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MURS LLIURES 
  

Obra guanyadora del Concurs de logos. Autora Cristina Pedragosa Batllori 
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OBJECTIUS 
  
Facilitar espais i material als joves aficionats a l’art mural.  
 
Fomentar que altres joves s’aficionin a aquestes practiques.  
 
Promoure una ocupació cívica de l’espai públic per part dels grafiters i 
la seva imatge positiva.  
 
Crear comunitat al voltant d’aquesta activitat creativa.  
  
PROVA PILOT  
 
Principalment es tracta de destinar a la pintura mural murs propers a 
l’Espai Jovent → veure doc adjunt.  
  
ORGANITZACIÓ  
 
Els joves o grups de joves interessats podran sol·licitar ”l’ocupació” 
d’un dels murs disponibles. 
 
La sol·licitud es farà per escrit i es lliurarà a l’Espai Jovent. S’haurà 
d’adjuntar dades personals de la persona/ persones, dades de 
contacte, un esbós de l’obra que es vol representar i el mur que es 
sol·licita.  
 
En cas de menors d’edat caldrà també afegir l’autorització de la 
persona responsable." 
  
El jove rebrà resposta en el període d’una setmana. En cas afirmatiu 
es revisarà l’estat del mur i si es necessari es demanarà reparació- 
pintura per part dels equips comunals competents. 
 
En cas de no requerir reparacions-pintura, el mur estarà disponible 
després de l’aprovació. En cas de requerir reparacions, aquestes es 
realitzaran en un període màxim de 2 setmanes més. El jove que vulgui 
podrà preparar ell mateix la paret si vol evitar esperar aquestes 
setmanes." 
  
El jove disposarà d’un marge de 15 dies per pintar. Dins d’aquest 
marge podrà ocupar la paret un màxim de 3 dies.  
 
En el cas de l’aparcament del Parnal haurà d’avisar amb el temps 
suficient per tal de protegir la zona. Després d’aquest temps el mur es 
podrà passar al següent candidat si n’hi hagués. " 
  
En el cas que un jove que ha pintat un mur vulgui pintar un segon mur 
podrà fer-ho sempre i quan no hi hagi demandes en els següents dos 
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mesos des de la pintura del seu primer mur. Aquesta norma respon a 
l'interès de donar oportuntiats al màxim de joves possibles. El màxim 
de murs per jove serà de dos. 
  
MATERIAL 
 
El jove rebrà una ajuda per la compra de material per un import de 3 
euros per metre quadrat (50% de la despesa necessària 
aproximadament)  
 
Per beneficiar - se d’aquesta ajuda el jove haurà d’adreçar-se al comerç 
que se li especifiqui i reservar el material que posteriorment el personal 
del Comú passarà a recollir i que se li lliurarà a mesura que el vagi 
necessitant.  
 
La intenció no es assumir completament la despesa per part del Comú 
sinó fer una ajuda.  
 
En la despesa s’afegirà un plus per a la compra de material de protecció 
i de delimitació (plàstics, pila de pintor, paper craft) però no per al 
material personal guants, ulleres, mascareta, que anirà a càrrec dels 
pintors. 
  
Les ajudes es realitzaran fins a esgotar el pressupost destinat 
(equivalent al càlcul de tots els metres quadrats disponibles).  
  
CONDICIONS  
 
El jove pintarà l’obra que va ser presentada.  
 
Les obres no contindran elements ofensius ni discriminatoris.  
Tampoc elements publicitaris.  
 
En cas de no complir amb aquesta condició, el jove haurà de refer la 
seva obra i en cas negatiu serà eliminada i el jove no podrà tomar a 
utilitzar els murs durant un període o de manera definitiva. “ 
  
Els joves seran responsables de la neteja tant durant les hores de 
pintura, com a l’hora de deixar les zones adjacents as murs en perfecte 
estat incloent el terra.  
 
Haurà de respectar la zona delimitada això com els possibles elements 
com ara portes o similars.  
 
A efectes de facilitar-li la feina el jove podrà deixar el material a l’Espai 
Jovent, també el podrà utilitzar per la neteja dels estris i personal, però 
haurà de deixar els espais perfectament nets després de la seva 
utilització.  
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Per pintar els murs es podrà fer servir esprais o altres tècniques i 
materials. “ 
  
PERMANENCIA DE LES OBRES 
 
Cada 6/12 mesos es podrà fer una renovació total o parcial (es podran 
salvar els de major qualitat i millor conservats).  
La decisió la prendrà una Comissió amb la participació de representants 
dels joves. " 
  
PROMOCIÓ  
 
Es crearà un apartat al blog de joventut a on s’inclourà el mapa dels 
murs disponibles, el formulari de sol·licitud, i les fotos de les obres amb 
els noms dels artistes i les seves adreces Instagram (majors d’edat 
nomes).  
  
PROGRESSIÓ  
 
Si l’experiència funciona es podran anar afegint altres murs de la 
Parròquia.  
  
DESTINATARIS  
 
Joves i grups de joves de 15 a 29 anys. Si hi ha demanda de persones 
majors de 29 anys, podran fer una petició però es valorarà apart.  
  
MUR DE PRACTIQUES  
 
Es reservarà un mur menys visibles per fer pràctiques. Es faran tallers. 
En cas de pràctiques” lliures” per part de joves sense experiència, el 
procediment serà el mateix que per a la resta de murs.  
  
US DE LES IMATGES  
 
Els participants atorguen al Comú el dret de difondre les imatges. 


