PROJECTE LA VOLTA. MERCAT ART Km 0
SELECCIÓ DE PERSONES I PROJECTES PER UNA LLISTA
D’ESPERA PER A LA PARTICIPACIÓ EN EL PROJECTE LA
VOLTA DE SANT NARCÍS QUE COMPORTARIA LA CESSIÓ
DE PARADES AL MERCAT LA VOLTA
UN
PROJECTE
DEL
BÒLIT,
CENTRE
CONTEMPORANI DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA

D’ART

BASES DE LA CONVOCATÒRIA
L’Ajuntament de Girona convoca un procés de selecció
d’iniciatives emprenedores del sector creatiu/cultural de Girona
que vulguin participar en el mercat LA VOLTA, ART KM 0. Les
iniciatives seleccionades configuraran una llista d’espera que
proveirà de participants el Mercat La Volta en el cas de que hi
hagi places vacants.
El mercat és a la Pl. de l’Assumpció de St. Narcís i hi participen
els artistes i dissenyadors residents als locals de La Volta, i els
projectes creatius que ja participen al mercat gràcies l’anterior
convocatòria de selecció de projectes.
El mercat és mensual a l’aire lliure i es dedica a l’art i el disseny
sota el denominador “Art Km0”. La idea és que l’artista estigui
en contacte directe amb el possible comprador de les seves
creacions al mateix temps que es busca crear una oferta de
productes artístics i artesanals de caràcter innovador.
Objectiu
L’objectiu d’aquesta convocatòria és l’activació i consolidació de
sectors emergents de les indústries creatives, tot innovant en
sectors tradicionals de les arts i la creativitat amb especial
atenció a les arts visuals.
Es seleccionaran projectes que vulguin participar d’un mercat
mensual a la Pl. de l’Assumpció en el qual també hi seran
presents els residents del projecte La Volta durant el període
d’un any. El mes d’agost no es farà mercat.
Destinataris
Professionals de les indústries creatives: arts visuals (dibuix,
fotografia, gravat i pintura, etc.), joieria contemporània, edició,
disseny i artesania. Els usuaris han d’estar interessats en
participar en un projecte col·laboratiu compartit amb altres
professionals creatius.

Dates
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Anual, des de la data de la concessió
Què s’ofereix i què es requereix
El mercat es realitzarà el segon dissabte de cada mes en horari
de mati de 10 a 14 h. a la Pl. Assumpció.
El mercat estarà format per un màxim de 20 parades. 10 de les
parades es reserven als residents del projecte La Volta i 10 més
a projectes creatius amb producte que respongui al concepte
d’art i innovació Art Km0, en el ben entès que el mateix creatiu
productor haurà de ser qui atengui la parada.
Es facilitaran les parades dissenyades per La Volta formades
per una taula de 200 x 80 cm., realitzats amb materials i
disseny de fàcil muntatge, emmagatzematge i transport. El
material s’haurà de recollir i retornar en bones condicions com
a màxim una hora abans de l’inici del mercat i una hora
després del tancament del mateix.
Participar en el mercat mensual “Art Km0” contra pagament de
9,90 euros per parada i dia (4,45 € si es comparteix la parada
amb un altre artista resident de La Volta) de taxa municipal de
venda de productes culturals per ocupació ocasional i temporal.
S’han de comprometre a deixar net l’espai i el material.
Contractar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per
l’activitat als locals i al mercat.
S’han de comprometre a col·laborar en l’organització general i
logística del mercat juntament amb els residents de La Volta.
Al final del projecte, lliurar una avaluació de l’experiència.
Es realitzarà una campanya de comunicació per donar a
conèixer el projecte i als professionals residents, inclosa
promoció per web i 2.0.
Hi haurà un servei de coordinació, acompanyament, informació
i suport a la mateixa plaça de l’Assumpció a càrrec de personal
tècnic qualificat i de l’equip del Bòlit, Centre d’Art Contemporani
de Girona, de l’Associació Fang, que assumeix l’encàrrec de
coordinació de La Volta, i dels membres ja establerts els anys
2014 i 2015 a La Volta.
Condicions de participació
S’hauran de lliurar els següents documents:
-Formulari de sol·licitud degudament complimentat (annex 1).
-Currículum del sol·licitant, adjuntant la titulació acadèmica, i
destacant el perfil artístic, artesanal o creatiu, fent especial
esment a la vessant d’empresa creativa innovadora.
-Carta de motivació.
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-Document firmat conforme s’està al corrent de les obligacions
fiscals i laborals i que no es tenen deutes amb les
administracions públiques.
-Descripció dels productes que es volen
materials i preus, i documentació gràfica.

comercialitzar,

Entrega de documentació
La documentació a lliurar enumerada en l’apartat de Condicions
de participació caldrà enviar-se per correu certificat o en mà al
Registre General de l’Ajuntament de Girona, en un sobre únic i
retolat amb la següent informació:
CONVOCATÒRIA PLATAFORMA LLANÇADORA – LA VOLTA/BÒLIT
EMPRÈN 2015
Ajuntament de Girona – Registre General
Plaça del Vi, 1
17004 Girona
Es verificarà que el segell de correus o registre de lliurament
coincideixen amb el termini de la convocatòria.
També s’haurà d’enviar la mateixa documentació mitjançant
correu electrònic a l’adreça bolitconvoca@bolit.cat
Termini de presentació i resolució
Cada mes es valoraran les candidatures rebudes i es publicarà
la llista d’espera vigent
Termini de presentació: obert
Resolució: el primer dia hàbil de cada mes

Criteris i equip de valoració
Els criteris de valoració són:
-Adequació de les característiques de la proposta a les
possibilitats del mercat (25%)
-Qualitat cultural/creativa de la proposta (25%)
- Complementarietat i diferenciació respecte els paradistes
participants actuals. (25%)
-Vinculació amb Bòlit, amb la Volta i altres projectes creatius de
Girona, especialment al Barri de Sant Narcís (25%)
L’equip de valoració està format per:
-2 persones tècniques del Bòlit (Bòlit, Centre d’Art
Contemporani. Girona)
-1 persona de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament
de Girona
-1 persona de l’Àrea de Turisme i comerç
-1 membre de l’Associació Cultural Fang
-1 membre del col·lectiu La Volta
No es valoraran les propostes que incompleixin les bases de la
convocatòria.
Acceptació de les bases: resolució i atorgament
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La participació en aquesta convocatòria comporta l’acceptació
d’aquestes bases i de la resolució del jurat, així com els canvis
que, com a conseqüència de factors aliens a l’organització, es
puguin produir posteriorment.
La signatura del formulari suposa l’acceptació de les bases de la
convocatòria.
Els candidats seleccionats hauran de firmar un contracte on
s’establiran les condicions, els pactes i acords entre l’usuari i
l’Ajuntament de Girona. La proposta de document es lliurarà als
interessats juntament amb la comunicació de la resolució per
escrit i haurà d’estar firmat abans de l’inici de l’activitat.
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ANNEX 1. FORMULARI DE SOL·LICITUD
1. Dades del sol·licitant
Nom i cognoms

DNI

Adreça postal

Telèfon

Mòbil

E-mail

Data de naixement

Accepto les condicions d’utilització de la botiga-taller i dels
equipaments que em siguin cedits.

2. Breu explicació de la iniciativa a desenvolupar al Mercat de
La Volta – Barri de Sant Narcís

3. Documents a lliurar

•

•
•

•

Currículum del sol·licitant, adjuntant la titulació
acadèmica, i destacant el perfil del projecte o d’empresa
creativa
Carta de motivació
Document firmat conforme s’està al corrent de les
obligacions fiscals i laborals i que no es tenen deutes amb
les administracions públiques
Descripció dels productes que es volen comercialitzar,
materials i preus, i documentació gràfica

Signatura del sol·licitant,

Data
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