
 

 

CONVOCATÒRIA CAMINART 2018 
9a edició del Caminart pel Carmel. 30 juny de 

2018. Omplirem els carrers del Carmel 

d’intervencions artístiques de tot tipus i 

disciplines. 

CaminArt és un projecte desenvolupat per l’Espai 

Jove Boca Nord i el Centre Cívic del Carmel que 

pretén potenciar l’ús dels espais públics 

mitjançant intervencions artístiques 

multidisciplinaries: l’espai públic com escenari 

artístic. Durant el recorregut gaudirem 

d’intervencions en llocs i espais específics del 

Carmel, que són quotidians per la gent del barri: 

carrers, balcons, mercats, voreres, parcs, patis, 

finestres, i altres llocs que esdevenen escenaris 

no convencionals per la creació artística. 

Aquest any obrim convocatòria per artistes de 

totes les disciplines que puguin tenir lloc a l'espai 

públic durant el festival. Un dels aspectes que fa el 

Caminart únic és la capacitat que dóna ala majoria 

dels espectacles d’adaptar-se als racons, placetes, 

carrers del Carmel. Mira els vídeos de edicions 

anteriors: 

/// LA CONVOCATÒRIA ESTÀ 
ORGANITZADA EN 3 SECCIONS /// 
// ARTS ESCÈNIQUES // 

 // ARTS VISUALS I PLÀSTIQUES // 

//  DECORACIÓ I AMBIENTACIÓ // 

 

// SECCIÓ A // 
Arts escèniques 

Performance, teatre, dansa, circ, clown, musica, poesia, 

etc. 

Capacitat d’adaptar-se a l’espai públic i a les 

característiques del barri del Carmel. 

Durada màxima de 10- 15 min. 

Dotació econòmica entre 100€ i 150€. 

 

// SECCIÓ B // 

Arts visuals i plàstiques 

Pintura, fotografia, gravat, escultura. També: 

instal·lacions de vídeo, videocreació, o altres amb els 

mitjans audiovisuals. 

Obra per presentar com a exposició a l’espai públic del 

barri del Carmel en parets públiques, sobre vegetació, 

els arbres, etc.  

Durada: només hi serà exposada durant el transcurs del 

festival CAMINART (muntatge sobre les 17h i 

desmuntatges el mateix dia sobre les 23h). Hi haurà 

vigilància de les obres. 

Dotació econòmica: per desplaçament i despeses de 

muntatge. 

 

// SECCIÓ C // 

Decoració i ambientació de l’espai 

Dirigida a propostes d’ambientació i decoració de l’espai 

públic, tant en el disseny, com en el muntatge. Es donarà 

prioritat a les propostes que inclouen el component de 

il·luminació inclòs al disseny de la proposta. Les 

propostes poden estar pensades per: 

_ espai natural, amb arbres i vegetació  (parc del carmel) 

en tros de recorregut o dispers per trajecte del parc; 

_ espai urbà (edificis, cases, etc) La intervenció no podrà 

causar impacte irreversible al espai urbà. 

Durada: només hi serà exposada durant el transcurs del 

festival CAMINART (muntatge sobre les 17h i 

desmuntatges el mateix dia sobre les 23h). 

Dotació econòmica: 200 € (Les despeses i materials de les 
accions aniran a càrrec dels participants). 

 



Els artistes /  grups interessats per a la 
convocatòria hauran de presentar: 

1. Fitxa d'inscripció omplerta ( a la web 

del Boca Nord o del C.C.Carmel) 

2. Breu CV dels participants + webs o 

altres suports 

3. 2 a 3 imatges  horitzontals de la 

proposta (300 dpi) i vídeos o altre 

material audiovisual que il·lustre la 

proposta  

4. Fitxa tècnica on indiqueu:  

a. Secció a: necessitats tècniques 

de so, llums, àrea d’espai 

d’actuació, particularitats o 

altre que sigui pertinent a 

l’hora de realitzar/muntar 

l’espectacle. 

b. Secció b:  necessitats de 

muntatges, mides i numero 

d’obres  i/o particularitats o 

altre que sigui pertinent a 

l’hora de muntar l’obra. 

c. Secció c:  necessitats tècniques 

de la proposta, tipus de lloc on 

s’implementarà, materials i 

forma de muntatge. 

 

És imprescindible aportar aquestes dades per 

entrar a la selecció. Es seleccionarà  màxim 3 

propostes de la secció A; màxim 3 propostes de 

la secció B, màxim 1 proposta de la secció C. 

 

L’organització es permet donar com a desertes, 

qualsevol de les seccions, en cas que les 

propostes presentades no s’adeqüen a: 

- La línia de programació del Festival 

Caminart Pel Carmel;  

- A la qualitat esperada de les propostes; 

- Per la falta de informació a l’hora de 

rebre la sol·licitud;  

- Per la impossibilitat de muntatge o per la 

complexitat de necessitats tècniques 

que impliquin les propostes 

presentades. 

 

El termini d'entrega de la fitxa i la recepció del 

material serà fins el 30  d’abril a les 23.59h. 

El comitè organitzador del Caminart notificarà als 

grups seleccionats la seva participació el 7 de 

maig.   

El material dels grups no seleccionats no serà 

retornat. La organització disposarà d'ell per a 

possibles participacions en d'altres cicles. 

 

Podeu fer-nos arribar les vostres propostes 

personalment, per correu ordinari a: 

_  l’Espai Jove Bocanord C/Agudells, 37-45. 

08032 Barcelona 

_  al Centre Cívic Carmel:  C/ Santuari, 27. 08032 

Barcelona , 

_ bé per correu electrònic a: ana@bocanord.cat o 

animacio.carmel@qsl.cat .  

Per a més informació podeu trucar al: 934 29 93 

69 o al 93 256 33 33. 

 

 ____________________________________________________ 

 

Per més informació sobre el Festival Caminart: 

Caminart 2017 - https://vimeo.com/244627631 

Caminart 2016 - https://vimeo.com/189956591 

Caminart 2015 - https://vimeo.com/139220386 

Caminart 2014 - https://vimeo.com/108879496 

Caminart 2013 - https://vimeo.com/108879496  

 

 

www.bocanord.cat 

http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/carmel 
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