Projectes CAC Palma 2019
El grup motor del CAC Palma treballa des del gener de 2018 una línia de programació i impuls
d’activitats artístiques d’implicació social i col·lectiva. Aquests projectes col·laboratius poden
dur-se a terme a qualsevol espai de la ciutat. Ara es cerca cerca contractar 4 projectes dins
aquesta línia que han de realitzar-se entre l’adjudicació i l’octubre de 2019.

Requisits:
- Treballar amb les arts visuals com a eina base
- Vincular art i societat en la recerca del procomú i retorn social
- Estar conformats com a mínim per un agent artístic i un social
- El projecte ha de dur-se a terme al municipi de Palma entre l’adjudicació i l’octubre de 2019
- Aportar l'autorització del lloc on es portaria a terme

Criteris per contractar els projectes que compleixin els requisits anteriors:
1. Retorn social (0-3)
2. Innovació i qualitat artística (0-3)
Entenem per innovació social aquelles accions artístiques poc treballades destinades a
treballar, que tracten noves situacions, treballen noves perspectives o nous temes.
3. S’origina amb un procés col·laboraboratiu on intervenen diversos agents) (0-2)
L’acció artística, el procés i el resultat es genera per igual a partir de l’aportació de l’artista i
del grup amb el que treballa front al projecte participatiu ja definit que cerca un col·lectiu per
donar-li contingut.
4. Incideixen a llocs perifèrics de la ciutat, col·lectius o comunitats especialment (0-3)
vulnerables econòmicament, social o educativament de Palma.
5. La proposta presenta una perdurabilitat/ sostenible en el temps en els participants, públic
o entorn. (0-2)

La valoració d’aquests aspectes es farà per part d’un grup format pels tècnics municipals de
la DG d’Arts Visuals i Programes Públics, membres del grup motor del CAC Palma i dues
persones externes artistes o professionals de l’àmbit artístic de reconeguda trajectòria a la
línia de programació descrita, escollits pel grup motor del CAC Palma.

