
2.1 participants 

La mostra està oberta a qualsevol artista, col·lectiu o persona  
creativa, que estigui interessada a desenvolupar un  
projecte que encaixi amb els requeriments d’aquestes 
bases. Per optar a participar-hi cal presentar  
un projecte concretant la proposta d’intervenció.    

2.2 ubicacions 

Els projectes s’ubicaran als espais públics del Torrent 
de la Farigola, el Torrent de Sant Pou i el de la Xamora.
 
És important que els projectes presentats explicitin si la  
intervenció té un caràcter de site specific o, si per contra, la  
ubicació d’aquesta pot ser variable. Així com també, si és mòbil.

2.3 criteris de participació 

Des de la mostra entenem l’espai públic com un es-
pai d’interaccions. Per això la nostra voluntat és  
descobrir diferents espais públics en desús mitjançant 
dinàmiques de participació creativa i de col.laboració  
entre usuaris, artistes i col.lectius existents de la ciutat.  
Volem potenciar l’espai públic, treballar la relació entre el buit,  
el ple i l’habitant, qüestionar-nos els límits de la ciutat amb  
els torrents. Volem convertir a través de l’art d’acció l’espai públic 
en una plataforma d’experimentació i reflexió on l’art no només  
es mostra sinó que s’implica en l’espai públic i en la  
vida de les persones. Es valoraran positivament aquells  
projectes que potenciïn les relacions entre els indivi-
dus en l’espai públic proposat, incideixin en la inclusió 
activa de diferents col.lectius existents a valls, i que  
contribueixin a la regeneració comunitària tot reforçant 
les capacitats organitzatives i d’autogestió en relació amb 
els torrents i el seu entorn. La qualitat artística de cada  
projecte així com la capacitat de l’artista a relacionar i a  
articular la proposta amb els torrents i l’apropiació d’aquests 

o la resta d’espais possibles seran factors determinants.
La intervenció proposada en el projecte no podrà suposar 
una agressió o deteriorament de les edificacions, vegetació,  
instal.lacions o context arquitectònic i urbanístic de l’espai on 

L’organització podrà determinar, pactar o modificar  
l’espai final destinat a cada una de les instal·lacions. Els projectes  
seleccionats no podran tenir variacions for-
mals o conceptuals respecte al projecte presen-
tat sense previ avís de l’artista als organitzadors. 

 2.4 modalitats de participació 

Accions, performances, site specific, recorreguts o  
itineraris, dansa, instal·lacions, videoprojeccions, circ,  
fotografia, recital, música i qualsevol disciplina degudament 
justificada s’acceptarà com a eina d’expressió i comunicació.

2.5 xerrada informativa 

Durant el mes d’agost hi haurà la deliberació del concurs de 
cartells que es farà al Ganxo d’Estiu. El 27 de juny es farà una  
caminada i visita als torrents. També (dia i lloc per determinar) es 
farà una sessió adreçada als artistes i als participants al voltant 
de la performance i les altres modalitats d’intervenció artística. 

2.6 inscripció 
 

La inscripció és gratuïta i cal portar: Sol.licitud d’in-
scripció (disponible a la web); Currículum artístic 
dels grups i col·laboradors; Dossier del projecte, que 
inclourà: una descripció per escrit de la proposta,  
descripció gràfica amb esbossos, maqueta o enllaç on es  
pugui comprovar la proposta musical, plànols, dibuixos de la  
intervenció o acció, i/o fotografies i els materials a utilitzar. També cal  
indicar franja horària, duració aproximada i a quin espai se situarà el  
projecte. Si la proposta pot realitzar-se en diferents espais, cal  
explicitar-ho. Pressupost detallat de les despeses contemplades 

en el projecte. 

2.7 termini d’admissió

Les sol·licituds i els projectes es podran presentar fins l’30 de  
juliol del 2015 a les 14:00 al e-mail sopesdall@gmail.com o presen-

cialment al despatx l’aparador arquitectes, plaça de l’Oli, 12 baixos. 

2.8 recursos per al projecte 
Cada projecte seleccionat rebrà una dotació de 100€ més la 
gravació de l'actuació per part de l’organització.  Les propos-
tes que no hagin pogut entrar a la sel·lecció i que s’ajustin 
als requeriments d’admissió, tenen el dret, amb previ avís de 
la organització, de dur a terme les seves intervencions. No  
obstant això, aquestes no comptaran amb dotació econòmica.

2.9 resultats de la selecció 

El jurat que seleccionarà els projectes està format pels 
mateixos organitzadors de les SOPES D’ALL  i membres assessors  
externs. El resultat es farà públic durant el mes d’agost de 2015.
Els artistes seleccionats cedeixen el dret de difusió pública de 
l’obra exposada, no en exclusiva, per tal de difondre la mostra. 
Els dossiers dels projectes no seleccionats enviats en paper  
podran recollir-se a L’aparador arquitectes entre  22-26 de setembre. 
    

2.10 muntatge de les obres 

El projectes que requereixin muntatge d’algun tipus d’in-
stal·lació podran fer-lo el dia 2 d’octubre a partir de les 
10h. El desmuntatge es farà un cop acabada la mostra el 
dia 11 d’octubre. Els artistes seran responsables de l’espai 
urbà que ocupin i en el cas que aquest es deteriori durant  
l’exposició, muntatge o desmuntatge de la seva obra, l’artista 
es farà càrrec dels danys  ocasionats. Així mateix l’organització 
no es fa responsable dels danys que puguin tenir les instal·la-
cions durant la seva exposició, muntatge o desmuntatge.  
En cas de pluja, l’organització acordaria amb els par-
ticipants una data d’ajornament de la mostra o una 
ubicació alternativa per cadascun dels projectes.
 
La participació en aquesta convocatòria  
suposa la plena acceptació d’aquestes bases. La reso-
lució de l’organització serà inapel·lable. L’organització 
es reserva el dret d’interpretació de les bases, així com 
la resolució de qualsevol incidència que pugui sorgir. 

més informació a: sopesdall@gmail.com  

i A www.sopesdall.wix.com

1.1 qui som?
Som un col.lectiu de joves de camp de Tarragona (artistes, arquitectes, 

pedagogs..) que cada any ens reunim per tal de desenvolupar una mos-

tra d’'accions urbanes a la ciutat de Valls. Tal com diu el refrany “''que

has descobert ara, les sopes d'“all?“““''“ el nostre col.lectiu pretén fer  

descobrir quelcom que ja existeix als ciutadans de la ciutat. A Valls hi 

ha racons amb moltes històries per explicar i que es troben en un punt 

mort: nosaltres amb les sopes d“'all volem fer redescobrir aquests 

espais per a tornar-nos la identitat que no hauríem d“'haver perdut.

1.2 què fem?
La ciutat de Valls no es difumina sinó que s“'interromp de sobte degut als 

torrents que la limiten i tallen. Aquest límit no és només físic sinó 

que també ho és des del punt de vista social i cultural dels vallencs. En 

aquests trobem un patrimoni industrial tant abandonat i oblidat com l'“es-

pai públic que els envolta. Volem apropar-nos-hi, posant de manifest 

la potencialitat d’'aquests espais i fer obrir els ulls a la gent davant 

la força i el ventall de possibilitats que tenen. No volem modificar-los 

ni camuflar-los, només fer-los respirar i apropar-los als ciutadans.

LES SOPES D'’ALL’’’’           edició 2015

accions urbanes


