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EL MUR DEL TOC
ANTECEDENTS
La Regidoria d’Infància i Joventut de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té la seva seu al TOC al carrer de
Sant Sebastià, 11 de Vilanova i la Geltrú.
L'Oficina Jove Garraf, que gestiona la Regidoria d’Infància i Joventut, treballa per donar servei a les
persones joves de la comarca del Garraf com a finestreta única per a assessorar i oferir activitats dels
àmbits d'interès per la joventut.
El TOC té una paret que permet exposar i fer visible la creativitat dels i les joves. Aquesta paret és el
passadís d’entrada i accés a l’edifici del TOC, així com l’Oficina Jove.
Aquesta paret, el MUR del TOC, es vol oferir de forma permanent a la joventut de la comarca perquè hi
exposin la seva obra, artística, creativa, d’activitat associativa i/o cultural...els seus treballs, ja siguin
artístics com d'emprenedoria, per a fomentar i fer difusió del seu treball i experiència.
OBJECTIUS DEL PROGRAMA
El programa MUR del TOC pretén afavorir els processos d'emancipació de les persones joves en l’àmbit
cultural, mitjançant objectius concrets com:
Fomentar la formació, la creació, la producció i la difusió cultural i artística dels i les joves.
Facilitar un espai i unes dinàmiques que fomentin la creació jove, l’experimentació, sinèrgies i primeres
oportunitats a projectes artístics duts a terme per gent jove.
Dotar de contingut artístic i experimental la paret d’accés del TOC.
Promoure l’interès per les arts i l’expressió artística al públic jove que visita els serveis de l’Oficina Jove i
el TOC.
CARACTERÍSTIQUES DEL MUR
• El Mur té una longitud de 10 m de llarg i una d’alçada de 2’70 m, en total 27 m2.
• El Mur tindrà l'horari d'obertura de l'Oficina Jove: matins de dilluns a divendres de 10 a 14h i tardes de
dimarts a dijous de 16 a 19 h. A l’estiu (de mitjans de juny a mitjans de setembre) l’horari serà 10 a 14h.
• L’Espai es complementa amb un aparador a la façana on es pot anunciar l’exposició i un espai de l’Oficina
Jove, l’Àgora, que pot permetre (sempre i quan es pugui combinar amb les activitats pròpies de l’Oficina
Jove) projectar videocreacions o imatges amb projector.
• El Mur té una il·luminació pròpia i un sistema de subjecció a través d’un riell amb cables regulables.
QUI POT EXPOSAR AL MUR?
• Joves d'entre 16 i 30 anys residents a la comarca del Garraf, individualment o de manera col·lectiva, atès
que aquest és el públic a qui s’adrecen les polítiques de joventut locals.
• Entitats juvenils i/o culturals, centres educatius, centres d’esplai... Sempre i quan les activitats i/o les
persones membres es trobin majoritàriament en la franja d’edat indicada.
COM ES POT SOL·LICITAR?
• Per participar-hi cal presentar el full de sol·licitud amb la documentació corresponent a l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà de Vilanova i la Geltrú o fer-ho mitjançant el tràmit electrònic corresponent a través
de la web municipal www.vilanova.cat.
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• Les sol·licituds es poden presentar durant tot l’any i s'aniran atenent per ordre d’arribada.
• Des de l'Oficina Jove se seleccionaran els projectes que s'exposaran.
• Es prioritzaran les persones joves o col·lectius que no hagin exposat amb anterioritat.
• Es poden exposar treballs de qualsevol disciplina artística, ja sigui individualment o col·lectivament així
com de projectes d’emprenedoria jove . En qualsevol dels casos se'n demanarà una descripció.
L’única limitació és que els projectes artístics es puguin penjar a la paret.
• S'exclouran les sol·licituds que presentin continguts que atemptin contra la dignitat i el respecte als
drets fonamentals de les persones.
• Caldrà fer una reunió prèvia amb les persones seleccionades per conèixer més a fons la proposta
d'exposició i per acabar de pactar-ne els detalls.
• Les persones que exposin hauran d’acceptar els drets de reproducció d’imatges per part de l'Oficina
Jove i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
• Les persones seleccionades per exposar podran proposar activitats complementàries durant el període
que s’allargui l’exposició, si ho creuen convenient. Aquestes propostes hauran de ser aprovades per
l’Oficina Jove.
CONDICIONS DE L'EXPOSICIÓ
• S’exposarà durant màxim de 21 dies. Les dates d'exposició són flexibles, tenint en compte les demandes
rebudes i les necessitats de l'exposició.
• Des de l'Oficina Jove es facilitarà l'espai i suport en el muntatge i desmuntatge, s’ofereix la impressió en
vinil blanc brillant de 12 obres, en una mida A1 o inferior, presentades sobre cartró ploma de 5 mm.
Les obres un cop finalitzada l’exposició quedaran a disposició de l’autor/a o autors/es. Atès que l’Oficina
Jove n’ha fet la reproducció, es reserva el dret de mantenir una obra per decorar els espais del TOC.
• L'Oficina Jove no es farà càrrec dels drets de propietat industrial ni intel·lectual.
• La cessió de l'espai està exempta de taxes i, tot i que es poden presentar projectes d'emprenedoria, no
s’hi poden realitzar activitats de tipus comercial.
• L'Oficina Jove no es fa responsable dels desperfectes o sostracció de les obres exposades. En cas que es
vulgui assegurar les obres, serà a càrrec de l’autor/a o autors/es.
DIFUSIÓ DE L'EXPOSICIÓ
• Des de l'Oficina Jove s'ofereix promoció de l'exposició a través de les xarxes socials pròpies i les de
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
• Si l’autor/a o autors/es ho consideren convenient es farà una inauguració formal a l'inici de l’exposició,
amb la difusió corresponent.
• Si les persones que exposin volen fer difusió pel seu compte, es compromet o comprometen a fer menció
del suport de l'Oficina Jove Garraf i el TOC, com espai de referència de la Regidoria d’Infància i Joventut
de l’Ajuntament de Vilanova I la Geltrú, en la difusió que en puguin fer pel seu compte.
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