
 
 
 

ACTA 

Sant Feliu de Llobregat a 15 de Novembre de 2017, a la sala E2 del Centre 
Cívic Les Tovalloles, quan són les 17:00 es reuneix el Jurat Internacional per a 
realitzar la valoració i la selecció del guanyador referent al concurs per al 
disseny i pintat d'un mural en la Plaça de la Salut, que es troba integrada per la 
Sra. Veronica Werckmeister Lacarra, pintora i gestora de projectes d'art 
participatiu; el Sr. Fernando Figueroa Saavedra, doctor en història de l'art i 
investigador independent; el Sr. Jaime Rojo Anchando, artista i fundador de 
"Brooklyn Street Art"; la Sra. Mónica Alessandra Campana Castro, artista i co-
fundadora de "Living Walls, the City Speaks "; el Sr. Esteban Marin Pérez, 
artista i cofundador de la Fundació " Contorno Urbano"; i la Sra. Ninoska Juan 
Álvarez, arquitecta i gestora de projectes de creativitat urbana, com a 
Secretària del Jurat. 

Es fa lliurament a tots els membres del jurat el full de declaració responsable 
que han de firmar abans de procedir a la valoració. 

La Sra. Ninoska explica els 5 criteris de valoració que ha de seguir el jurat 
alhora de puntuar a cada un dels 12 artistes finalistes, així com a la valoració 
de l'idea i esbós presentat per cada artista, d'obligada presentació per complir 
amb els criteris de les bases del concurs. 

El Sr. Esteban Marín explica que s'ha de tenir en compte la durabilitat dels 
materials, i com a conseqüència, la tècnica de l'artista. 

També explica les condicions tècniques de la mitgera, del suport, i de la marca 
KEIM que és la pintura que segurament s'utilitzi en aquesta ocasió per les 
prestacions i garanties que ofereix. 

També afegeix que les propostes que han enviat els finalistes no són definitius 
si no idees del que l'artista podria realitzar. Ha deixat molt clar que en cap cas 
es l'esbós final. 

A continuació es visualitzen en una pantalla els portfolis i les propostes dels 
artistes per a que els membres del jurat efectuïn la seva valoració i puntuació 
en un full Excel facilitat per l'associació contractada K-LIGRAPHIXXX. 



	  

 
 
 
 
La Sra. Ninoska incorporarà totes les valoracions del jurat a l'excel per tal 
d'obtenir la puntuació de tots els artistes i així declarar el guanyador del 
concurs a l'artista que obtingui major puntuació. 

El jurat discuteix sobre 3 artistes finalistes que estan molt igualats amb una 
diferència decimal. S'elimina per unanimitat a un dels finalistes i , finalment es 
fan votacions anònimes per ratificar el resultat entre els dos restants. 

El Jurat acorda fer públiques en el web municipal www.santfeliu.cat/muralsalut 
l'acte de la reunió del jurat, i de la puntuació obtinguda per tots els artistes 
finalistes. 

El jurat dóna per acabat aquest acte i acorden que el guanyador del concurs per 
al disseny i pintat d’un mural en la Plaça de la Salut serà Iñigo David Magro 
Huertas, de tot el qual en dono fe com a Secretària, quan són les 20:40 hores de 
la data al començament indicada. 

	  
	  



 1 point 1 point 1 point 2,2 points 4,8 points 10 points 

ARTISTS 

Curricular career and/or  
academic and artistic  

background 
Exhibitions and festivals 

Prizes, awards and  
residences 

Esperience on mural  
interventions in public  

space 

Adequacy of the artist's  
style and work to the aim  

of the mural* 
Total 

Axel Void 0,96 1,00 0,74 2,16 2,80 7,66 

Borondo 0,96 0,96 0,92 2,20 4,06 9,10 

Colectivo Licuado 0,92 0,90 0,76 2,12 3,66 8,36 

David de la Mano 0,96 0,90 0,70 2,08 2,80 7,44 

Escif 0,94 1,00 0,84 2,12 4,72 9,62 

Guido Van Helten 0,96 0,96 0,82 2,20 3,60 8,54 

hiyuro 0,96 0,96 0,76 2,16 3,84 8,68 

innerfields 0,94 0,88 0,80 2,12 3,38 8,12 

Millo 0,94 1,00 0,94 2,16 0,00 5,04 

Otecki 0,92 0,86 0,94 2,12 3,18 8,02 

Sabotaje al montaje 0,96 0,92 0,92 2,12 4,56 9,48 

San 0,96 1,00 0,92 2,08 3,34 8,30 	  
Adequacy of the artist's style and work to the aim of the mural: to reflect the neighbouris fight at La Salut district in Sant Feliu de Llobregat 

	  


