
 

INSCRIPCIÓ A LA BORSA DE FAÇANES DEL SALADINA ART FEST 
 

L’Ajuntament de Santa Margalida ha fet una aposta atrevida per fomentar la cultura i potenciar la                
identitat local a través de diversos projectes culturals. D’aquesta manera, es vol convertir Can              
Picafort en el referent cultural de referència de la zona nord de l’illa i de la Badia d’Alcúdia en                   
particular. Aquesta iniciativa pretén donar una nova imatge al poble, reforçar els vincles entre l’entorn               
i els seus residents, i oferir una alternativa cultural a tothom que arribi a Can Picafort. En poques                  
paraules, es pretén convertir Can Picafort en la nova Ítaca del Mediterrani. 
 
El Saladina Art Fest pretén donar una nova imatge al poble de Can Picafort a través dels murals de                   
gran format. El festival és una aposta per la identitat local i la poètica com a punt de partida pels seus                     
murals. A més, pren com a referent el vincle del poble amb el mar i el caràcter dels seus residents.                    
Això suposa, tant pels residents com pels visitants, un valor afegit al poble i a tot el municipi. 
 
SECCIÓ I. DADES PERSONALS: 
 

Nom:  

Llinatges:  

Correu electrònic:  

Telèfon:   

Adreça de la façana:  

Localització GPS:  

Fotografies: Enviar un mínim de tres fotografies a: joan.aguilo.cladera@gmail.com 

 
SECCIÓ II. CONDICIONS PER PARTICIPAR A LA BORSA: 
 

1. S’ha d’acreditar que la façana és de la seva propietat. 
2. L’organitzador del Saladina Art Fest, Joan Aguiló, visitarà la façana per veure el potencial              

artístic del mural i per comproVar les condicions del seu estat de conservació. 
3. La façana ha d’estar en perfectes condicions per dur a terme el mural. Si fos necessari                

acondicionar-la, el propietari ha de fer-se càrrec del cost. 
4. Una vegada finalitzat el mural, el propietari de la façana ha de comprometre’s a conservar-la               

com a mínim 4 anys. En casos excepcionals, prèvia justificació, es podrà retirar el mural. 
 
SECCIÓ III. COMENTARIS: 
 

 
 
 
 

 
FIRMA I DATA: 
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