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Durant els dies 6, 7 i 8 de desembre de 2009 
tindrà lloc el Mercat d’Art Jove en el marc de la 
Fira de la Puríssima de Sant Boi de Llobregat.

El Mercat d’Art Jove, organitzat per la Unitat 
d’Igualtat, Joventut, Ciutadania i Benestar de 
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, pretén ser 
un espai de promoció per als i les joves artistes, 
un espai de creació i experimentació per a tota la 
població juvenil i una mostra de l’aportació cul-
tural dels i les joves.

L’eix central al voltant de la que giren les activitats 
del Mercat és l’autoedició: la creació d’objectes 
capaços d’explicar i transmetre idees; la creació 
com la voluntat de dir coses en veu alta; i el reco-
neixement de la capacitat de tothom de fer art. Pel 
que fa a les disciplines, el mercat està obert a tot 

tipus de modalitats d’arts plàstiques: il·lustració, 
pintura, fotografia, escultura, disseny, graffiti, ae-
rografia, instal·lacions,... 

L’activitat principal del Mercat és l’espai de 
venda i exposició per a joves artistes.  Al-
hora, es realitzaran paral·lelament activitats 
destinades a totes les persones joves, algunes 
de caràcter puntual i, d’altres permanents, com 
l’espai d’experimentació. Així mateix el Mer-
cat d’Art Jove encabirà l’exposició col·lectiva:  
Joves i igualtat de gènere.

Totes les activitats estaran ubicades dins el recinte 
firal, a l’interior d’una carpa, que tindrà un hora-
ri d’obertura de les 12h a les 21h durant els tres 
dies de durada de la fira.  

Mercat d’art Jove 
de Sant Boi de LLoBregat
Convocatòries per a artistes joves

convocatÒria Per ParticiPar en L’eXPoSiciÓ 
coL·Lectiva JoveS i igUaLtat de gÈnere

Poden sol·licitar un espai 
d’exposició i venda totes les 
persones de 16 a 30 anys re-
sidents a Catalunya tant a títol 
individual –un/a sol/a artis-
ta- com a nivell col·lectiu –col-
lectiu o grup  d’artistes-.

Es requereix que totes aquelles 
persones que accedeixin a un dels 
espais presentin obres de pròpia 
creació i estiguin presencialment 
a les parades durant tots els dies i 
tot l’horari de Mercat d’Art Jove: 
de 12h a 21h els dies 6, 7 i 8 de 
desembre de 2009, en el cas dels 
espais compartits per més d’un/a 
artista, cal que es garanteixi la 
permanència d’una de les perso-
nes com a mínim.

Hi haurà un total de 22 espais en 
cada un dels quals es disposarà 

d’un taulell  de 1,50 m. per 0,80 
m. i dos plafons verticals per tal 
de vendre i exposar la pròpia obra.

Per tal d’accedir a un dels espais 
cal presentar el/els DNI o NIE, 
el  Full de sol·licitud d’espai 
d’exposició i venda, amb una 
mostra de l’obra de tots els ar-
tistes que utilitzaran l’espai -book, 
web o blog,...-, entre el 15 de se-
tembre i el 15 d’octubre a: 

De totes les sol·licituds, es farà 
una selecció per part de l’equip 
tècnic de la Unitat en relació a 
les propostes presentades i es 
comunicarà el resultat a totes 
les persones que hagin presen-
tat la sol·licitud.

Poden participar totes les persones de 16 a 30 
anys residents a Catalunya tant a títol individual 
-un/a sol/a artista- com a nivell col·lectiu –col-
lectiu o grup  d’artistes-.

Els/les participants podran presentar com a mà-
xim 2 imatges, la temàtica de les quals ha de ser  
joves i igualtat de gènere. En aquest sentit cal 
que les creacions plàstiques evidenciïn que queda 
molta feina per aconseguir la igualtat d’oportu-
nitats entre homes i dones i que existeixen situ-
acions  discriminatòries, espais de reproducció 
de desigualtats, relacions de poder desiguals, en 
definitiva tot un conjunt d’obstacles que dificulten 
i impedeixen a les dones l’exercici dels seus drets i 
la seva autonomia.

Així mateix els i les artistes poden mostrar com els 
i les joves participen en la transformació i millora 
de la qualitat de vida de les dones: en la prevenció 
i sensibilització contra la violència masclista, en la 
lluita contra l’exclusió social dels grups de dones 
més vulnerables (dones joves,...).

Les imatges poden plasmar situacions on els i les 
joves reflecteixin la necessitat de viure en una so-
cietat en la que la igualtat entre dones i homes si-
gui una realitat. La igualtat pot treballar-se a casa, 
a la feina, al carrer, amb el nostre entorn (...).

Les obres han de ser originals i inèdites i poden 
estar realitzades des de les següents disciplines: 
fotografia, il·lustració, dibuix, disseny grà-
fic, pintura, gravat.

Les imatges hauran de ser presentades en for-
mat JPG o JPEG amb una resolució aproximada 
de 1024x1440 píxels (horitzontal o vertical), 
100px/polzada amb un pes màxim de 200 Kb.

Amb les imatges cal presentar el  Full de 
participació en l’exposició col·lectiva  
Joves i igualtat de gènere a l’adreça electròni-
ca programadejoventut@santboi.cat

El termini per presentar les obres i la documen-
tació finalitza el 31 d’octubre de 2009. 

De les imatges presentades l’equip de la Unitat 
d’Igualtat, Joventut, Ciutadania i Benestar, ate-
nent a criteris tant formals com conceptuals, en 
seleccionarà 20 , que seran les que formaran part 
de l’exposició col·lectiva que tindrà lloc durant els 
dies que es desenvolupi el Mercat d’Art Jove.

Del total de les 20 imatges seleccionades, un ju-
rat format per: un/a expert/a en el món de l’art, 
un/a especialista en polítiques per a la igualtat 
de  gènere, un/a jove artista i un/a tècnic/a de 
la Unitat d’Igualtat, Joventut, Ciutadania i Be-
nestar seleccionarà una imatge guanyadora 
que rebrà una dotació econòmica de 300 € en 
concepte de premi.

La participació en la convocatòria suposa la ces-
sió de les imatges a l’organització durant 1 any i la 
seva autorització per utilitzar-les en publicacions 
i activitats si fos el cas.

tant eL FULL de SoL·LicitUd d’eSPai d’eXPoSiciÓ i venda,  
coM eL FULL de ParticiPaciÓ en L’eXPoSiciÓ coL·Lectiva  
JoveS i igUaLtat de gÈnere eS Pot troBar a:
El web municipal: www.santboi.cat 
i al blog de la Factoria Jove de Can Massallera: http://joventutsantboi.wordpress.com

Presencialment o per correu postal: 
SERVEI DINFORMACIÓ JUVENIL EL PUNT
LA FACTORIA JOVE DE CAN MASSALLERA
C. Mallorca, 30-34  / 08830 Sant Boi de Llobregat  /  Tel. 93 652 98 43
Dilluns i divendres de 10 a 14 hores / De dilluns a dijous de 16 a 20 hores
   

o a través del correu electrònic: 
programadejoventut@santboi.cat

SoL·LicitUd d’eSPai d’eXPoSiciÓ i venda


