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Inscripcions fins el 30 de maig
INFORMACIÓ
al Facebook d’Art Jove > facebook.com/artjove
al web de l’IBJOVE > ibjove.caib.es
i al telèfon 971 17 89 47.

– 2021

Aquesta informació és un extracte. Les bases, el formulari d’inscripció i la resta de documents
que s’esmenten en aquesta convocatòria estan a disposició de les persones interessades a la
Seu Electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (http://caib.es/seucaib) així com
al web de l’IBJOVE (http://ibjove.caib.es).

1. CONVOCATÒRIA
L’IBJOVE convoca el Certamen de Disseny Gràfic amb el tema «Línia gràfica del Programa
Cultural Art Jove 2022».

2. PARTICIPANTS
Poden participar en el Certamen joves o grups de joves nascuts o residents a les Illes Balears
que tenguin entre 16 i 36 anys el 31 de desembre de 2021.

3. PREMIS
S’estableix una dotació total de 7.000,00 €, que s’ha de repartir de la manera següent:
•

Un primer premi de 1,500,00 € en metàl·lic, més una dotació de 4.500,00 € en total (IVA no
inclòs) en concepte d’honoraris per desenvolupar la proposta gràfica i l’espot publicitari
de l’Art Jove al llarg del 2022.

•

S’estableix una dotació de 1.000,00 € destinada a pagar el segon premi, o dos segons ex
aequo, o un segon i un tercer premi, segons el que determini el jurat.

El jurat pot proposar que els premis siguin declarats deserts. El primer premi no es pot compartir.

4. JURAT
El jurat ha d’estar format per un mínim de tres vocals i un president o presidenta (amb vot
diriment en el cas d’empat). Tots han de ser guanyadors del Certamen de Disseny Gràfic en
anteriors edicions del Programa Cultural Art Jove. Hi ha d’actuar com a secretària, amb veu i vot,
la coordinadora del Programa Cultural Art Jove.

5. TERMINI D’INSCRIPCIÓ I PRESENTACIÓ
DE LA DOCUMENTACIÓ
El termini d’inscripció i presentació de la documentació és fins a les 24.00 h del 30 de maig de
2021. S’ha d’enviar la documentació següent per correu electrònic a artjove2021@gmail.com,
o per correu postal o presencialment a la seu del Programa Cultural Art Jove (Velòdrom Illes
Balears, c/ de l’Uruguai, s/n, 07010 Palma):
a. El formulari emplenat degudament.
b. En el cas de no haver nascut a les Illes Balears, una fotografia o una fotocòpia del
certificat d’empadronament en alguna població de les Illes Balears.
c. Un document en format PDF o un enllaç de Dropbox, Drive o un servei similar en què hi
hagi un PDF que es pugui descarregar i que contengui el treball, amb un pes màxim de
300 MB. L’enllaç ha d’estar actiu com a mínim un mes.

6. CONDICIONS TÈCNIQUES
Els participants han de dissenyar un únic pòster, de mida A2, a doble cara, en quadricromia, de
300 punts per polzada, preparat per ser imprès en òfset o digitalment.
En la portada han de constar la imatge gràfica general del Programa Cultural Art Jove per a
l’edició 2022, les modalitats convocades, el període i llocs d’inscripció, tots els logotips i escuts
de les institucions i empreses organitzadores i col·laboradores, i l’eslògan proposat.
En la contraportada ha de constar la informació general comuna a tots els certàmens i un resum
de les bases de cada modalitat convocada. Cada modalitat s’ha de poder diferenciar de la resta
gràcies a una imatge, símbol, logotip o color que la identifiqui. Aquest mateix pòster també s’ha
de poder doblegar perquè funcioni com a fullet, i ha de tenir coherència i sentit gràfic tant en
format A2 com doblegat.
El disseny ha de ser original i inèdit i ha de representar l’esperit del Programa Cultural Art Jove i
incloure una proposta d’eslògan per a la nova edició.
Tota la informació necessària per dissenyar el pòster (informació de les modalitats, períodes,
logotips i escuts, etc.) ha d’estar a disposició del participant en el web de l’IBJOVE o es pot
sol·licitar enviant un missatge a l’adreça electrònica artjove2021@gmail.com.
El treball ha de ser anònim i únicament hi ha de constar el títol del projecte, que ha de ser
l’eslògan proposat. S’ha d’identificar amb el número d’ordre que li assigni l’Àrea d’Art Jove. Cada
persona participant només pot presentar una proposta i, per tant, no es pot presentar alhora
individualment i en grup o formar part de dos grups.

7. SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT
Una vegada vists els treballs presentats, el jurat n’ha de seleccionar un màxim de set, que són
els que passen a la fase final, a partir de criteris com l’originalitat, la creativitat, l’aplicabilitat i
la funcionalitat.
Per a la fase final, els finalistes han d’enviar al Programa Cultural Art Jove un arxiu amb un plafó
de 100 × 70 cm on figurin la portada i la contraportada del pòster en format A2 i on constin el
nom de totes les persones autores i l’eslògan proposat. A més, els participants han d’aportar els
pòsters doblegats en paper en format A2.
El Programa Cultural Art Jove ha d’imprimir tots els plafons finalistes per exposar-los en la final
del Certamen, que s’ha de celebrar en un espai públic de Palma. Abans d’inaugurar l’exposició,
els participants poden disposar d’un màxim de 5 minuts per defensar i explicar la seva proposta
al jurat. Després, el jurat ha de seleccionar els projectes guanyadors i s’ha d’inaugurar l’exposició.
L’IBJOVE es reserva la possibilitat d’utilitzar la línia gràfica guanyadora per a la convocatòria
del Programa Cultural Art Jove 2022 i de contractar els serveis del participant o participants
guanyadors del primer premi, per desenvolupar-la en els suports i variants que se sol·licitin des
de l’Àrea d’Art Jove. Per aquesta feina cobrarien un import que s’ha determinar en funció del
volum final de la feina encarregada, amb càrrec als pressuposts de l’IBJOVE per al 2022, amb un
màxim de 4.500,00 €, en total (IVA no inclòs).
Si el guanyador no vol acceptar l’encàrrec o l’Àrea d’Art Jove decideix desenvolupar la línia gràfica
per un altre mitjà, el guanyador ha d’entregar tot el material necessari i en els formats adients
per tal que el Programa Cultural Art Jove pugui desenvolupar-la pels mitjans que consideri
oportuns.

