
                                                                                  

                                                                                 

BASES DEL MERCAT D’ART JOVE EN OBERT 2020 DE SANT B OI  
 
La Unitat de Joventut de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, pretén crear un espai 
web per poder promocionar la feina i el talent dels i les joves artistes visuals i 
plàstiques de Sant Boi. 
 
El contingut d’aquest espai constarà d’una secció/apartat per a cada artista o col·lectiu 
de joves que hagin estat seleccionats, on es podrà veure: el seu nom artístic, les seves 
dades de contacte, una breu descripció de la seva tasca, l’espai web o una altra 
plataforma on es pugui consultar la seva obra i una fotografia.  
 
La convocatòria està oberta per a totes les persones joves de 16 a 35 anys de Sant 
Boi de Llobregat. 
 
Es farà difusió entre la població de Sant Boi per a què coneguin l’obra d’aquestes 
persones artistes i puguin posar-se en contacte amb ells i elles, en el cas que 
vulguin comprar alguns dels seus productes o fer ús dels seus serveis.  
 
Des de la Unitat de Joventut de l’Ajuntament de Sant Boi es crearà i es farà difusió 
d’un espai web i un catàleg online per a promocionar als i a les joves artistes del 
municipi.  
 
PERSONES DESTINATÀRIES   
 
Poden participar-hi totes les persones d’entre 16 a 35 anys residents a Sant Boi (es 
comprovarà padró municipal) tant a títol individual –un/a sol/a artista- com a nivell 
col·lectiu –col·lectiu o grup d’artistes -. 
 
CARACTERÍSTIQUES  
 
Les persones participants han de ser les autores de les seves obres, és a dir, les 
creacions han de ser pròpies.  
Pel que fa a les disciplines, està obert a tot tipus de modalitats d’arts plàstiques i 
visuals: il·lustració́, pintura, fotografia, audiovisual, escultura, joieria, disseny, grafit, 
aerografia, instal·lacions, etc.  
 
SELECCIÓ DELS/LES ARTISTES PARTICIPANTS   
 
Per a poder participar en aquesta publicació del Mercat d’Art Jove Virtual 2020 es 
tindran en compte els següents aspectes: 

• Que siguin joves de 16 a 35 anys, empadronats/des a Sant Boi. 
• L'originalitat i creativitat de l'obra i dels materials emprats. 
• La qualitat artística de les obres. 

 
L’organització́ farà una selecció entre les propostes rebudes i vetllarà̀ en tot cas per a 
què hi hagi un equilibri entre totes les modalitats artístiques. La decisió́ de 
l’organització́ serà̀ inapel·lable. Un cop finalitzat el termini de presentació́ de sol·licituds 
i valorades les mateixes, l’organització́ comunicarà̀ la participació o no a totes les 
persones que hagin presentat la sol·licitud. 
 



                                                                                  

 
 
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL MERCAT D’ART JOVE  EN OBERT 2020: 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR, LLOC I TERMINI DE LLIURAM ENT 
 
Per a participar en aquest espai web d’exposició́ i promoció del Mercat d’Art Jove 2020 
de Sant Boi de Llobregat cal: 
 
Emplenar el FORMULARI que es trobarà publicat a www.joventutsantboi.cat i a 
www.santboi.cat i caldrà aportar: 

• Descripció o bio del/de la artista o col·lectiu de joves (què fa, com, des de 
quan..) 

• Dades de contacte del/de la joves artistes o col·lectiu de joves (nom i cognoms, 
telèfon, correu-e, DNI o altre document d’identificació, espai web o altres 
plataformes on consultar l’obra) 

• Dades de contacte per al públic en general 
• 1 Fotografia de l’artista o col·lectiu 
• 3 Fotografies de la seva obra (format, mida, qualitat) autoritzant a la Unitat de 
Joventut de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat els drets d’imatge 

• DNI, NIE o passaport de totes les persones participants (escanejat) 
• Currículum Vitae de totes les persones participants 

 
La documentació que cal lliurar es farà a través de l'a/e mercatdartjove@gmail.com 
 
El termini de presentació s’iniciarà el 26 d’octubre de 2020 i finalitzarà el 20 de 
novembre de 2020 a les 23:59 hores  
 
 


