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L’Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana – APIV, en col·laboració amb FULL 
Fundació pel Llibre i la Lectura, presenten les jornades d’entrevistes professionals «Audicions!», 
dirigides a professionals de la il·lustració, editorials i agències de representació que se celebraran 
els dies 14 i 15 de desembre de 2021 de manera virtual amb un doble objectiu: 1) reforçar la 
presència d’editorials i agències internacionals i 2) garantir un funcionament correcte i d’acord 
amb les possibles mesures sanitàries vigents en aqueix moment.

Categories de participació
Podran presentar-se a aquesta convocatòria:
- Il·lustradors i il·lustradores majors d’edat independentment del seu lloc de procedència, bé de 
manera individual, bé com a col·lectiu, tant amb projectes il·lustrats com amb dossiers de treballs.

Inscripció
La inscripció és gratuïta i les places seran limitades.

Procés d’inscripció
El procés constarà de dues fases:

1. Inscripció a les jornades
Fins al 17 de novembre a les 23.59 h (CET/UTC+1)

Totes les persones participants hauran d’emplenar correctament la inscripció corresponent a 
aquesta convocatòria a través de la secció «Participa» del web www.babakamo.com.

A partir d’aquest punt, la resta de gestions a realitzar es duran a terme en la pàgina pròpia de 
«Audicions!» a la plataforma B2Match.

Totes les persones participants hauran de crear el seu usuari i completar-lo el màxim possible 
(dades de contacte, enllaç on consultar el treball, etc).

Així mateix, les persones participants hauran de configurar correctament la franja horària de cara 
a la fase de sol·licitud, ja que hi haurà participants de tot el món.

2. Sol·licitud d’entrevistes i confecció d’agendes
Des del 18 de novembre a les 9.00 h (CET/UTC+1) fins al  2 de desembre a les 23.59h (CET/
UTC+1).

AUDICIONS!
Bases de participació professionals de la il·lustració
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Una vegada tancat el període d’inscripció, tots els participants podran sol·licitar entrevistes, 
havent revisat els perfils de la resta de participants. Les editorials i les agències podran acceptar o 
rebutjar sol·licituds segons el seu criteri i la seua línia editorial. D’aquesta manera es garantirà que 
només se celebren entrevistes entre parts mútuament interessades.

Les editorials i agències es comprometen a donar resposta a totes les sol·licituds dels 
professionals de la il·lustració, tant si les accepten com si les rebutgen.

Les agendes es tancaran a mesura que les sol·licituds siguen acceptades o rebutjades i estaran 
disponibles a la plataforma en tot moment per a la seua consulta.

Funcionament de les jornades
Les entrevistes seran exclusivament virtuals a través de l’eina de videoconferències integrada a la 
plataforma B2Match. Es recomana, per tant, tindre els navegadors actualitzats i comprovar que la 
càmera i el micròfon funcionen correctament.

Respecte a les entrevistes amb persones de llengües diferents, es recomana pactar prèviament 
en quina llengua tindrà lloc l’entrevista per a preveure si es necessitarà l’ajuda d’un/a intèrpret. 
L’organització no es farà càrrec de les gestions i despeses derivades a aquest efecte.

Selecció dels participants
La selecció de les persones que finalment participaran en les entrevistes es durà a terme per les 
editorials i agències participants.

L’organització no es farà responsable d’aquesta selecció.

Responsabilitat
Els autors i les autores participants asseguren que els materials presentats durant les jornades 
són de la seua autoria i eximeixen a l’organització de Baba Kamo de qualsevol responsabilitat 
reclamada per tercers.

Lloc i durada de les jornades
La jornada se celebrarà de manera virtual a través de la plataforma B2Match durant els dies 14 i 
15 de desembre de 2021 des de les 9.00 h (CET/UTC+1) del dia 14 fins a les 23.59 h (CET/UTC+1) 
del dia 15.

Calendari
Inscripcions: des de 4 de novembre fins al 17 de novembre de 2021 a les 23.59 h (CET/UTC+1).
Sol·licitud d’entrevistes: des del 18 de novembre fins al 2 de desembre de 2021 a les 23.59 h 
(CET/UTC+1).
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Dades personals
Les dades personals que ens faciliteu voluntàriament a través dels diferents formularis de la web, 
seran tractades per APIV - Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana amb domicili 
en Gran Via Ramón y Cajal 1-3a 46007 València, que compleix amb les mesures de seguretat 
exigides en la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal. La finalitat 
d’aquest tractament és la descrita en cadascun dels formularis establits en la pàgina web en el 
qual ens heu facilitat les vostres dades.

Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació del 
tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades, automatitzades, 
en relació amb les dades objecte del tractament, davant el responsable del tractament en l’adreça 
anteriorment esmentada, o per correu electrònic a apiv@apiv.com. En cas que de no haver 
obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets, podreu presentar una reclamació davant 
l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent.

Participar en la convocatòria suposa l’acceptació total d’aquestes bases.


