
Contacte:

Montserrat Martell - mmartell@e-e.ad

Mòbil: 610803

Concurs d’idees:
https://www.e-e.ad/uploads/edictes/Caldes.pdf



2020-2023



Tram #1 “El Barri”



Tram #2 “Engordany”



Tram #3 “Parc de la Mola-Passeig del riu”



1+2 +3 components

In-C: espais d’aigua que raja

Fonts, punts d’aigua i espais emblemàtics situats a 
la placeta del Madriu, a la plaça de l’antic CIAM, al 
Roc del Metge, als safaretjos del Barri i  
d’Engordany, etc.

Aigua termal i passejos pel riu 

A-C: Una lectura artística i cultural del territori

amb la presència de la història de la parròquia i de 
l’art contemporani nacional. Es desenvolupa, amb 
els historiadors i els artistes, una sèrie 
d’intervencions educatives, artístiques i creatives. 

Història, Concerts, Murals, Escultures, Arts de 
l’espectacle, etc.

“SlowShopping”: Comerç

alternatiu & complementari al de Vivand, 
botigues de proximitat, cafès, restaurants, 
obres artesanals, Vintage, productes fets a 
Andorra (alimentació, joies, roba, etc.), art, 
col·leccionistes...

“El Mercat de Caldes”, música en viu, Street food/ 
foodtrucks, tallers d’artistes, etc.).



On posem les llumetes?



Som-hi!



In-Caldes
Fonts, cascades, surgències, miralls, parets, escultures d’aigua

“La font Stravinsky” Jean 
Tinguely i Niki de Saint Phalle, 
París, França.  

“Ballar sobre l’aigua”, Jean-Michel Othoniel, el 
“Bosquet” del Teatre de l’Aigua a Versalles, França.

“Support”, Lorenzo Quinn, 
Venècia, Itàlia. 

“L’Araignée”, Louise Bourgeois, Villa
La Coste, França.



In-Caldes

“First Generation”, Chong Fah Cheong, Singapur.

“Mustangs at Las Colinas”, Robert 
Glen, William’s Square, Irving, Texas.

El fantasma negre 
sortint de l’aigua, ciutat 
de Klaipeda, Lituània

Monument als “Raqueros”, José Cobo, 
Santander, Espanya.



In-Caldes

Mall Ginger 
and scotch, 
Dubai.

Rainman, 
Jean Michel
Folon, 
França.

“Scenarie”
Peter Land,

Copenhagen

Hamburg's “Lady 
of the lake”, 
Oliver Voss, 
Alemanya.



Placeta del 
Madriu

Nadant al safareig

Escultures 
de boira

Safareig del Barri

Escultures de boira, Fujiko Nakaya, “Grand 
Palais”, París, França.



A-Caldes, escultures de boira?

Mirall d’aigua, Jean-Max Llorca, 
Bordeus, França.

Escultures de boira, Fujiko Nakaya, Bilbao.



A-Caldes



IN-A-
Caldes



Roc del metge



Anant cap a Caldes #2
“Instagramable” (dixit Pilar)

Felice Varini



A-Caldes
https://streetart.today/category/street-art-projects

Louise
Kendal

JR, collage òptic, 
Louvre

Axel Void, Aberdeen

JR



Graffitis participatius

“I am Amsterdam”



A-Caldes

Victor Ash



Fotografia, còmic…

Victor Ash

JR

JR

JR

JR



Una pAleta cromàtica 
per a les façanes de 

Caldes?
Les 
façanes
de colors
de 
l’Onyar, 
Girona



Mercat !

Eines antigues



Fira de col.leccionistes !



Fira de “la nostra ferralla”!

Foire de “la ferraille”, Lille



“Fet a casa”



“Cultura foodtruckera”: 
gastronomia i arts de l’espectacle



Un exemple proper
del que volem aprendre…





Carrer d’Engordany

Slow Shopping !



Slow Shopping-Caldes

Objectes “Vintage”, col.leccionistes, artesans, artistes, roba de disseny,  productes
reciclats, serveis i botigues de proximitat…



STreet FoOd Caldes: plaça Santa Anna i Plaça de la Creu Blanca?



Festival CAldes



Street Art CAldes
La bici



Slow shopping-CAldes





Concepte



Concurs d’idees…
fins el 18 de gener de 2021



Qui pot consursar?
• Es tracta d’un concurs d’idees obert a una persona o a un equip de 

persones. Es pot presentar un ciutadà o una ciutadana, o un grup 
de ciutadans o bé un o més artistes de qualsevol disciplina artística;  
un o més arquitectes i/o enginyers, un o més historiadors o un o 
més professionals de qualsevol altra disciplina interessats en 
proposar idees.

• Els concursants es poden presentar sols o en equip. Cada persona
o equip ha presentar una proposta de trajectes que inclogui 
preferiblement els tres components.

• Cada equip concursant fa una proposta estèticament i tècnicament 
coherent per a 3 components o bé per a 1 i/o 2 components 
precisant el pressupost i la durada d’execució de cada component 
de manera que el Jurat pugui tenir la possibilitat d’escollir els 
treballs proposats per als tres components o només per a un o dos 
components.



Concurs: regla d’or
Hi pot haver una sola persona o un equip 
que resulti guanyador d’aquest concurs 
participatiu per als treballs dels tres 
components, però no és obligatori que la 
mateixa persona o el mateix equip sigui el 
guanyador dels tres components. Si 
escau, una persona o  un equip pot 
resultar guanyador d’un o dos 
components. 



#1 Concurs d’idees
#2 Projecte, #3 Obres i activitats

• Els que resultin guanyadors d’aquest concurs d’idees 
poden ser o no ser els encarregats de la redacció del 
projecte i de la direcció i coordinació de les obres i de 
les activitats previstes. 

• Per tant, es gestionarà de manera independent aquesta 
primera fase de proposta d’idees i la fase posterior de 
redacció del projecte i de realització de les obres i 
activitats acordades.

• Després d’aquest concurs se’n faran d’altres per
contractar la redacció dels projectes i la realització de 
les obres i activitats seleccionades per als 3 
components.



Procés participatiu
• S’organitzaran les reunions públiques 

d’informació que calguin sobre els 
continguts del present plec de bases. Les 
dates, horaris i llocs d’aquestes reunions 
es publicaran a les xarxes socials del 
Comú d’Escaldes-Engordany i a l’entrada 
principal de l’edifici del Comú.



Què tria el Jurat?
• La persona o l’equip guanyador de CADA 

component.

• Per tant hi poden haver:

1 Sol guanyador dels 3 components

2 Guanyadors (1 guanyador d’1 component i 
1 guanyador de 2  components)

3 Guanyadors (cadascún d’1 sol 
component)



Premis1er Component:
1er Premi: 7900 Euros

2on Premi: 3900 Euros

3er Premi: 1900 Euros

2on Component:
1er Premi: 7900 Euros

2on Premi: 3900 Euros

3er Premi: 1900 Euros

3er Component:
1er Premi: 7900 Euros

2on Premi: 3900 Euros

3er Premi: 1900 Euros



Terminis

• 16 de setembre 2020: Publicació al BOPA

• 18 de gener 2021: termini de lliurament de 
les propostes

• Març 2021: publicació dels components
guanyadors



Animeu-
vos a 
participar 
al Concurs
d’idees
CALDES!!

JR


