Bases i convocatòria per la Fira d’Art i Artesania MOSTR’ART 2021
L’objectiu d’aquesta convocatòria és la selecció de joves creadores de disciplines artístiques i
artesanals: joieria, dibuix, escultura, moda, fotografia i pintura de Barcelona per a l’organització
d’una fira d’art i artesania l’11 de desembre de 2021.
L’Espai Jove La Fontana organitza una fira d’art i artesania amb la finalitat d’oferir un espai de
difusió i promoció de les joves creadores i de facilitar l’accés del públic en general al món de l’art i
el disseny.
La Fira s’emmarca dins el programa de Suport a la creació de l’equipament, amb la voluntat de ser
un aparador dels i les joves creadores, possibilitant diferents propostes culturals de difusió i
promoció.

Bases
PRIMERA- La Fira es farà el dia 11 de desembre de 2021 des de les 11 h del matí fins a les 20 h del
vespre a la plaça del carrer de Santa Rosa de Barcelona. La convocatòria per rebre propostes es
tancarà el 3 de novembre de 2021.
SEGONA- La participació és oberta a totes les persones joves nascudes entre els anys 1992 i el
2002 (dels 18 als 29 anys). La temàtica és lliure. Queden incloses diferents tècniques com: la
joieria, el dibuix, escultura, ceràmica, la fotografia, moda i pintura. L’organització es reserva el dret
de seleccionar les propostes segons aquests criteris.
TERCERA- No hi poden participar aquelles entitats, col·lectius i artistes que tinguin un espai de
venda habitual.
QUARTA- L’organització cedirà una taula i dues cadires per a tots els participants, per poder
exposar qualsevol tipus de treball artístic o disseny. Les persones participants amb necessitats
concretes d’espai o infraestructura han de posar-se en contacte amb l’organització, via correu
electrònic la setmana del 8 al 14 de novembre de 2021.
CINQUENA- Les persones participants són les responsables del trasllat, muntatge, venda i atenció
al públic el dia de la Fira.
SISENA- Les persones participants hauran d’arribar una hora abans de l’hora d’inici de la Fira, per
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tal de facilitar el muntatge de la Fira. L’horari de l’activitat és ininterromput, així que els i les artistes
que participin a la Fira, no podran abandonar la parada durant l’horari de l’activitat.
SETENA- Les persones joves que vulguin participar de la Fira han d’inscriure’s a través d’un
formulari penjat a la pàgina web de l’Espai Jove La Fontana. La participació és gratuïta.
VUITENA- El període d’inscripció finalitza el dimecres 3 de novembre.
NOVENA- El preu màxim de la venda dels treballs és de 50 € per cada creació.
DESENA- Les obres no poden anar emmarcades.
ONZENA- Els criteris de selecció dels i les artistes i creadores es fa en funció d’aquests aspectes:
edat, districte de residència (es prioritzen les persones joves residents al Districte de Gràcia) i
l’originalitat de les obres.
DOTZENA- Participar en aquesta fira comporta acceptar aquestes bases i les decisions de
l’organització.
TRETZENA- L’organització es reserva el dret de modificar o suspendre la Fira en cas de força major
o altres causes imprevisibles.
CATORZENA- L’organització no es farà responsable dels materials i les obres dels participants.
QUINZENA -L’organització es reserva el dret d’admissió. Qualsevol obra
que atempti contra els drets fonamentals de les persones o sigui
discriminatòria restarà exclosa d’aquesta fira.
SETZENA- Per qualsevol dubte o aclariment posat en contacte amb
L’Espai
Jove
La
Fontana
via
correu
electrònic
a
capdesetmana@lafontana.org o bé trucant per telèfon a 93 368 10 04.
El funcionament i organització de la Fira es veurà supeditada a la
normativa que vigent sobre la covid-19.
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