Concurs de pintura mural “Decora el campus”
La Universitat Pompeu Fabra, com a resultat d’una decisió conjunta de les institucions que
conformen el Campus Universitari Mar (Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat
Pompeu Fabra i Escola Superior d’Infermeria del Mar - Parc de Salut Mar), convoca un concurs
amb l’objectiu de seleccionar una proposta artística per pintar un espai de l’edifici docent.
Bases
1. Objecte
L'objecte d'aquestes bases és regular l'organització, la presentació, l’adjudicació i la realització
del concurs d’una pintura mural a l’edifici Campus Universitari Mar (Dr. Aiguader, 80, de
Barcelona).
I entenem com a pintura mural aquella que es realitza sobre un suport arquitectònic i de
naturalesa perenne. En aquesta edició, la paret objecte del concurs es troba situada al vestíbul
de la planta 1, concretament al passadís que va del vestíbul a les escales. Les mides de les
parets i les especificacions es poden veure en l’annex.
2. Requisits generals
a) Totes les obres presentades al concurs mural del Campus Universitari Mar han de ser
originals i inèdites.
b) No s'hi poden presentar obres premiades en altres concursos.
c) Els participants assumeixen l'autoria de les seves obres i es comprometen a no presentar-hi
materials sobre els quals no tinguin drets d'ús, degudament acreditats. La UAB, la UPF i
l’ESIMar no es fan responsables de l'ús inadequat dels drets de la propietat intel·lectual dels
autors de les obres.
d) No s'admetran treballs, el contingut dels quals atempti contra els drets humans o els vulneri,
fomenti la violència, o la discriminació per raó de sexe, raça o qualsevol altre tipus de
discriminació.
e) No s’acceptarà cap obra que no sigui presentada tal com estableixen aquestes bases.
3. Participants
Poden participar-hi tots els estudiants matriculats durant el curs 2018-2019 i que estiguin
cursant en l’edifici Campus Universitari Mar qualsevol dels graus o dels postgraus impartits per
la UAB, la UPF i l’ESIMar. Les obres poden presentar-se individualment o per equips.
4. Termini de presentació
El termini de presentació d’obres finalitza el dilluns 20 de maig del 2019, a les 14.00 h.
5. Presentació i lliurament de les obres
a) Les propostes es realitzaran a escala 1/50. Per fer-ho, podeu descarregar la plantilla amb les
mides i les anotacions de les parets objecte del concurs, marcades com a A (3,57 x 2,94) i B
(4,50 x 2,94) que trobareu a l’annex.
b) Totes les propostes han d’anar acompanyades del pressupost del material necessari per a la
seva realització.
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c) Les obres presentades a concurs es lliuraran al Punt d'Informació a l'Estudiant del Campus
Universitari Mar, en un sobre que contingui:





Impressió a color de la proposta en un full A4.
Pressupost del material necessari per a la realització de l’obra, amb la
descripció del material que s’utilitzarà, així com de la seva corresponent fitxa
de seguretat.
Llapis USB amb l'obra i el pressupost en format PDF.
Un altre sobre —tancat— que contingui el full d'inscripció.

En tots dos sobres s’ha d’indicar, a la part exterior, el títol de l'obra i el pseudònim de l'autor.
6. Tema
El tema de l’obra ha d’estar centrat en l’àmbit de les ciències de la salut i de la vida.
7. Tècnica, format i material
Es pot utilitzar qualsevol tipus de tècnica, sempre que aquesta s’adapti al format mural
(pintures, esprai, etc.).S’hauran d’utilitzar materials que no siguin tòxics i mesures de protecció
personal (mascareta, ulleres de seguretat, guants) durant la realització del mural. La tècnica
s’aplicarà emprant un o diversos dels materials següents: pintura vinílica ecològica o esmalt
sintètic ecològic o vernissos naturals, respectuosos amb el medi ambient en diluir-se i netejarse amb aigua, i sense dissolvents.
8. Obligacions dels guardonats
1) Realitzar el mural en les dates pactades amb l’administració de l’edifici.
2) Ajustar-se al pressupost presentat.
3) Mantenir les normes de seguretat indicades per la direcció de l’edifici, en especial, les
relatives a la supervisió del responsable de manteniment.
9. Jurat
a) El jurat estarà format pels membres següents de la comunitat universitària de la UPF, de la
UAB i de l’ESIMar:
–Dr. Lluís Molina, professor de la UAB
–Dr. Eduard Cairol, professor de la UPF
–Dra. Lorena Molina, professora de l’ESIMar
–Fina Lorente, directora del campus del Mar de la UPF
b) El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic durant l'acte de lliurament de premis. El
jurat resoldrà qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases.
c) La Secretaria del concurs farà les actuacions necessàries per constituir el jurat i determinarà
la data de celebració de les sessions d'avaluació. La proposta de veredicte serà decidida pel
jurat, per majoria.
d) El jurat pot declarar desert el concurs.
10. Acte de lliurament del premi
L’acte de lliurament del premi tindrà lloc el 13 de juny, a les 12.00 h a l’aula 61.129 del Campus
Universitari Mar (Dr. Aiguader, 80).
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11. Implementació de l’obra
La proposta guanyadora s’haurà de realitzar durant el període del 2 al 13 setembre del 2019. El
material necessari per a la realització serà subministrat pel Campus Universitari Mar d’acord al
pressupost presentat a la candidatura.
12. Premi
Hi haurà un únic premi de 1.000 euros en metàl·lic per a la proposta guanyadora, al qual
s’aplica una retenció del 15% d'IRPF.
13. Drets d’explotació
Els drets de propietat intel·lectual, tant morals com d'explotació, sobre les obres premiades
pertanyen exclusivament als seus autors. La Universitat Pompeu Fabra tindrà el dret no
exclusiu d'exposar-les i de reproduir-les per publicar-les en els mitjans de comunicació de la
Universitat en l'àmbit de les seves activitats pròpies i sense ànim de lucre, fent-hi constar
sempre el corresponent copyright amb el nom de l'autor. Si l'autor vol que l'obra es faci pública
amb pseudònim, ho ha d’indicar expressament. La Universitat no es fa responsable dels
desperfectes que puguin patir les obres.
14. Devolució de les obres no premiades
Les obres no premiades seran dipositades a la recepció del Campus Universitari Mar. Estaran
disponibles per ser recollides del 14 de juny al 12 de juliol del 2019. Les institucions no es fan
responsables de les obres que no hagin estat recollides dins el termini establert.
El fet de participar en aquest concurs comporta acceptar-ne totalment les bases.

Per a més informació podeu contactar a serveisgenerals.mar@upf.edu

Barcelona, abril del 2019
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