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URBANA NA  
CORUÑA



O Concello da Coruña convoca un concurso 
de ideas e propostas de arte urbana arredor 
dos dereitos das mulleres e as súas achegas 
na cidade herculina. O fallo do concurso 
darase a coñecer o 22 de marzo de 2017, no 
marco das actividades en torno ao Día dos 
Dereitos das Mulleres, o 8 de Marzo.  

PARTICIPANTES 
Poderán participar neste concurso calquera 
persoa maior de 16 anos vinculada á  cidade 
da Coruña, xa sexa por residencia, nacemento, 
lugar de estudos ou de traballo, ou lugar de 
referencia vital por algún outro motivo, e que 
presente polo menos un bosquexo da súa 
proposta de obra gráfica. 

As persoas menores de 18 anos deberán 
presentar autorización dalgunha das persoas que 
ostenten a súa representación legal segundo o 
Anexo 2 que figura ao final destas Bases.

A participación poderá ser individual ou en grupo.

A participación nesta convocatoria supón 
a aceptación das persoas participantes 
ás presentes bases e o compromiso de 
cumprimento das mesmas.

TEMÁTICA E TÉCNICA 
A temática do concurso xira sobre a idea de 
‘convivir en igualdade’, igualdade de dereitos, 
de oportunidades, de valoración dos traballos 
e de realidades,  poñendo o foco de atención 
no recoñecemento e na posta en valor das 
contribucións das mulleres a unha sociedade 
que quere avanzar en igualdade. 

Non se admitirán propostas con contidos 
violentos, sexistas, xenófobos ou 
discriminatorios por cuestión de diversidades 
existentes. Caso de utilizar a linguaxe 
nalgunha parte da obra deberá ser inclusiva.

A técnica será libre e poderá utilizarse 
calquera material necesario para desenvolver 
a obra (boquillas, sprays, elementos de 
protección, andamiaxes, etc.) .

Os traballos deberán ser inéditos e orixinais 
e non ter obtivo premios ou accésits noutras 
convocatorias, certames ou concursos. 

INSCRICIÓN E PARTICIPACIÓN  
NO CONCURSO 
Prazo: desde o 6 ata o 17 de marzo  
ás 14.00 horas. 
Documentación:  
As persoas interesadas en participar neste, 
deberán presentar no Rexistro Xeral do 
Concello, a seguinte documentación: 

• Deberá cubrirse unha solicitude xeral 
por parte da persoa física ou xurídica que 
se presente. No caso de ser un grupo de 
persoas  a solicitude reflectirá os nomes 
de todas e unha delas actuará como 
representante.

O modelo de solicitude xeral poderá 
descargarse da web da Concellaría de 
Igualdade e Diversidade http://coruna.
gal/igualdade e/ou recollerse en papel 
no Rexistro xeral do Concello, situado en 
María Pita.  A solicitude deberá ir asinada 
pola persoa que se presenta ao concurso, 
ou representante no caso dun grupo de 
persoas, ou por representante legal en 
caso de menores de idade (Anexo II) 

• Unha fotocopia do DNI ou NIE ou 
documento identificativo doutra índole.

• O(s) bosquexo(s) do traballo presentado 
ao concurso. Os devandito(s) bosquexo(s) 
deberán ser inéditos e orixinais, en cor e en 
soporte papel ou cartulina. Os bosquexos 
deben elaborarse a escala 3x2 metros e 
tamaño de presentación será o A3 sen 
dobrar. Os bosquexos deberán vir pegados 
a un soporte de cartón pluma ou similar. 
Non poderán levar ningunha sinatura ou 
marca identificativa que permita coñecer  
a identidade da persoa autora.

• Un texto explicativo sobre a idea gráfica, 
o deseño e a motivación do graffiti que 
se propoña, nunha extensión máxima 
dunha páxina, con tamaño A4, letra arial 11, 
espazo interlineal 1,5.

• Un dossier no que se recolla unha breve 
presentación doutros traballos realizados.

• Relación de materiais que serán 
necesarios para realizar o traballo gráfico 
presentado, caso de resultar seleccionada 
a idea proposta. Esta relación deberá 
conter  o número, tipoloxía, marca e 
demais elementos identificadores dos 
sprays, boquillas, equipos de protección 
individual como mascarillas e filtros, 
andamios, elementos de limpieza e, en 
xeral, calquera material ou utensilio que 
se precise para a realización do traballo. 
Así mesmo, deberá conter o importe 
unitario e total de cada elemento e o 
orzamento global. O Concello farase cargo 
da subministración destes elementos de 
acordo coas especificacións presentadas 
ata un importe máximo de 2.500 €. Caso 
de resultar o orzamento presentado maior 
da cantidade sinalada, os materiais polo 
importe excedente deberán ser aportados 
pola persoa gañadora do concurso.

INTERVENCIÓN GRÁFICA 
PLANIFICADA DO ESPAZO PÚBLICO

• Forma de presentación dos bosquexos 
Cada participante poderá presentar un 
máximo de dous bosquexos.

O bosquexo, o texto explicativo sobre 
a idea gráfica e a relación de materiais 
necesarios deberán ir dentro dun sobre 
pechado no que se especificará o nome 
do concurso (concurso de ideas de 
arte urbana “mulleres que transforman 
realidades”) e o título ou lema do 
traballo que se presenta. En ningún caso 
poderá levar ese sobre ningunha outra 
identificación ou sinal que permita a 
identificación da persoa participante.

Dentro deste sobre incluirase outro máis 
pequeno no que se indicarán os datos 
persoais (nome e apelidos, enderezo, 
teléfono móbil, enderezo electrónico), 
unha fotocopia do DNI/NIE ou documento 
identificativo doutra índole de quen 
participa e o dossier doutros traballos 
realizados.

VALORACIÓN DOS TRABALLOS 
Un xurado valorará a orixinalidade da idea  
e do bosquexo, a fidelidade ao lema proposto, 
a técnica e dificultade de execución, o 
acabado final e a súa perdurabilidade.

O fallo do xurado darase a coñecer 
publicamente o  22 de marzo de 2017.

O xurado estará presidido pola concelleira 
de Igualdade e Diversidade, e del  formarán 
parte ademais catro persoas pertencentes 
ás Áreas municipais de Culturas e Deportes; 
Rexeneración urbana e Participación e 
Innovación Democrática. A Secretaría do 
xurado será exercida por unha funcionaria da 
Concellería de Igualdade e Diversidade.

Corresponde á presidenta dirixir e ordenar as 
deliberacións e votacións. A funcionaria que 
exerza as funcións de Secretaría velará polo 
cumprimento destas Bases.

As deliberacións do xurado serán secretas  
e a súa decisión inapelable. 

PREMIO E PRAZO DE 
REALIZACIÓN DA OBRA  
GRÁFICA GAÑADORA 
A realización da obra gráfica gañadora 
realizarase durante o mes de marzo, segundo 
o plan de traballo que se acorde coa persoa 
autora, debendo quedar rematado antes de 
finalizar o mes.

Establecerase un único premio en metálico 

de 600 euros á obra que seleccione o xurado 

como gañadora do concurso.

O premio quedará sometido ás retencións 

fiscais conforme á lexislación vixente.

Os traballos que se presentaren validamente  

a concurso poderán ser expostos polo 

Concello da Coruña ao longo do presente 

ano, coa debida identificación da persona 

ou persoas autoras dos mesmos. Logo de 

finalizar este prazo, os bosquexos presentados 

que non fosen seleccionados poderán ser 

retirados polas súas persoas autoras na 

Concellaría de Igualdade e Diversidade.

AUTORÍA E PROPIEDADE 
INTELECTUAL 

As persoas participantes ao presentar os 

traballos a esta convocatoria garanten que 

son as lexítimas autoras dos mesmos, e que 

ostentan os dereitos de propiedade intelectual 

requiridos para a súa presentación con todos 

os elementos que os compoñen,  

e que a súa presentación non vulnera dereitos 

de terceiros.

Así mesmo, fanse responsables das 

reclamacións que puideran formularse 

en calquera momento sobre a autoría 

e orixinalidade dos traballos e sobre a 

titularidade de dereitos, todo elo de acordo 

coa normativa de propiedade intelectual.  

O Concello da Coruña non se fai responsable 

dos prexuízos que puidera ocasionar o 

incumprimento desta garantía, e poderá 

exercitar as accións legais oportunas coa fin 

de reparar os danos e prexuízos ocasionados.

A obra gráfica premiada quedará exposta no 

emprazamento que figura no Anexo I o tempo 

que considere o Concello, sen que elo derive 

noutra contraprestación económica que non 

sexa o premio.

A realización do traballo no emprazamento 

sinalado poderá ser gravado ou fotografiado 

e poderá ser reproducido ou exposto polo 

Concello facendo referencia, en todo caso,  

á identidade da persoa autora.

PUBLICIDADE 

As presentes bases unha vez aprobadas, así 

como a acta do Xurado co nome da persoa 

e traballo gañador serán publicadas na web 

do Concello, sen prexuízo da súa difusión 

a través das redes socias e medios de 

comunicación locais.



www.coruna.gal/igualdade

ANEXO I
DESCRICIÓN DA ESTRUTURA SOBRE A QUE SE REALIZARÁ A OBRA GRÁFICA

Dimensións: 

O muro está formado por dous tramos, o principal de lonxitude 25,30 metros e de altura variable 
(polo relevo da zona verde contigua) entre 4,30 m. no seu lado esquerdo, e 3,43 m. no seu lado 
dereito, onde dobra cara ao seu segundo tramo, con esa mesma altura e unha lonxitude de 4,60 m.

Materiais cos que está construído:

Muro de fábrica recebado e pintado.

Datos de localización:

Achégase o plano de situación do muro, con fotografías.

Aspectos que se teñen que considerar en relación co seu contorno:

A superficie para a intervención conta cunha posición de peche do progresivo crecemento en 
anchura da beirarrúa esquerda da avenida Alcalde Pérez Ardá, que comeza no cruzamento coa rúa 
Ramón y Cajal. A súa posición focal para o/a peón ao longo dun percorrido de 200 m, non o é tanto 
se temos en conta a abundante vexetación de gran porte ao longo do devandito percorrido. Nesta 
dirección, a percepción do mural é de descubrimento progresivo na sucesión de pezas vexetais.

Nos percorridos desde a rúa Chile, a aproximación ata o muro sería a oposta.

Unha vez alcanzado o muro, a vexetación convértese nun potencial marco para a obra, responsable 
da sensación de profundidade e de espazo entre o espectador e obra.

Desde a localización e a paisaxe urbana valórase que as propostas fagan destas condicións 
elementos partícipes da obra.

Como dato invisible, indícase que a canalización do río Monelos transcorre xusto baixo o límite 
esquerdo do muro. O papel dos usos que tivo o río neste lugar, o tipo de espazo social que 
xerou (en termos tanto de xénero, como de clase) e estes como memoria ocultada dunha parte 
fundamental da cidade, poden ser cuestións que se deben ter en conta.

(A CUBRIR POLA NAI, PAI, OU PERSOA QUE EXERZA A GARDA LEGAL DE MENORES DE 18 AÑOS)

D./Dª                                                                                                , co DNI/pasaporte en vigor 

número                                                             , na miña condición de nai/pai/titora/titor, pola presente 

AUTORIZO á                                                                                                             a participar no concurso 

de ideas de arte urbana “Mulleres que transforman realidades” organizado polo Concello da Coruña.

En                                              a                            de marzo de 2017.

Sinatura

ANEXO II 
AUTORIZACIÓN MENORES DE IDADE


