesta convocatòria es regirà per les següents
bases:
CANDIDATURES
La convocatòria està adreçada a artistes que tinguin una relació directa amb
la ciutat de Manlleu.
TERMINI, LLOC DE PRESENTACIÓ I DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
Els candidats podran presentar la seva proposta des del dia 2 d'agost fins el dia 20
de setembre de 2021 a les 12 de la nit, de forma telemàtica a través de l'adreça de
correu electrònic comunicacio@manlleu.cat .

El correu electrònic haurà de portar com a assumpte "Escultura pisos Garcia" i haurà
de contenir un dossier adjunt en format PDF (amb un pes màxim de 3 MB) que
inclogui els següents apartats:
1. Dades identificatives i de contacte de l'artista
(incloent-hi enllaços a web i xarxes socials, si s'escau).
2. Currículum artístic.
3. Memòria explicativa de la proposta on es faran constar totes les dades que es
considerin necessàries per comprendre millor el projecte (màxim 3 pàgines).
Es fixa un límit duna única proposta per a cada candidat/candidata.
DOTACIÓ ECONÒMICA
La proposta seleccionada rebrà una dotació econòmica de 5.000  (cinc mil euros),
impostos inclosos.
Aquest import inclou els honoraris, la despesa de producció i la instal·lació
del monument de manera completa, que anirà a càrrec de l'artista amb el suport
de la comissió designada per lAjuntament de Manlleu.
SELECCIÓ I VEREDICTE
Les bases daquesta convocatòria han estat elaborades per garantir objectivitat,
igualtat i transparència amb la finalitat de democratitzar laccés als espais expositius
i creatius.
De totes les propostes rebudes, un jurat format per la regidora de Cultura, la tècnica
de Comunicació i un expert en art faran una preselecció de 5 propostes a porta
tancada.
Es valoraran els projectes que presentin una proposta innovadora, original,
amb compromís i representativa dels pisos de Can Garcia, puntuant de l'1 al 5 les
següents característiques: a) innovació, b) representació dels pisos i c) originalitat.
S'atorgaran així un màxim de 15 punts a cada projecte.
La selecció final es durà a terme per votació popular, fent participar tots els ciutadans
i ciutadanes entre les 5 propostes finalistes.
El veredicte es resoldrà i es farà públic el dia 27 de setembre).

PRODUCCIÓ I INSTAL·LACIÓ
L'escultura seleccionada sinstal·larà en una zona propera al solar dels pisos de Can
Garcia, entre els mesos doctubre i novembre, en una data per concretar.
La realització de la proposta haurà de dur-se a terme al mateix taller de lartista
i només l'enllestiment dels detalls del projecte podrà dur-se a terme a lespai
expositiu. El transport i el muntatge serà a càrrec de lartista, inclosos dins limport
del premi.
PROPIETAT I DIFUSIÓ DELS TREBALLS
La difusió constarà en la publicació de material informatiu al web i a les xarxes
socials de lAjuntament de Manlleu, així com les comunicacions de premsa i material
auxiliar habituals en aquest tipus de convocatòries.
El treball seleccionat restarà en propietat de lAjuntament de Manlleu.
CONDICIONS I RESPONSABILITAT
Els participants es fan responsables que no hi hagi drets de tercers en les obres
presentades, així com que no puguin fer-se reclamacions de propietat intel·lectual
ni de drets dimatge.
ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en aquesta convocatòria comporta lacceptació daquestes bases
i de la resolució del jurat, com també dels canvis que, com a conseqüència de
factors aliens a lorganització, es puguin produir posteriorment.
Lorganització es reserva el dret de resoldre tot allò que no estigui previst en
aquestes bases.
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