


CONVOCATÒRIA OBERTA PER A LA
PRESENTACIÓ DE PROJECTES ARTÍSTICS

La Unió Santcugatenca, amb el suport de l’Ajuntament de Sant Cugat, ofereix per
tercer cop, el programa de suport a projectes de creació artística cedint l’ús
d’espais i recursos per al desenvolupament de qualsevol proposta dins l’àmbit de
les arts en viu.

En concret, es valoraran les propostes relacionades en els àmbits del teatre, de la
dansa i també aquelles relacionades amb la cultura popular d'arrel tradicional
amb un caràcter innovador, sent un àmbit poc habitual però amb molt potencial.

L’objectiu d’aquesta convocatòria és vincular nous projectes artístics amb l’entitat
i nodrir el viver de suport a la creació cultural i artística, posant a disposició de l’art
i la cultura els seus recursos.

A QUI S’ADREÇA?

A artistes individuals, companyies, grups, col·lectius i/o agents culturals, formals o
informals que s’expressin en alguns dels llenguatges artístics proposats. Persones
o col·lectius que tinguin un projecte iniciat o simplement pensat: consolidats o
emergents.

FORMAT DE LES RESIDÈNCIES

La present convocatòria ofereix residències artístiques per a 3 projectes
(ampliable segons sol·licituds rebudes) durant la temporada de gener a juny de
2023 a la seu de La Unió Santcugatenca.

Les propostes hauran de tenir una durada mínima de 15 dies i màxima de 3
mesos a repartir durant el semestre i es podran desenvolupar de dilluns a
divendres de 9 h a 14 h.
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Els projectes escollits disposaran dels següents recursos d’espai:

● Espais de cos, sala de tallers, sala de reunions i sala polivalent d’exhibició
segons disponibilitat i necessitats. (La Unió)

● Espai de bar i pati a l’aire lliure. (La Unió)

*Podeu consultar els vídeos dels espais proposats a La Unió mitjançant el
següent enllaç.

També d’un servei d’acompanyament a la creació i confecció de projectes
artístics, suport a la producció i finançament de les propostes.

Finalment, una dotació econòmica de fins a 500 € per a qualsevol despesa de
cada projecte resident escollit.

CRITERIS DE SELECCIÓ

Els projectes presentats en el procés de convocatòria hauran de complir almenys
algun dels següents criteris a continuació exposats, quedant excloses, a més a
més, aquelles propostes que es considerin incompatibles amb els valors de
l’entitat:

● La innovació, la singularitat i l'interès cultural i artístic de la proposta.
● La potencialitat de la proposta per a convertir-se en eina de transformació

social i cultural, tant pel que fa al contingut com a la forma i les seves
implicacions socials, polítiques i comunitàries.

● Els vincles amb la cultura local i nacional.
● La potencialitat per a generar sinergies dins el projecte de la Unió.
● L'adequació a l’espai i la temporalitat que ofereix la residència.
● Les contraprestacions que el projecte ofereix (assajos oberts, mostres,

exhibicions, formació, etc.)

Una comissió artística formada per tècnics culturals de la Unió i de
l’Ajuntament de Sant Cugat s’encarregarà de seleccionar els projectes que
optaran a la residència i en faran el seguiment posterior.

La comissió, durant el procés de selecció, podrà sol·licitar a les persones
responsables del projecte informació complementària de la seva sol·licitud.
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PRESENTACIÓ DEL PROJECTE I
CALENDARI

Les persones o col·lectius interessades hauran de presentar sol·licitud omplint i
enviat el formulari de sol·licitud d’inclusió al programa de residències artístiques,
el qual podreu trobar clicant al següent botó:

FORMULARI DE SOL·LICITUD D’INCLUSIÓ

Al formulari s’hauria d’adjuntar un fitxer en format .pdf amb la descripció de la
proposta. Haureu de fer constar, almenys:

● Nom de l’espectacle / projecte / proposta artística
● Descripció del projecte (màx. 3500 caràcters amb espais inclosos)
● Currículum dels sol·licitants i trajectòria professional
● Dades personals dels membres de la companyia i persona de contacte

referent

El període de presentació de propostes a través de formulari és des del 5 de
desembre fins al 30 de desembre de 2022.

ADJUDICACIÓ DE LA RESIDÈNCIA

El 9 de gener de 2023, la comissió artística farà pública l’adjudicació inicial de les
residències pel període proposat.

El programa de residències s’iniciarà a partir del dilluns 23 de gener del 2023 i
s’acabarà a finals del mes de juny. Els projectes escollits podran indicar-nos la
seva preferència d’inici i finalització de la residència dins d’aquest període,
valorant conjuntament amb la comissió el millor encaix segons les possibilitats
d’espai.
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COMPROMISOS I CONTRAPRESTACIONS

Les persones responsables dels projectes presentats escollits signaran un acord
de col·laboració on s’especificaran els detalls de l’atorgament de la residència:

● Temporalitat i durada
● Compromís amb les normes del programa
● Contraprestacions a oferir en la forma pactada en funció de les singularitats

del projecte i possibilitats de les persones artistes, en forma d’espectacle,
mostra, assaig obert o formació artística oberta a la ciutadania.

CONTACTE PER A MÉS INFORMACIÓ

Si voleu contactar amb l’equip tècnic, ho podeu fer mitjançant:
● Persona de contacte: Juank Busquets programacio@teatrelaunio.cat
● Telèfon de contacte: 93 675 20 57 / 699 699 487 (oficina de La Unió)

Podeu trobar més informació sobre l’entitat i el projecte a www.teatrelaunio.cat

Organitza: Cofinançat per:

La Unió Santcugatenca Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

En xarxa amb:
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultura

de la Generalitat de Catalunya
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