
Convocatòria d’arts visuals “Paper d’artista”  

L’Ajuntament de Granollers, amb col·laboració amb l’Institut de Batxillerat Celestí 
Bellera crea la convocatòria d’arts visuals – Batxillerat 2008 amb l’objectiu de 
promoure i estimular la creació artística. Es per això que promou la present 
convocatòria, integrada dins del Pla d’Estudis del Batxillerat Artístic, per tal de 
simular els processos de sol·licitud de finançament.  

BASES  

1. Presentació  

Roca Umbert Fàbrica de les Arts és un espai de 20.000 m² al centre de la ciutat, 
un projecte impulsat per l’Ajuntament de Granollers que reconverteix l’antiga 
fàbrica tèxtil Roca Umbert en un gran centre cultural adreçat a la producció, 
formació i difusió de la creació artística, a resoldre demandes locals vinculades a 
la cultura, així com a cobrir les necessitats del sector comunicatiu i tecnològic. 

Roca Umbert busca fomentar la creació contemporània com a eina de reflexió, 
comunicació, intercanvi, acció, representació i aprenentatge.  

La missió de Roca Umbert Fàbrica de les Arts és promoure les condicions 
necessàries per universalitzar l’accés a la creació artística i endegar-ne la difusió i 
la divulgació. Aquesta funció es vol concretar amb el foment de la trobada i el 
diàleg entre creadors i ciutadania; és a dir, amb l’acostament dels ciutadans als 
territoris de la creació i la producció artístiques.  

L’Espai d’Arts, és un equipament dins de Roca Umbert Fàbrica de les Arts, que 
pretén donar suport a la creació i es materialitza en una sala d’exposicions de 
140m2 i tres espais de producció. 

L’ús dels espais de producció està pensat per afavorir projectes de nova creació 
que posin en relació diferents artistes per treballar en xarxa.  

L’objectiu de l’Espai d’Arts es facilitar l’encontre entre professionals de l’art 
contemporani i la fusió de disciplines. 

Les tres idees bàsiques en què es fonamenta són: 

-la idea del procés com a alternativa a la producció acabada 

-la idea de fusió com a eina creativa  

-la horitzontalitat entre el creador, el públic i la institució  

2. Participants  

Els participants a aquesta convocatòria són els alumnes de primer de batxillerat 
artístic del IES Celestí Bellera.  



3. Criteris de valoració  

- Connexió del projecte amb les corrents actuals de creació contemporània. 

- L’impuls a les pràctiques culturals contemporànies que propiciïn diàlegs i 
intercanvis entre creadors i d’aquests amb el públic.  

5. Desenvolupament  

El projecte a desenvolupar serà treballat amb la tutora del Batxillerat artístic 
durant l’horari lectiu.  

En concret es realitzaran diverses xerrades i visites per tal de poder mostrar com 
treballen els artistes, que es concreten en:  

- Visita a l’exposició d’en Xavier Arenós: Escenari 1. Arxiu Espartaco- Els 
col·lectivitzadors.  

- Xerrades amb artistes per explicar el procés de producció d’un projecte , i de 
com es relacionen en l’àmbit de l’art contemporani. 

6. Documentació  

Els candidats hauran de trametre a l’Oficina Tècnica de Roca Umbert Fàbrica de 
les Arts la documentació següent:  

Dades personals  

Fotocòpia del DNI 

Projecte tècnic en el qual ha de constar: objectius, plantejament teòric i tècnic, 
calendari i cost aproximat de realització. Extensió màxima 10 pàgines.  

Tota la documentació addicional que els aspirants creguin convenient incloure per 
facilitar la valoració del projecte: dossier gràfic d’altres obres realitzades, crítiques, 
bibliografia, documentació de premsa, etc. 

S’hauran de presentar 3 còpies del projecte.  

La documentació s’ha d’enviar per correu certificat dins del termini corresponent.  

7. Termini de lliurament de la documentació  

El termini per la presentació de la documentació és el dia 2 de febrer de 2009. 

La documentació s’haurà d’enviar a l’Oficina Tècnica de Roca Umbert Fàbrica de 
les Arts. (Roca Umbert Fàbrica de les Arts, Carrer de la Mare de Déu de 
Montserrat 36, Nau Oficines. 08401- GRANOLLERS) 

8. Presentació pública de la documentació  



El dia 6 de febrer es farà una presentació de la documentació aportada a Roca 
Umbert Fàbrica de les Arts. Aquesta convocatòria està oberta al públic en general.  

En aquesta presentació els participants han d’explicar en què consisteix el seu 
projecte. Per tal de poder-ho explicar, tindran a la seva disposició un ordenador i 
un projector digital. 

La presentació ha de durar 10 minuts com a màxim, i tot seguit s’iniciarà un torn 
de preguntes per part del tribunal.  

La fitxa de valoració de la presentació que tindrà cada membre del jurat inclourà la 
valoració d’aspectes com:  

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Valoració sobre el projecte: objectius, 
metodologia de treball, innovació, presentació de la documentació.  

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Valoració sobre la presentació del projecte: 
fluïdesa, ordre, material de suport a l’explicació oral.  

9. Jurat  

El jurat present en la presentació serà:  

El director/a de l’I.E.S. Celestí Bellera, o a qui ho delegui 
La coordinadora del Batxillerat artístic, o a qui ho delegui 
La tutora dels alumnes  
La regidora de Cultura, o a qui ho delegui 
El coordinador/a Roca Umbert Fàbrica de les Arts, o a qui ho delegui 
La directora/a del Museu de Granollers  
La Tècnica d’Arts Visuals de Roca Umbert  

Roca Umbert Fàbrica de les Arts es reserva el dret a convidar altres agents 
implicats en l’art contemporani.  

10. Tutories  

La setmana del 13 al 20 de febrer, es citarà a tots els participants a Roca Umbert 
Fàbrica de les Arts per fer una reunió amb el responsable d’arts visuals on es 
comentarà les valoracions fetes pel tribunal del seu projecte i de la presentació 
pública realitzada.  

11. Resolució  

El dia 27 de febrer es publicarà a la web wwww.rocaumbert.cat la resolució de la 
convocatòria.  

Els participants del projecte escollit obtindran dues acreditacions professionals per 
assistir a 10a edició de l’Audiovisual MAC- Mercat Audiovisual de Catalunya 
(http://www.audiovisualmac.cat<!--[if !supportNestedAnchors]--><!--[endif]-->) 

http://www.audiovisualmac.org/


gràcies a la col·laboració desinteressada del Consorci del Mercat Audiovisual de 
Catalunya en aquesta convocatòria.  

Es farà difusió del projecte guanyador a la pàgina web de Roca Umbert Fàbrica 
de les Arts www.rocaumbert.cat .  

11. Acceptació de les bases i resolució del jurat  

La participació en aquest concurs comporta l’acceptació de les bases i de la 
resolució del jurat, així com dels canvis que, com a conseqüència de factors aliens 
a l’Ajuntament de Granollers es puguin produir posteriorment. 
 

http://www.rocaumbert.cat/
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