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CONVOCATÒRIA OBERTA:  
PINTEM A LA PARET DE L'ESTACIÓ! 
 
Aquest any torna la convocatòria per pintar al mur de l'estació organitzat des de 
JOVES.PRAT amb col�laboració amb /UNZIP Arts Visuals al Prat (Ajuntament del Prat de 
Llobregat). La intervenció es realitzarà durant el dissabte 26 de novembre de 2016. 
 
Objectius  
Promoure un espai de creació i relació de la ciutadania amb l'art urbà des de la pintura 
mural, donant resposta a algunes de les necessitats i demandes del col�lectiu artístic de 
la ciutat. 
 
Destinataris 
Persones o col�lectius interessats en intervenir a l'espai públic de totes les edats, amb 
preferència als residents al Prat de Llobregat. Es podrà presentar de forma individual o 
col�lectiva (grups, col�lectius, entitats...). 

 
Característiques 
- Hi ha 19 espais disponibles d'una mida aproximada de 3.75mt x 2mt, cada participant 
podrà sol�licitar un espai. En cas de col�lectius es pot sol�licitar un màxim de 2 espais.  

- Serien les mateixes parets que es van pintar a l'anterior convocatòria realitzada al 
novembre del 2014 incrementant en 3 més. Es proposa no intervenir en 2 de les parets 
que estan pintades, a on es realitzarà una consulta sobre quines 2 mantenir. 
- La tècnica és lliure.  
- Cada participant disposarà d'un màxim de 60 euros per material i per espai assignat.  
 
Selecció  
L'organització triarà les persones o col�lectius participants en funció de la qualitat i la 
viabilitat de la proposta.  
 

Condicions 

Amb la inscripció les persones participants es comprometen a no realitzar cap intervenció 
amb contingut de caràcter feixista, xenòfobs, racista, misogin, homòfob, sexista, 
discriminació per orientació sexual o identitat de gènere, capacitisme, maltractament 
animal... En el cas de que alguna intervenció tingui aquest contingut l'organització tindrà 
la competència de tapar la intervenció.  

 

Dates d'inscripció 
Fins al dimecres 4 de novembre del 2016 
 

Com participar 
Omplint aquest formulari: https://goo.gl/forms/dHp9lcfENxXssp6l2 
Tota la informació es troba a www.joves.prat.cat 
Per dubtes, es pot contactar mitjançant adreça electrònica: dinamitzacio@joves.prat.cat 
 
Horaris de intervenció 
Dissabte 26 de novembre a partir de les 10h  


