
1. OBJECTE

1.1. Aquestes bases pretenen regular la participació d’artistes plàstiques al Projecte
Mosquitera.

1.2. El Projecte Mosquitera neix de la descoberta d’una necessitat palesa en l’entorn gironí:
les artistes emergents no tenen recursos per poder avançar amb els seus projectes i
aconseguir que el seu itinerari laboral es vinculi amb el seu art.

1.3. Aquest projecte té com a objectius:
- Generar xarxa entre artistes sense recorregut de les comarques gironines.
- Donar eines i recursos per comprendre possibilitats sostenibles i viables

d’incorporació al mercat.
- Visibilitzar el seu talent.

2. ORGANITZACIÓ

2.1. Un grup motor format per Efecte Mosquit i persones físiques de l’àmbit artístico-cultural
de Girona és l’encarregat de la gestió del Projecte Mosquitera.

2.2. Efecte Mosquit és una cooperativa sense ànim de lucre i d’iniciativa social, que amb una
mirada crítica i creativa actúa en favor del progrés i de la consciència social.

2.3. El projecte té els seus inicis en el Treball de Final de Grau d'Administració d'Empreses i
Economia presentat per en Miquel Pujol, membre del grup motor.

2.4. L’Ateneu Cooperatiu de les Terres Gironines, l’Estació Espai Jove, l’Oficina de Foment de
les Arts, El Viver de Salt, la Càtedra de Joves Emprenedors de la UdG, La Volta i la
PAAC col·laboren amb el projecte en favor de la consecució dels objectius.

3. PARTICIPANTS I REQUISITS

3.1. Aquestes bases van dirigides a artistes amb propostes transgressores i transformadores
vinculats amb:

- El traç
- El pla
- El volum



3.2. La transgressió o transformació de les propostes poden derivar-se de l’elaboració de la
pròpia proposta (ús de materials, eines, recursos, metodologies o tècniques no comunes,
en desús o sostenibles, per exemple) o de l’objectiu que persegueix la proposta (reflexió,
crítica, incomoditat…).

3.3. El traç, el pla o el volum poden trobar-se en un segon pla dins la proposta, però en algun
moment s’ha de poder demostrar el nexe entre la proposta i un o varis d’aquests 3 ítems.

3.4. El Projecte Mosquitera inclou a les artesanes en el concepte d'artista, per tant, aquestes
bases també van dirigides a persones artesanes.

3.5. L’artista no pot tenir recorregut en l’àmbit en el que es presenta i, per tant, no pot ser una
figura reconeguda.

3.6. L’artista ha de viure actualment en alguna de les comarques gironines.

3.7. És condició indispensable que l’artista que presenti la sol·licitud ho faci en nom seu i sigui
l’autora dels productes i/o serveis artístics.

3.8. L’artista haurà de presentar un àlbum en el que s’hi trobi la descripció de la proposta
artística, els seus objectius i un recull de fotografies dels productes i/o serveis que
conformen la proposta.

4. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

4.1. El Projecte Mosquitera s’iniciarà el dissabte 10 de setembre de 2022 i finalitzarà en el
moment en què les artistes participants tinguin els recursos i les eines necessàries per
assolir els objectius comuns de manera autogestionada.

4.2. El termini d’enviament de sol·licituds s’inicia el dilluns 20 de juny a les 00:01 hores de la
nit i finalitza el dijous 21 de juliol a les 23:59 hores de la nit.

4.3. Les sol·licituds s’hauran d’enviar, sense excepció, a lamosquitera@efectemosquit.cat .

5. DOCUMENTACIÓ PER A LES SOL·LICITUDS

5.1. La documentació imprescindible per l’admissió de sol·licituds és la següent:
- Model de sol·licitud adjuntat en pdf (veure última pàgina)
- Àlbum de la proposta en pdf
- Biografia de l’artista amb dades de contacte
- Fotografia nítida d’un document identitari
- Proposta de taller en un document pdf, si s’escau (veure punt 9.11.)

6. PROCEDIMENT DE VALORACIÓ I ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS

6.1. La valoració de les sol·licituds i tot el material adjuntat serà competència exclusiva del
Comitè de selecció, conformat per tres persones del grup motor.



6.2. El Comitè de selecció serà l’encarregat d’admetre o denegar les sol·licituds presentades.

6.3. La selecció es farà en funció de la rúbrica que es troba a continuació, en la que hi
apareixen els criteris de valoració. Aquests criteris es tindran en compte només quan la
proposta compleixi exigentment amb les bases. Les propostes que no arribin a sumar 5
punts quedaran excloses del projecte.

Criteri de valoració 0 punts 1 punt 2 punts

Proposta singular i
original

No ho és Ho és però no
aconsegueix
destacar

Ho és

Proposta vinculada
amb valors socials

No ho està Es pot
interpretar que sí

Ho està per
objectius

Proposta vinculada
amb objectius de canvi

No ho està Es pot
interpretar que sí

Ho està per
objectius

Proposta cooperada No ho és Hi ha
participacions en
segon pla

Està
co-dissenyad
a amb altres
persones/enti
tats locals

Proposta vinculada
amb la llengua catalana

No ho està - Ho està

Proposta vinculada a la
joventut

L’artista té
més de 45
anys

L’artista té entre
30 i 45 anys

L’artista té
menys de 30
anys

Proposta destinada a la
joventut

No es té en
compte la
joventut com
a possible
públic

La joventut pot
ser un dels
públics de la
proposta

La proposta
té per
objectiu
arribar a la
joventut

7. RESOLUCIÓ DE LA SELECCIÓ

7.1. Finalitzada la valoració el grup motor enviarà un correu electrònic o un whatsapp, en
funció del que es marqui com a preferible en la sol·licitud, per notificar a cada artista la
seva admissió o denegació.

7.2. La notificació es produirà abans del divendres 29 de juliol.

8. FUNCIONAMENT DEL PROJECTE

8.1. El 10 de setembre es donarà el tret de sortida amb la celebració de la fira La Mosquitera.



8.2. A partir de llavors es crearà un canal d’Slack, que serà l’espai comunicatiu interpersonal
entre totes les artistes del projecte. En aquest canal, més enllà del grup motor, hi haurà
una representació de les entitats col·laboradores, que aprofitaran el canal per facilitar
informació útil i de qualitat a les artistes, a més de proporcionar un contacte directe.

8.3. El canal acabat de mencionar, a part de pretendre l’autogestió de les artistes com a grup,
serà l’espai a través del qual el grup motor i les entitats col·laboradores concretaran dates
i espais de trobada per avançar amb els objectius del projecte.

8.4. L’Ateneu Cooperatiu de les Terres Gironines, El Viver de Salt, la PAAC i La Volta
col·laboren amb el projecte oferint formacions en les que s’exposaran opcions sostenibles
i viables per professionalitzar l’art de forma compartida i donaran resposta als reptes de
les artistes, a més d’oferir acompanyament personalitzat.

9. FIRA LA MOSQUITERA

9.1. OBJECTE

9.1.1. La fira és l’acte de celebració i visibilitat del Projecte Mosquitera.

9.1.2. Pretén ser un primer punt de trobada entre les artistes del projecte i una
oportunitat per mostrar al públic gironí l’art emergent de les nostres contrades.

9.2. LLOC, DATES DE CELEBRACIÓ I HORARIS

9.2.1. La Mosquitera es celebrarà a la Plaça Miquel de Palol.

9.2.2. La Mosquitera es celebrarà el dissabte 10 de setembre de 2022.

9.2.3. La Mosquitera s’obrirà al públic de les 11:00 hores del matí a les 19:00 hores de la
tarda.

9.3. PARTICIPANTS I REQUISITS

9.3.1. Només poden accedir a tenir un estand a la fira aquelles artistes que estiguin en
el Projecte Mosquitera.

9.3.2. Només en el cas que el Projecte hagi admès més de 12 artistes s’iniciarà un nou
procés de valoració (veure punt 9.5.).

9.4. NOMBRE, PREU I CARACTERÍSTIQUES DELS ESTANDS

9.4.1. Cada artista disposarà d’un estand de 2m x 0’80m. Hi haurà un total de 12
estands i, per tant, cabuda per 12 artistes.

9.4.2. Més enllà de l’estand, cada artista disposarà d’un espai de 3m x 3m, podent-lo
ocupar de la manera que consideri, inclús amb taules pròpies per ampliar l’espai
d’exposició.



9.4.3. Els estands tindran un cost de 25€ per a les artistes.

9.4.4. Les artistes que presentin proposta de taller i el Comitè de selecció l’aprovi, no
hauran de pagar pel seu estand, ja que se les retribuirà amb 50€ l’hora pel taller,
que haurà de ser de 30 minuts. D’aquesta manera, els 25€ que haurien de cobrar
els deixaran de pagar per disposar de l’estand.

9.4.5. Si es demana amb antelació, els estands podran disposar de punts de llum i
aigua. Si una artista té alguna altra necessitat concreta, cal que es posi en
contacte amb el grup motor a través de lamosquitera@efectemosquit.cat,
prèviament a l’enviament de la sol·licitud, per acordar viabilitats.

9.5. PROCEDIMENT DE VALORACIÓ I ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS

9.5.1. Només en el cas que el Projecte Mosquitera el formin més de 12 artistes i totes es
vulguin presentar a la fira, la selecció d’admissions es farà en funció de la suma
dels totals de la rúbrica del punt 6.3. més els de la següent rúbrica.

Criteri de valoració 0 punts 1 punt 2 punts

Proposta interactiva És
merament
expositiva

Demana
interaccions
esporàdiques

Demana la interacció
constant amb el públic

Proposta de taller No n’hi ha N’hi ha N’hi ha i és una
proposta de co-creació
amb el públic

9.5.2. En el cas que hi hagi empat entre les places dels últims estands, l’ordre
d’inscripció indicarà quines s’admeten i quines no.

9.5.3. Una vegada atribuïts tots els estands, si hi ha hagut més demanda, les 5
sol·licituds més valorades que hagin quedat fora faran de reserva, per si alguna
de les escollides falla.

9.6. RESOLUCIÓ DE LA SELECCIÓ

9.6.1. Finalitzada la valoració, el grup motor enviarà un missatge a cada artista informant
sobre la seva admissió, denegació o qualitat de reserva.

9.6.2. La notificació es farà juntament amb l’especificada en el punt 7.1., per tant s’usarà
el mitjà de comunicació marcat com a preferit i es produirà abans del divendres 29
de juliol.

9.7. MUNTATGE I DESMUNTATGE DELS ESTANDS

9.7.1. Cada artista convocada s’haurà de presentar 1 hora abans de l’inici de la fira (a
les 10:00h del matí) per organitzar el seu estand, encara que amb previ avís pot
presentar-se amb anterioritat si ho necessita.



9.7.2. Cada artista tindrà 1 hora, després de la finalització de la fira (fins les 20:00h) per
deixar l’estand buit i net.

9.8. ATRIBUCIONS DE L’ORGANITZACIÓ

9.8.1. En ús de les seves competències, l'organització podrà adoptar les mesures que
consideri oportunes pel correcte desenvolupament de la fira, entre elles, es
reserva el dret a retirar part de les peces d'una artista per motius vinculats a
l’autoria de les peces o a l’harmonia de la fira.

9.8.2. L’organització té la potestat plena per prendre decisions i realitzar canvis de dates
i horaris davant successos imprevistos durant la planificació o el desenvolupament
de la fira.

9.8.3. L’organització no es fa responsable en cas de malbaratament, robatori o desgast
de les peces presentades.

9.8.4. L’organització es reserva el dret de fotografiar o filmar estands i productes
exposats en els mateixos, podent usar aquestes reproduccions en les seves
publicacions i promocions oficials.

9.9. DRETS DE LES ARTISTES

9.9.1. Cada artista té dret a:
- L’aparició en el catàleg de la fira, a excepció de quan es participi en la fira

com a reserva i no hi hagi hagut temps de realitzar la modificació en el
catàleg.

- L’exposició i venta dels productes i/o serveis propis en un estand.
- L’assegurança comuna de responsabilitat civil.
- El servei de manteniment dels estands.
- El servei d’atenció constant per part de l’organització.
- L’accés a totes les fotografies i vídeos captats per l’organització.
- La publicitat de la seva participació en la fira.
- El certificat de col·laboració amb la fira.

9.10. OBLIGACIONS DE LES ARTISTES

9.10.1. Cada artista es compromet a:
- Exposar i/o vendre els seus productes i/o serveis d’elaboració pròpia

relacionats amb la sol·licitud presentada.
- Permanèixer en el recinte de la fira, principalment a l’estand en excepció

de descansos com ara el dinar, sense la possibilitat de cedir la
representació a algú que no sigui la creadora de les obres.

- Responsabilitzar-se dels productes exposats en el seu estand.
- No realitzar accions que alterin o impedixin el desenvolupament ordinari de

la fira. Queda expressament prohibida la instal·lació, tant dins com fora de
l’estand, de cartells i/o pancartes que es refereixin a temes diferents a la
publicitat o explicació de l’artista i/o els productes ofertats.



- Responsabilitzar-se de la imatge i bona conservació de l’estand.
- Complir amb aquestes bases.

9.11. TALLERS

9.11.1. Les artistes que presentin una proposta de taller tindran prioritat davant de la
resta, a excepció que el Comitè de selecció consideri oportú algun moviment
contrari en pro de la fira.

9.11.2. Hi haurà una zona destinada exclusivament al desenvolupament dels tallers.

9.11.3. Totes les propostes de taller de les sol·licituds acceptades s’inclouran en el
programa de la fira, creant una agenda en la que es reservaran espais de 30
minuts per a cada taller.

9.11.4. En el cas que es presentin més tallers dels que es poden desenvolupar per
agenda, els tallers acceptats que no tinguin cabuda en la fira La Mosquitera es
desenvoluparan en altres espais i jornades d’acord amb l’organització.

9.11.5. Les propostes de taller poden ser de qualsevulla índole sempre i quan es
corresponguin amb l’objecte de la fira: l’art o alguna de les seves expressions;
encara que es valorarà més si les propostes són de co-creació amb el públic. Així
doncs, els tallers poden tenir per objectiu qualsevol aspecte relacionat amb l’art,
com per exemple treballar la creativitat, mostrar el procés de la creació d’una
obra, generar una nova obra amb la participació del públic, conèixer o practicar
una tècnica concreta…

9.12. Tota proposta de taller ha de complir amb els següents requisits:
- Que duri aproximadament 30 minuts.
- Que el pugui desenvolupar la pròpia artista.
- Que no requereixi d’inversió per part de l’organització.
- Que no sigui perillós per al públic.
- Que sigui participatiu en la mesura del possible.

9.13. L’organització posarà taules a disposició de les artistes per poder desenvolupar els
tallers. Tot el material propi dels tallers haurà d’anar a càrrec de les artistes.

9.14. Qualsevol dubte o proposta de taller que no pugui adaptar-se a algun dels punts anteriors
es pot tractar amb l’organització de la fira per buscar la viabilitat de la seva
implementació.

10. ESCALETA

10.1. A les 11:00h s’inicia la fira amb les exposicions de les artistes i el primer taller obert al
públic.

10.2. A les 11:30h es fa el segon taller.



10.3. A les 12:00h es fa la presentació oficial oberta al públic i a la premsa en la que
participaran representants de les entitats col·laboradores per reflexionar sobre les
necessitats de promoure l’art, la territorialitat, el talent juvenil, l’emprenedoria i l’economia
social, entre altres.

10.4. A les 12:30h es fa el tercer taller.

10.5. A les 13:00h es fa el vermut amb sessió de DJ.

10.6. A les 14:00h es fa el dinar popular amb la música ambient d’una cantautora emergent.

10.7. De les 15:00h a les 18:00h es fan sis tallers més.

10.8. De les 18:00h a les 19:00h actua una altra cantautora emergent i es clausura la fira.

10.9. De les 11:00h a les 19:00h, en paral·lel a tots els actes, els estands estaran accessibles
al públic.

L’incompliment d’un sol punt d’aquestes bases podrà comportar l’expulsió de l’artista.



SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ PER A ARTISTES PLÀSTIQUES

Nom sentit

Nom artístic

Població de residència

Número de telèfon mòbil

Adreça electrònica

Preferència de contacte (marca la casella del mitjà a través del qual prefereixis que et contactem)
Telèfon              Correu electrònic

Àmbit d’actuació artística (se’n pot marcar més d’un)
Traç
Pla
Volum

Rètol de l’estand (quin nom o frase vols que posem?)

Detalls de la proposta (no del taller)
Serà expositiva
A més de ser expositiva, en ocasions pretendrà la interactuació amb el públic
Es basarà en la interactuació constant amb el públic, més enllà de la part expositiva

Relació de productes que exposaràs a la fira (detall de les seves característiques: dimensions i material,
i número aproximat d’exemplars)

Aprofitaràs la fira per posar a la venta productes?              Sí                No
Si la resposta és sí, preus aproximats de venta dels productes (rang de preus: quant valdrà el producte
que oferiràs més econòmic i quant el més car?)

Presentes una proposta de taller amb la teva sol·licitud?
Sí (recorda que és imprescindible adjuntar a la sol·licitud la proposta de taller en un document pdf)
No

Com a interessada declares, sota la teva exclusiva responsabilitat, que les dades consignades en la
present sol·licitud són certes a fi que siguin útils pels efectes oportuns.
La firma i presentació d’aquesta sol·licitud constitueix un compromís irrevocable per part de la sol·licitant
d’acceptar les bases establertes per l’ocasió.

A……………………………………, a………….. de……………………de 2022

Firmat:


