
CONCURSO DE GRAFFITI 2018

SANTA COMBA EN CORES

Concello de Santa Comba

BASES DO CONCURSO

INTRODUCCIÓN

TEMÁTICA

“SANTA  COMBA  EN  CORES  2018“  é  un  concurso  de  graffitis  para  xóvenes  galegos,
organizado polo Concello de Santa Comba, para motivar un cambio no punto de vista dos espazos do
municipio nos que se poida plasmar a través da arte gráfica urbana o pensamento e o sentir sobre 2 ítems
que resalten valores a defender dentro da nosa sociedade: O deporte  con valores e a tradición e costumes
galegas.

Cada temática terá o seu espazo acorde co entorno, coa finalidade de achegar a mensaxe de cada
obra  á xente que visite os espazos. Mentres os graffitis coa temática de deporte e valores se realizarán
nos  muros  do  Complexo  Deportivo  de  Fontenla;  os  que  se  refiran  ó  valor  da  tradición  e  do  rural
realizaranse no entorno da Gardería municipal e o novo entorno da rúa Rosalía de Castro.

OBXECTIVOS

-Implicar á xuventude de Santa Comba e de Galicia na posta en valor   de espazos
deterioriados a través da arte urbana na súa expresión  do Graffitti.

- Motivar ós xóvenes a que se expresen a través do arte, que expresen os seus sentimentos e visión da
sociedade xalleira.

-Recuperar para o pobo e a vida xalleira espazos semi-abandonados e embelecelos.

-Dar espazos á xuventude para que expresen as súas inquedanzas artísticas, neste caso gráficas.

- Fomentar expresións de interese de cultura urbana, sin alonxarse da tradición galega, pero transformándoa
á unha visión do século XXI.



CONDICIÓNS PARTICULARES.
1. Poderán participar todos os mozos/as maiores de 16 anos. A inscrición é de balde.

2. As inscricións (segundo o anexo I) correctamente asinadas, presentaranse a través do

correo  electrónico  omixsantacomba@gmail.com     ou  presencialmente  en  horario  de

09.00h  a  14.00h  na  oficina  da  Omix do  Concello  de  Santa  Comba  coa  seguinte

información:

- Nome e apelidos dos participantes

- DNI

- Idade

- Dirección postal

- Correo electrónico

- Teléfono móbil de contacto

3. O prazo de inscrición comeza o día 13 de agosto de 2018 e remata o día 30 de Agosto

de 2018  ás 14.00h. Os participantes serán informados telefónicamente ou por correo

electrónico da súa concorrencia ao concurso antes do 5 de setembro de 2018 ás 14.00h.

En principio, e salvo exclusión comunicada, tódolos traballos terán espazo para os seus

traballos.

4. Todos os/as participantes comprométense a concursar  unha vez inscritos previamente, 

exceptuando circunstancias xustificadas.

5. O concurso desenvolverase o día  8 de setembro de 2018, a partires das 15:00h e ata as

20:00h. As obras realizaranse no entorno do Complexo Complexo Deportivo Municipal

de Fontenla (R/ Lugo) e no entorno da Gardería Municipal (R/ Rosalía de Castro), no

casco urbano de Santa Comba.

6. Os temas sobre os que versará o concurso son: 

1. “O deporte moverá o mundo cos seus valores”.

       2. “O valor da tradición e do rural”

 Os traballos  serán  orixinais  e  inéditos.  Non  se  admitirán  traballos  con  contidos

políticos, irreverentes, obscenos, xenófobos ou calquera outro que atente contra a dignidade

das persoas.
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7. Tódolos aspirantes deberán presentar un máximo de dous bocetos coas ideas dos traballos

que van a realizar antes do 3 de Setembro ás 14.00h. Poderán presentalos traballos orixinais e

en cor, tanto por correo electrónico omixsantacomba@gmail.com      (ficheiro en formato JPG)

como directamente en soporte papel ou cartulina (formato DIN A3) na oficina da OMIX do

Concello de Santa Comba, ubicada no Edificio Multiusos, Rúa Curros Enriquez s/n 15840,

Santa Comba (A Coruña).

8.

           A organización entregará aos participantes o mesmo número e gama cromática de

sprays    (marca  Montana  94  ou  análoga),  nun  total  de  12  botes  por  concursante.  Os

participantes deberán adaptar os seus bocetos e obras a estas cores, podendo engadir todos

aqueles  que o participante  considere oportunos correndo do seu cargo e conta.  A gama

cromática  que cede a  organización é  a  seguinte:  negro,  branco,  vermello,  azul,  verde e

amarelo. As superficies teñen as seguintes medidas (axúntase fotografía como anexo II).

O xurado estará composto por profesionais relacionados coa Cultura Urbana e por persoal

do Concello de Santa Comba que valorará a orixinalidade, calidade artística e dificultade de

execución das obras. As obras quedarán en poder da organización do evento, reservándose o

dereito de reproducción total ou parcial.

9.Serán motivo de descalificación do concurso as seguintes situacións:

- A realización de graffitis ou tags fóra dos espazos designados pola 

organización.

- A execución de graffitis que constitúan apoloxía da violencia, así como as

obras de contido racista,  sexista ou xenófobo ou obsceno así como calquera

outro que atente contra a dignidade das persoas.

- A alteración das obras doutros participantes.

- O plaxio das obras doutros artistas.

- A non correspondencia das obras co seu boceto orixinal.

10. As actuacións poderán ser grabadas ou fotografiadas e poderán reproducirse e expoñerse

pola organización.

11. Logo de recibir os bocetos, o sábado día 8 de setembro, os participantes plasmarán as 

súas obras nos espazos determinados pola organización (cada un terá un emprazamento 

asignado con anterioridade).

O xurado seleccionará aos  3 gañadores do concurso, e fará a entrega dos premios nun acto

que terá lugar no Museo Terra do Xallas o sábado 8 de setembro ás 21:30h.
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 12. O concurso está dotado dos seguintes premios:

- 1º clasificado: 400 €

- 2º clasificado: 150 €
- 3º clasificado: 50 €

13.A  participación  en  dito  concurso  implica  a  aceptación  das  presentes  bases  na  súa

totalidade. A decisión do xurado será inapelable, podendo quedar deserto, se os xuíces o

estiman oportuno.



ANEXO I

CONCURSO DE GRAFFITI

FICHA DE INSCRICIÓN

Título do traballo..............................................................................................................................................

Nome e Apelidos..............................................................................................................................................

DNI.....................................................................Data de nacemento...............................................................

Enderezo..........................................................................................................................................................

Teléfono de contacto......................................................................

Correo electrónico..........................................................................

DECLARO

-Que a obra presentada é original e inédita e non foi premiada con anterioridade.
-Autorizo  ao  Concello  de  Santa  Comba  á  publicación,  reprodución,  distribución  e
cesión total das obras presentadas ao Concurso con renuncia expresa a calquera tipo de
reclamación que poida derivarse  e  nos  termos esixidos no Real  Decreto Legislativo
1/1996 de 12 de abril,  polo que  se aproba o texto  refundido da Lei  de Propiedade
Intelectual.

ACEPTO as bases da presenta convocatoria.

Santa Comba, a …… de ………………..  de 2018.

Asdo:

A PARTICIPACIÓN NESTE CONCURSO IMPLICA A TOTAL ACEPTACIÓN 

DAS BASES.

+ INFORMACIÓN: omixsantacomba@gmail.com      o  u no 981 81 87 10.
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Autorización responsable a cumprimentar só en caso de menores de 18 anos

D./D.ª:............................................................................................................................................................
DNI:............................................................................como pai, nai ou titor do solicitante, coñecendo e
aceptando as bases que rexen a actividade “CONCURSO DE GRAFFITI SANTA COMBA EN CORES”
organizado polo Concello de Santa Comba, autorizo a súa inscrición en dita actividade declarando que
non padece ningunha enfermidade que lle impida participar neste programa. Así mesmo,

 __AUTORIZO 

__NON AUTORIZO

ao Concello de Santa Comba para que permita a captación de fotografías, a gravación de imaxes e o
rexistro de son daqueles eventos organizados polo Concello nos que apareza o menor antedito, ben a
título individual ou formando parte dun grupo.

Asdo.:

................................................................

(pai, nai ou titor do/a menor de 18 anos)

As imaxes e os sons destinaranse á súa difusión a través de calquera medio de comunicación audiovisual
ou impreso así como ao arquivo para a súa utilización en campañas de promoción ou calquer tipo de
documento que se publique a instancias do Concello de Santa Comba, mantendo sempre a observancia
dos dereitos da infancia e sen desvirtuar en ningún caso o seu signficado nin tampouco o contexto no que
foron captadas.

Conforme ao disposto na Lei Orgáncia 15/ 1999, de 13 de decembro, de Protección de datos de carácter
persoal, os seus datos serán tratados de xeito confidencial e poderán ser incorporados aos correspondentes
ficheiros  de  Concello  de  Padrón.  En  calquera  momento,  poderá  exercitar  os  dereitos  de  acceso,
cancelación,  rectificación  e oposición comunicándoo por escrito,  que  presentará  no rexistro  xeral  do
Concello.

A PARTICIPACIÓN NESTE CONCURSO IMPLICA A TOTAL ACEPTACIÓN 

DAS BASES.

+ INFORMACIÓN: omixsantacomba@gmail.com      ou no 981 81 87 10.
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ANEXO II

FOTOGRAFÍAS

ESPAZO ENTRADA COLEXIO ( ANTIGA CASA DO CONSERXE):

 1 espazo de 2,50m x 2,50m                        1 espazo de 3m x 2m

           

     

1 espazo de 2,50m x 2m                          2 espazo de 2,50m x 2,50m  

1 espazo de 2,40m x 2m                  1 espazo de 2,30m x 1,90m 



Transformador: 

1 espazo de 4m x 2,50m                                /  2 espazo de 2,50 mx 2,50m

1 espazo de 4m x 2,50m   

ESPAZO COMPLEXO DEPORTIVO DE FONTENLA

10 muros de 4m x 2 m.


