
L'APARADOR JOVE
del baix penedès

L'Oficina Jove del Baix Penedès treballa per donar servei a tots els joves de la comarca,  
com a finestreta única per a assessorar i oferir activitats dels àmbits d'interès pel jove; en 
coordinació amb els ajuntaments de la comarca.
Està ubicada al Carrer Àngel Guimerà,17 del Vendrell i també té entrada per la Plaça Pep 
Jai; és en aquesta entrada que l'oficina hi té un gran aparador, herència de l'antic negoci  
que hi havia.
Es vol oferir de forma permanent aquest espai als joves de la comarca perquè hi exposin  
els seus treballs, ja siguin artístics com d'emprenedoria, per a fomentar i fer difusió del 
seu treball i experiència.

DESTINATARIS
• L'aparador jove s'ofereix als joves d'entre 16 i 35 anys residents al Baix Penedès.
• Les sol·licituds poden venir de part d'un jove individual, d'un grup de joves, d'una 

entitat juvenil, d'un centre educatiu... sempre i quan es respecti l'edat de tots els 
components.

DESCRIPCIÓ DE L'ESPAI
• L'aparador jove té les següents mides: 2'40 metres d'alt, 4'60m de llarg i 1'70m de 

fons; i compta amb endolls i llums al sostre.
• L'aparador  jove  tindrà  l'horari  d'obertura  de  l'Oficina  Jove:  matins  de  dilluns  a 

divendres de 10 a 14h i tardes de dimarts i dijous de 17 a 20h; horari d'estiu (del 15  
de juny al 15 de setembre): matins de 10 a 14h. De totes maneres, l'aparador té  
visibilitat al públic durant les vint-i-quatre hores del dia.

SOL·LICITD D'EXPOSICIÓ
• Per  participar-hi  cal  presentar  el  full  de  sol·licitud  amb  la  documentació 

corresponent.
• No hi ha període d'acollida de sol·licituds, és lliure i s'aniran contestant a mesura 

que arribin. 
• Des de L'Oficina Jove, amb la col·laboració d'un equip assessor, es seleccionaran 

els projectes que s'exposaran.
• No es podran presentar els joves que hagin exposat en els últims dos anys.
• Es poden exposar treballs de qualsevol disciplina artística i també la presentació 

d'empreses  creades  per  joves,  en  qualsevol  dels  casos  se'n  demanarà  una 
descripció.

• S'exclouran les sol·licituds que presentin continguts que atemptin contra la dignitat 
de les persones.

• Es demanarà una reunió prèvia amb el jove per conèixer més a fons la proposta 
d'exposició i per acabar de pactar els detalls.



• El jove expositor accepta els drets de reproducció d’imatges per part de l'Oficina 
Jove del Baix Penedès.

• El jove i l'Oficina Jove poden proposar activitats complementàries a l’exposició. 

CONDICIONS DE L'EXPOSICIÓ
• El  jove  podrà  exposar  durant  màxim  un  mes,  incloent  en  aquestes  dates  el 

muntatge i desmuntatge. Les dates d'exposició són flexibles, tenint en compte la 
demanda del jove i les necessitats de l'exposició.

• Des de l'Oficina Jove es facilitarà l'espai i suport en el muntatge i desmuntatge, tot 
el material necessari per a l'exposició anirà a càrrec del jove.

• L'Oficina  Jove  no  es  farà  càrrec  dels  drets  lligats  a  la  propietat  industrial  ni 
intel·lectual.

• La cessió de l'espai està exempta de taxes i, tot i que es poden presentar projectes 
d'emprenedoria, no s’hi poden realitzar activitats de tipus comercial.

• L'Oficina Jove no es fa responsable dels desperfectes o sostracció de les obres 
exposades.

• No es farà cap assegurança de les obres exposades.

DIFUSIÓ DE L'EXPOSICIÓ
• Des de  l'Oficina  Jove  s'ofereix  promoció  de  l'exposició  a  través  de  les  xarxes 

socials  pròpies,  premsa,  televisió,  ràdios  locals  i  altres  mesures  de  difusió  i  
promoció que puguin sorgir.

• Es proposa fer una inauguració formal a l'inici de cada exposició, amb la difusió  
corresponent.

• El jove es compromet a anomenar el suport de l'Oficina Jove del Baix Penedès en 
la difusió que en pugui fer pel seu compte.



L'APARADOR JOVE
del baix penedès

FULL DE SOL·LICITUD

DADES PERSONALS

nom i cognoms

municipi

telèfon

correu electrònic

data de naixement

PROPOSTA D'EXPOSICIÓ

títol de l'exposició

descripció del projecte

necessitats de muntatge

dates preferides

temps estimat de muntatge

temps estimat de desmuntatge

Cal adjuntar (en digital al correu baixpenedes@oficinajove.cat):
• Fotocòpia del DNI
• Currículum breu
• Fotografies de l'obra i del jove treballant

mailto:baixpenedes@oficinajove.cat


Signatura

• Declaro que les dades abans detallades són certes.
• Estic informat/da i accepto totes les condicions explicitats anteriorment.
• Autoritzo  al  Consell  Comarcal  del  Baix  Penedès  a  incloure  les  meves  dades  i  

imatges a la base de dades de l'Aparador jove de l'OJBP i a cedir-les a tercers,  
perquè els interessats puguin contactar amb mi directament per fer promoció.

Data: _______________________________________


