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 Podeu descarregar el formulari de la sol·licitud 
d’inscripció a www.saladartjove.cat

On puc descarregar el 
formulari de sol·licitud?
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FORMULARI

 Heu de presentar el formulari de la sol·licitud 
d’inscripció emplenat i signat. L’heu de validar i pujar a 
(http://tramits.gencat.cat). Mentre estigueu omplint el 
formulari, us sortirà un apartat per adjuntar el vostre 
projecte. El projecte ha de ser un únic PDF.
 En cas de col·lectius se us demanarà que 
inclogueu el document annex dels membres que en 
formeu part.

On i com he de presentar 
la documentació?

02

 Si us surt error quan intenteu visualitzar el 
formulari, l’heu de descarregar en el vostre ordinador 
i obrir-lo amb Adobe PDF i no amb el Preview de 
MacOS. Es recomana no obrir-lo amb el navegador 
Internet Explorer. En cas que tingueu altres problemes 
per descarregar-lo, trobareu més informació en 
aquest enllaç: https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-
tramitar-en-linia/configuracio-adobe-reader/

Em surt error quan 
intento visualitzar el 
formulari...
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FAQ’s
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 Art Jove Curadoria s’adreça a les persones 
que estiguin interessades a desenvolupar projectes 
de curadoria, individualment o en col·lectius d’un 
màxim de cinc persones, residents (empadronades) a 
Catalunya, i que tinguin entre 18 i 35 anys en el moment 
de presentar-hi la sol·licitud.
Art Jove Curadoria comprèn totes aquelles pràctiques 
que desitgen tenir cura dels processos de creació 
artístic tot implicant un treball d’acompanyament i 
d’escolta, un intent d’entendre les necessitats dels 
creadors i del públic interpel·lat.

A qui va destinada Art 
Jove Curadoria?
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DOSSIER

 L’objectiu és que les persones que es presentin 
a la convocatòria Art Jove Curadoria puguin conèixer 
els projectes seleccionats a Art Jove Creació i definir 
propostes específiques i situades. Les persones 
sol·licitants poden consultar aquests resums a la pàgina 
web de Sala d’Art Jove:  http://www.saladartjove.cat/
sites/default/files/STATEMENTS_ARTISTES_ART_
JOVE_CREACI%C3%93_2023.pdf

Per què serveixen els 
resums (statements) dels 
18 projectes seleccionats 
a la convocatòria Art 
Jove Creació 2023? On 
els puc trobar?
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 No, no es requereix que presenteu un projecte 
inèdit, però tingueu en compte que ha de dialogar amb 
els projectes seleccionats a la convocatòria Art Jove 
Creació 2023.

És necessari que presenti 
un projecte inèdit?
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 No, el cronograma s’acabarà de desenvolupar 
amb l’acompanyament del col·lectiu gestor de la Sala 
d’Art Jove, segons els recursos i les disponibilitats 
pressupostàries. La beca Art Jove Curadoria pot quedar 
subjecte a un replantejament i/o a una adaptació de la 
proposta per causes externes a la Sala d’Art Jove.

He de presentar un 
cronograma tancat?
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DOSSIER

 Sí, podeu presentar projectes que travessin la 
curadoria en un sentit ampli: projectes vinculats a les 
tasques de curadoria, mediació, activació d’espais, etc. 
Podeu presentar tota mena de documentació gràfica i 
textual que s’encabeixi en un màxim de tres pàgines.

És necessari incloure 
projectes recents?
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 La dotació econòmica és el pagament 
que rebreu en format de beca i està destinada a 
desenvolupar el vostre procés de treball al llarg de l’any 
natural de la convocatòria.

Quin és el format de 
pagament de la dotació 
econòmica i a què ha 
d’anar destinada?
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He de presentar un 
pressupost per les 
activitats proposades?
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 No, la Sala d’Art Jove considerarà l’aportació 
de recursos materials i econòmics que no es poden 
preveure en aquesta convocatòria per la realització 
de les activitats i el desenvolupament de la proposta. 
Es farà en funció del nombre d’iniciatives que es 
consensuïn desenvolupar, i segons les disponibilitats 
pressupostàries i la col·laboració amb altres entitats.
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 No hi ha un nombre específic. La quantitat 
d’activitats i de presentacions dels projectes 
seleccionats a Art Jove Creació serà variable en nombre 
i formats segons les metodologies específiques de 
cada projecte de curadoria que es presenti.

Quantes activitats he de 
presentar?
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DOSSIER

 La Comissió de Valoració estarà formada 
pel mateix jurat independent que ha contribuït en la 
selecció dels projectes seleccionats a Art Jove Creació 
2023: Azahara Cerezo, Maria Alcaide, Pol Guash i pli-é 
collective (com a col·lectiu gestor de la Sala d’Art Jove 
i amb un sol vot).

Qui conforma la Comissió 
de Valoració i quins són 
els criteris que tindran en 
compte?
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Quins són els criteris de 
valoració que es tindran 
en compte i quina serà la 
seva ponderació?
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 L’interès artístic i la capacitat crítica de la 
proposta presentada, amb una ponderació de 30 
sobre 100; l’adequació de la metodologia de treball i el 
cronograma en relació amb els projectes seleccionats 
a Art Jove Creació, amb una ponderació de 40 sobre 
100; l’elaboració de propostes que tinguin en compte 
el desplegament de processos de treball col·laboratiu 
i un exercici d’implicació social a través de l’activació 
i la presentació pública dels projectes seleccionats 
en la convocatòria de Art Jove Creació, amb una 
ponderació de 20 sobre 100; el bagatge que els 
participants mostrin en les tasques de curadoria, tal i 
com es defineixen en aquesta convocatòria, amb una 
ponderació de 10 sobre 100.
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 * Ens podeu escriure a artjove.dso@gencat.cat 
per qualsevol dubte o consulta que us sorgeixi.


