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Anunci Bases reguladores Projecte BIRart

La Junta de Govern Local de data 4 de novembre de 2021 s’aproven les Bases reguladores
del Projecte BIRart i que seguidament es transcriuen:
BASES REGULADORES PROJECTE BIRART
Descripció del projecte
Des del servei de Joventut considerem una tasca molt important l’habilitació d’espais
d’expressió artística a través del grafit, per poder fomentar la seva valoració com a art urbà
però que al mateix temps, el jovent grafiter ho faci amb civisme i en els espais adequats. És
per aquesta raó que s’ha decidit engegar aquest projecte a llarg termini per facilitar i
potenciar que les persones joves artistes tinguin uns espais habilitats on puguin fer els seus
grafits.
Amb aquest projecte es pretén disminuir les pintades fora dels espais habilitats i donar
suport a l’art urbà. També s’utilitzarà com un mitjà per facilitar la vinculació entre el servei de
joventut i els joves d’aquest col·lectiu.
Per poder fer ús d’aquests espais s’haurà de sol·licitar un permís, una vegada rebuda la
sol·licitud s’estudiarà i s’acceptarà, si s’escau la sol·licitud.
Objectius
-

Potenciar els mitjans i canals d’expressió cultural juvenil.
Convertir aquests espais buits en una oportunitat per al jovent grafiter del
municipi.
Fomentar l'expressió del grafit en espais legals i autoritzats, evitant aquells que
s'expressin de manera incívica, no artística i que embrutin els espais públics.
Donar una imatge més viva i juvenil a les parets escollides per al projecte.
Entendre i respectar el grafit i l'art urbà com a disciplines creatives amb les seves
pròpies tècniques i recursos que prenen la ciutat com a suport.
Entendre i valorar el grafit com a fenomen sociocultural important amb els seus
propis canals de comunicació.
Vincular el grafit i l'art urbà contemporani amb determinades entitats i amb el
servei de Joventut.
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Procediment
En primer lloc, el servei de Joventut proposa i acorda unes zones determinades per a dur a
terme el projecte i delimitar les parets. Aquestes es podran anar ampliant i/o modificant en
funció de les necessitats del servei.
En segon lloc, per poder fer ús dels espais habilitats el jovent gratifer haurà de:
1. Anar a l’Espai Jove La Cova a fer la sol·licitud del permís.
2. La regidoria de Joventut validarà la sol·licitud i emetrà el comprovant al mateix
moment.
3. Un cop hagi entregat la sol·licitud, la còpia d’aquesta servirà com a
comprovant provisional, a l’espera que li arribi el permís definitiu. Aquest
tindrà una vigència de 6 mesos, a comptar des de la data de la sol·licitud.
L’artista obtindrà, juntament amb el comprovant, un mapa dels espais
habilitats per pintar.
4. Quan l’artista vulgui que l’espai habilitat sigui blanquejat, haurà de dirigir-se a
l’Espai Jove per tal de comentar-ho. Després, es valorarà la demanda.
5. Sempre que l’artista estigui fent ús de l’espai habilitat haurà de dur el permís a
sobre (primer el comprovant provisional i, un cop li hagi arribat el permís, el
permís).
6. Aquest permís serà vàlid durant sis mesos a comptar des de la data de
sol·licitud; en aquest període l’artista tindrà permís per poder pintar en tots
els espai habilitats del municipi, senyalitzats prèviament.
Normativa
- El permís és individual i intransferible
- No es podrà fer ús dels espais habilitats sense permís
- La persona grafitera haurà de dur a sobre el comprovant del permís quan
estigui fent ús dels espais
- Està totalment prohibit realitzar murals amb missatges discriminatoris
(homòfobs, racistes, masclistes, etc.) i/o que atemptin contra els drets
humans bàsics.
- Està totalment prohibit realitzar murals que incloguin símbols de partits polítics
i/o missatges amb clara intencionalitat política.
- Està totalment prohibit realitzar murals amb missatges publicitaris comercials.
- S’han de respectar els espais i els dibuixos de cada artista durant un mínim
de sis mesos.
- Els espais s’han de mantenir nets en tot moment
- Per qualsevol dubte i/ o aclariment poseu-vos en contacte amb el servei de
Joventut a través dels canals habilitats: Telèfon: 93 865 64 45 / 681 23 82 29,
correu electrònic(elpunt@biguesiriells.cat) i xarxes socials.
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Espais habilitats.
En un inici, el mur habilitat serà el del camp de futbol municipal de Bigues i Riells, situat a
l’avinguda Onze de setembre. Aquest mur té unes dimensions considerables que permetrà
començar amb aquest projecte. Més endavant, si escau, es procedirà a facilitar més murs “
Signat electrònicament, a Bigues i Riells del Fai, a la data que figura a la signatura.
FIR$A01
Galiano Peralta,
Joan
Alcalde
08/11/2021
18:42
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