BASES DE PARTICIPACIÓ DEL MERCAT D'ART JOVE DE SANT BOI DE
LLOBREGAT 2022
1. OBJECTE
Durant els dies 6, 7 i 8 de desembre de 2022, dins del marc de la Fira de la Puríssima,
se celebra el Mercat d’Art Jove de Sant Boi, organitzat per la Regidoria de Joventut de
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Aquesta iniciativa pretén ser un espai de
promoció per als i les joves artistes i una mostra de l’aportació cultural dels i les joves.
L’activitat principal del Mercat és l’espai de venda i exposició per a joves artistes.
Alhora, es realitzaran paral·lelament activitats artístiques destinades a totes les
persones joves, algunes de caràcter puntual (tallers, mostres) i d’altres permanents,
com l’espai d’experimentació i d'exposició.
Constitueix l'objecte d'aquestes bases regular la convocatòria d'artistes per a participar
en l'espai d'exposició i venda del Mercat d'Art Jove dins del marc de la Fira de la
Puríssima de Sant Boi de Llobregat durant els dies 6, 7 i 8 de desembre de 2022.
2. PERSONES DESTINATÀRIES
Poden participar-hi totes les persones de 16 a 35 anys residents a Catalunya tant a
títol individual – un/a sol/a artista- com a nivell col·lectiu –col·lectiu o grup d’artistes -.
3. CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES
Les obres de les persones participants han de ser de pròpia creació. 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, aerografia, instal·lacions,..
No hi ha limitacions amb el material utilitzat.
4. NORMATIVA DEL MERCAT D'ART JOVE
El Mercat d'Art Jove estarà ubicat dins el recinte firal, a l'interior d'una carpa, es
realitzarà del 6 a 8 de desembre de 2022, de 10 a 21 hores.
És d'obligat compliment que els/les participants seleccionats/des estiguin
presencialment a les parades durant tots els dies i tot l'horari del Mercat, en el cas dels
espais compartits per més d'un/a artista, cal que es garanteixi la permanència d'una de
les persones com a mínim.
A les parades només podran estar les persones joves, de 16 a 35 anys, prèviament
seleccionades.
Els/les participants hauran de tenir muntada la parada abans de les 10 hores del dia 6
de desembre de 2022, que és quan s'inicia el Mercat.
Hi haurà un mínim de 22 parades i cadascuna disposarà d'una taula, 2 cadires i 2
plafons i estaran identificades amb el nom que esculli cada artista.
L'organització valorarà la possibilitat de compartir la mateixa parada amb un/a altre/a
artista depenent de les sol·licituds rebudes i de l'espai disponible.

Aquest document pot ser comprovat amb l'original emès per l'Ajuntament a la següent direcció https://seu.santboi.cat/validacion, amb el codi CSV 14610754723637366021

5. SOL·LICITUD DE L'ESPAI D'EXPOSICIÓ I VENDA
Per a participar a l'espai d'exposició i venda cal presentar la sol·licitud:
Telemàticament:
A través del portal www.santboi.cat, dins l’apartat de
tràmits/persones/joventut/sol·licitud de parades del Mercat d’Art Jove 2022.
S'han de lliurar 2 arxius:
- Full de sol·licitud corresponent que trobaràs al web municipal www.santboi.cat
- DNI o NIE de totes les persones participants (escanejat)
- Currículum Vitae de totes les persones participants
El termini de presentació s’iniciarà el 19 de setembre de 2022 i finalitzarà el 14
d’octubre de 2022.
Per resoldre qualsevol dubte o obtenir informació complementària podeu posar-vos en
contacte amb el:
SERVEI D'INFORMACIÓ 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 19,30 h hores
Whatsapp 673036495
elpunt@santboi.cat
www.joventutsantboi.cat
www.facebook.com/jovessantboi
6. SELECCIÓ DELS/LES ARTISTES PARTICIPANTS
En cas que el nombre de sol·licituds superi l'espai previst, l'equip tècnic de la Unitat de
Joventut es reserva el dret a seleccionar els/les artistes en funció de:
- La residència del/de la jove, ja que es prioritzarà que estiguin empadronats/des a
Sant Boi amb un mínim de 6 mesos a data 19 de setembre de 2022.
- L'originalitat i creativitat de l'obra i dels materials emprats.
- La qualitat artística de les obres.
- Participació en projectes artístics similars (fires, mercats, espais de creació,...)
L'organització vetllarà en tot cas perquè hi hagi un equilibri entre totes les modalitats
artístiques.
La decisió de l'organització serà inapel·lable.

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i valorades les mateixes,
l'organització comunicarà el resultat a totes les persones que hagin presentat la
sol·licitud.
7. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La sol·licitud per a participar a l'Espai d'Exposició i venda del Mercat d'Art Jove implica
la total conformitat i acceptació de les bases.
8. IMPREVISTOS I ALTRES
L'organització estarà facultada per resoldre qualsevol contingència no prevista en
aquests bases, sense dret a cap tipus de reclamació sobre cap decisió.
Atenent a la situació epidemiològica, l’organització del Mercat d’Art Jove 2022 es pot
veure afectada, modificada, traslladada i/o anul·lada. En funció de la situació i els
esdeveniments que es vagin succeint, es mantindrà, modificarà o anul·larà la seva
realització.
Sant Boi de Llobregat, 20 de juny de 2022
Signat,

Petra Maldonado Barroso
Cap del Servei d’Igualtat i Cohesió Social
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

DILIGÈNCIA: Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 6 de juliol de 2022

