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IV edició Concurs d’idees 

Intervenció urbana del CTAC a la Nit de l’Art. 

 

1. Introducció. 
 

La Nit de l'Art és la versió castellonenca de la tradicional "Nuit Blanche" iniciada a la 

ciutat de Paris l’any 2002 i que se celebra en moltes ciutats al món. Els objectius comuns 

de totes les ciutats que organitzen Nits Blanques són: gratuïtat, avantguarda, ciutadania i 

sostenibilitat. A més es fomenta l'intercanvi d’experiències amb el desenvolupament de 

programes conjunts i la internacionalització d’artistes locals mitjançant l’intercanvi de 

propostes. A la ciutat de Castelló, les galeries, museus i institucions culturals s’uneixen per 

a celebrar simultàniament, un divendres del mes de maig, “després de l'ocàs” com mana 

la latitud del lloc, aquesta celebració i el centre històric de la ciutat es transforma en una 

ruta per als amants de l’art. 

 

La Nit de l'Art a Castelló se celebra a partir de l’any 2007, i des de llavors ja s’ha 

consolidat com una activitat destacada dins de l’oferta cultural i serveix també com a tret 

de sortida a la temporada estival en la qual apeteix prendre el carrer. L’entusiasme dels 

galeristes i el públic visitant fa que els carrers de Castelló es transformen en lloc 

d’encontre i la cultura s’apropie inusualment dels racons de la ciutat. 

 

En les sis darreres edicions, el Col.legi d’Arquitectes ha estat present a la Nit de l’Art obrint 

la seua seu del Carrer Ensenyança i la seua sala d’exposicions al públic i introduint 

activitats dins de la programació oficial per formar part del recorregut que oportunament 

planifica l’Ajuntament. En l’edició de 2017 el CTAC participà amb la realització de la 

instal·lació urbana “LUMOS” realitzada i coordinada per els arquitectes Julián Ruiz y Pablo 

García, una proposta que resultà guanyadora del concurs d’idees prèviament convocat 

amb eixe motiu, i amb la exposició “Castelló nit i dia” fotografies de Joan Antoni Vicent. 
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2. Objecte del concurs. 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció i realització d’una instal·lació que 
represente al Col·legi Territorial d’Arquitectes de Castelló i els valors del col·lectiu durant 
la celebració de la Nit de l’Art.  
 
L’emplaçament de la instal·lació és de lliure elecció per als concursants, tenint en compte 
que ha de servir per a visualitzar la seu del Col·legi que estarà oberta durant el transcurs 
de la jornada. 
 
D’aquesta forma, deurà desenvolupar-se en el carrer Ensenyança enfront del Col·legi 
d’Arquitectes, poden actuar també a l’interior de l’edifici. 
 
 
3. Criteris de valoració. 
 

a. Qualitat i viabilitat de la proposta. 
b. Visibilitat. 
c. Capacitat comunicativa i representativa. 
d. Utilització de materials de fàcil instal·lació, desinstal·lació i reutilització. El 

muntatge s’ha de realitzar des de les 8:00 fins a les 16:00 hores del dia de la 
celebració de la Nit de l’Art (divendres 11 de maig de 2018). 

e. Economia de medis. El pressupost màxim per a la instal·lació serà de 1.000 euros 
(impostos indirectes inclosos), quantitat del premi del concurs. 

 
 
4. Concursant. 
 
El concursant haurà de ser arquitecte d’algun dels Col·legis Oficials d’Arquitectes 
d’Espanya o estudiant d’arquitectura matriculat en una Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura. Podrà participar individualment o formant equip, sempre i quan siga 
encapçalat almenys per un arquitecte o un estudiant d’arquitectura. 
 
No podran presentar-se al concurs els membres de la junta del Col·legi, els membres del 
jurat ni persones amb lligams familiars de primer grau, ni aquelles amb les que es 
mantinga relaciones professionals estables.  
 
S’admeten al concurs projectes presentats en edicions anteriors que no hagen segut 
premiades. 
 
 
5. Premis.  
 
L’arquitecte o equip redactor de la proposta guanyadora rebrà com a premi, l’encarreg de 
la realització de la instal·lació amb un pressupost total de 1.000 euros. 
 
Es podran concedir dos accèssits sense remuneració econòmica. 
 
 

http://www.ctac.es/


 

ENSENYANÇA 4 

12001 CASTELLÓ 

T. 964723535 

WWW.CTAC.ES 

CULTURA@CTAC.ES 

 

 
 
6. Jurat. 
 
Vocal i exvocals de cultura del CTAC: Ramón Monfort, Jaume Prior, Jose María Medrano, 
Pau Batalla i Ignacio Pascual. Participarà també com a membre del jurat l’arquitecte 
tècnic Hector Persiva com a gerent de l’empresa Restore, patrocinadora del concurs. 
 
 
7. Presentació dels treballs. 
 
Els treballs es presentaran dins del període marcat pel calendari en un format panell únic 
format A3 amb una resolució de 300 ppp on s’expresse gràficament i amb claredat la 
proposta, incloent plantes, memòria i estimació pressupostària. El panell no inclourà el 
nom o nombres dels concursants, únicament el lema, i s’enviarà per correu electrònic a la 
secretaria del concurs: cultura@ctac.es 
 
Els arxius no superaran els 5MB i en el cos del correu s’enviarà el lema de la proposta 
amb les dades personals del participant. 
 
 
8. Calendari del concurs. 
 
22/01/2018 Llançament del concurs 
 
19/02/2018 Finalitza el plaç per a presentar propostes 
 
26/02/2018 Resolució dels premiats 
 
11/05/2018 Realització de la instal.lació 
 
 
9. Secretaria del concurs, consultes i enviament de propostes. 
 
Vocalia  de Cultura del Col.legi Territorial d’Arquitectes de Castelló. 
Carrer Ensenyament 4, 12001 Castelló de la Plana 
cultura@ctac.es 

964.723534 

 
 

 
 
La totalitat de l'import del premi del concurs està patrocinat per l’empresa: 
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