29è MERCAT DE LES IDEES DE LLEIDA
Dissabte 18 de desembre de 2021 a la Pl. Ricard Vinyes de Lleida
Convocatòria per a joves creadors
El Mercat de les Idees, organitzat pel Departament de Joventut de l’Ajuntament de
Lleida, pretén ser un espai per a que joves artistes puguin exposar i vendre les seves
creacions.
L’activitat es realitzarà el dissabte 18 de desembre de 2021 a la Pl. Ricard Vinyes de
Lleida on s’instal·laran 12 carpes per donar cabuda a 24 artistes o col·lectius.
El mercat està obert a diferents modalitats d’art: il·lustració, grafit, pintura,
fotografia, disseny, escultura, joieria, disseny tèxtil, instal·lacions, …

Requisits:
Poden sol·licitar un espai d’exposició i venda tots els joves creadors o col·lectius de
16 a 35 anys residents, estudiants o que treballin a la ciutat de Lleida. En cas que
això no es pugui acreditar amb el DNI, caldrà presentar un document que ho acrediti.
Els participants en el mercat són responsables d’estar al corrent de les seves
obligacions fiscals per exercir la seva activitat.
Es requereix que els joves o col·lectius que accedeixin a un dels espais estiguin
presencialment a les parades durant l’horari del mercat. Cada persona serà
responsable del seu material. L’organització es reserva el dret d’escollir menys de 24
expositors.

Condicions de muntatge
El Departament de Joventut cedirà gratuïtament sota fiança de 80€ carpes de 3x3
als artistes i artesans seleccionats que ho necessitin. Les hauran de muntar ells
mateixos. Les carpes poden ser compartides entre dos participants i s’han de recollir
a Lleida Jove – La Palma (C/La Palma, 6-10 1r pis de Lleida) la setmana del 13 de
desembre demanant cita. La parada ha d’estar enllestida a les 10.30h (tingueu en
compte que es necessiten dues persones com a mínim per obrir i tancar la carpa).
A més, cada artista podrà portar les infraestructures que cregui necessàries per
exposar la seva obra, taules, caixes, etc. sempre i quan respecti l’espai del veí. En el
cas que es portin taules s’han de cobrir amb una tela.
La setmana del 20 de desembre s’han de retornar les carpes al mateix lloc de
recollida demanant cita. Si la carpa es troba en perfecte estat es tornaran els 80€ de
la fiança.

Contacte:
Lleida Jove. La Palma
C. de la Palma, 6-10 - 25002 LLEIDA
Tel. 973 700667
lleidajove@paeria.cat

Sol·licitud per accedir a uns dels espais
Per tal d’accedir a un dels espais del Mercat de les Idees de Lleida, els joves hauran de
presentar la sol·licitud, juntament amb la còpia del DNI, autorització paterna en cas
de menors d’edat i una mostra de l’obra – book, web, blog, … - fins el 30 de novembre
a:
PRESENCIALMENT O PER CORREU POSTAL:
Lleida Jove. La Palma
C/ La Palma, 6-10 –Lleida
De dilluns a dijous de 9 :00a 14:00h i de 16.00 a 20h
o MITJANÇANT CORREU ELECTRÒNIC amb l’assumpte MERCAT DE LES IDEES 18
DESEMBRE a ncierco@paeria.cat

De totes les sol·licituds, se’n farà una selecció per part de l’equip tècnic del
Departament de Joventut i es comunicarà el resultat a tots els interessats mitjançat
correu electrònic.
La sol·licitud es pot trobar a: www.lleidajove.paeria.cat

Contacte:
Lleida Jove. La Palma
C. de la Palma, 6-10 - 25002 LLEIDA
Tel. 973 700667
lleidajove@paeria.cat

