VOTACIÓ POPULAR PER TRIAR EL MILLOR MURAL DEL FESTIVAL MIRA’MiR 2018
INTRODUCCIÓ
Els dies 19, 20 i 21 d’octubre es va celebrar a Montcada i Reixac el Festival MIRA’MiR.
Arriben els colors a Montcada i Reixac!
Per primera vegada s’ha celebrat al municipi un festival artístic de temàtica mediambiental
on es va posar a disposició dels i de les artistes participants 25 columnes per pintar
murals que segueixen un fil argumental: un bosc d’arbres mil·lenaris amb animals
majestuosos en convivència amb infants valents. També hi ha animals característics de la
fauna autòctona del Besòs. A més a més, durant tot el cap de setmana del festival es van
fer actuacions musicals, tallers infantils i va haver una àmplia oferta gastronòmica de la
mà de les Foodtrucks.
El resultat desitjat per part de l’organització era el de donar color i valor artisticopatrimonial
a una de les infraestructures de gran impacte que creua la ciutat: l’elevació de més de mig
quilòmetre de l’autopista C-33.
La finalitat del festival ha estat la d’apropar la ciutadania a la sostenibilitat ambiental i a la
sensibilitat vers la natura a través dels murals.
1. OBJECTE
L’objecte de les presents Bases és regular la votació de l’obra distingida del Festival
MIRA’MiR. Arriben els colors a Montcada i Reixac!
L’obra distingida serà la imatge de la pròxima edició del Festival MIRA’MiR.
2. CONDICIONS
La consulta ciutadana per triar el mural que serà la imatge de la propera edició del Festival
MIRA’MiR es farà a través de la plataforma Montcada Participa on es podran veure les 25
obres i fer les votacions online.
Cada persona podrà donar el seu vot a una de les 25 obres realitzades.
La votació és anònima i per votar en aquesta consulta no caldrà estar registrat a la
plataforma.
En el supòsit d’empat en la puntuació de diferents obres, serà el consell artístic qui
dirimirà quina és l’obra distingida. La decisió serà irrevocable i no hi haurà possibilitat de
revisió.
•

On es pot votar?

Les votacions es realitzaran telemàticament a través de la plataforma o l’aplicatiu
mòbil Montcada participa.
•

Qui pot votar?

Pot votar qualsevol persona de forma anònima, sigui o no de Montcada i Reixac,
sense límit d’edat.
•

Quan es pot votar?

El període de votacions serà del 21 de novembre fins al 10 de desembre.

