
Residències de creació per a propostes de dansa i moviment 2020 

El C.C. Barceloneta obre convocatòria de residències de creació en les següents 

modalitats: 

A- Residències de llarga durada amb mostra del procés dins del cicle 

Contemporanis a la Barceloneta  

B- Residència de creació o producció per a un espectacle de públic infantil amb 

mostra dins del projecte Dansa escoles 

C- Residència de creació o producció per a peça de carrer 

D- Residències puntuals amb accions des dels diferents projectes i serveis del 

centre  

E- Residències de teatre amb accions des dels diferents projectes i serveis del 

centre 

Entrega de propostes del 30 de setembre al 31 d’octubre. Una comissió resoldrà i es 

farà públic el 15 de novembre.  

 

A-Residències de llarga durada i mostra del procés al cicle Contemporanis a la 

Barceloneta 

Poden presentar-se creadors/es, companyies i col·lectius que estiguin en procés de 

creació. 

Un cop seleccionades les propostes es farà un calendari d’ús de sales en funció de les 

necessitats del conjunt. L’estada anirà entre els mesos de gener a desembre de 2020 i 

les mostres del procés tindran lloc entre abril i desembre (de juliol a setembre no hi ha 

programació) 

L’elecció de propostes es farà a partir dels dos eixos conceptuals que articularan la 

programació del cicle Contemporanis a la Barceloneta. DANSA’M acollirà aquelles 

propostes en les quals el treball coreogràfic sigui el focus. ELEKTRICS acollirà 

propostes de més risc i/o que la investigació en nous llenguatges siguin els eixos de 

treball. 

Es valorarà l’interès de la proposta, la trajectòria artística i la planificació del procés. 

Compromisos del C.C. Barceloneta: 

Oferir espais d’assaig gratuït, *suport econòmic de 500 € + impostos a rebre després 

de la mostra i/o assessorament artístic amb professionals proposats pel 

creador/col·lectiu/companyia (coreografia, dramatúrgia, il·luminació, escenografia, 

vestuari...) i  un/a tècnic de so i llums durant tot el dia de la mostra. 

Possibilitat de programar un taller intensiu abans o després de la mostra segons tarifes 

públiques 

*L’aportació econòmica podria variar segons ajust pressupostari, si es donés el cas es pactaria abans de 

començar l’estada al C.C.Barceloneta. 



Compromisos dels residents: 

Mostrar en la data acordada amb el C.C. Barceloneta; col·laborar en la difusió de la 

mostra mitjançant les xarxes socials i els mitjans que el creador/col·lectiu/companyia 

tingui al seu abast; informar el C.C. Barceloneta de tots els compromisos de mostra a 

altres espais durant el període de residència, si hi ha; fer menció del suport del C.C. 

Barceloneta als dossiers de premsa i a les difusions de mostres en altres centres i 

justificar el cobrament amb una factura legal. 

Documentació a aportar: 

Dossier del projecte, detall del moment en el qual es troba i possible calendari de 

treball. 

Enllaços a treballs relacionats amb la proposta, vídeos d’assaigs... 

CV artístic de l’equip. 

Dates  d’exhibició a altres centres, si hi ha. 

 

B-Residència de creació o producció per a un espectacle de públic infantil amb 

mostra dins del projecte Dansa escoles 

Poden presentar-se creadors/es, companyies i col·lectius que estiguin en procés de 

creació, que vulguin re visitar una peça ja creada o que necessitin espais d’assaig per 

a una peça tancada. 

Un cop seleccionades les propostes de la modalitat A i C es farà un calendari en funció 

de les necessitats del conjunt. La mostra tindrà lloc el mes de març. 

Es valorarà l’interès de la proposta, la trajectòria artística i la planificació del procés (si 

està en creació). 

Compromisos del C.C. Barceloneta: 

Oferir espais d’assaig gratuït, *suport econòmic de 1.000 € + impostos a rebre després 

de la mostra i un/a tècnic de so i llums durant tot el dia de la mostra. 

*L’aportació econòmica podria variar segons ajust pressupostari, si es donés el cas es pactaria abans de 

començar l’estada al C.C.Barceloneta. 

Compromisos dels residents: 

Mostrar en la data acordada amb el C.C. Barceloneta al mes de març dins del projecte 

Dansa escoles fent 2 passes en un matí; fer menció del suport del C.C. Barceloneta 

als dossiers de premsa i a les difusions de mostres en altres centres i justificar el 

cobrament amb una factura legal. 

Documentació a aportar: 

Dossier del projecte, detall del moment en el qual es troba i possible calendari de 

treball. 



Enllaços a treballs relacionats amb la proposta. 

CV artístic de l’equip. 

C-Residència de creació o producció per a peça de carrer 

Poden presentar-se creadors/es, companyies i col·lectius que estiguin en procés de 

creació, que vulguin re visitar una peça ja creada o que necessitin espais d’assaig per 

a una peça finalitzada. 

Un cop seleccionades les propostes de la modalitat A i B es farà un calendari en funció 

de les necessitats del conjunt. La mostra tindrà lloc els mesos d’abril o juliol. 

Es valorarà l’interès de la proposta, la trajectòria artística i la planificació del procés (si 

està en creació). 

Compromisos del C.C. Barceloneta: 

Oferir espais d’assaig gratuït, *suport econòmic de 500 € + impostos a rebre després 

de la mostra. 

*L’aportació econòmica podria variar segons ajust pressupostari, si es donés el cas es pactaria abans de 

començar l’estada al C.C.Barceloneta. 

Compromisos dels residents: 

Mostrar en la data acordada amb el C.C. Barceloneta; fer menció del suport del C.C. 

Barceloneta als dossiers de premsa i a les difusions de mostres en altres centres i 

justificar el cobrament amb una factura legal. 

Documentació a aportar: 

Dossier del projecte, detall del moment en el qual es troba i possible calendari de 

treball. 

Enllaços a treballs relacionats amb la proposta. 

CV artístic de l’equip. 

 

D-Residències puntuals amb accions a través dels diferents projectes i serveis 

del centre  

Sota aquesta modalitat s’acullen a creadors/es, companyies i col·lectius de dansa que 

tenen una necessitat puntual d’espais d’assaig.  

La convocatòria estarà oberta durant tot el 2020. La sol·licitud s’ha de fer amb una 

antelació de mínim 15 dies abans de l’inici de l’estada. Es concediran en funció de la 

disponibilitat d’espais i de la possibilitat de contraprestació amb la resta de projectes i 

serveis del C.C. Barceloneta, Equipament Infantil, Franja, Dona i Territori, Arts Visuals 

i Formació. La contraprestació es decidirà abans de l’inici de l’estada al centre i el 

format pot ser variat a tall de: taller puntual per a dones del barri, nens/es o 

adolescents, taller puntual per a professionals, acció a les inauguracions de les 



exposicions d’arts visuals, actuacions dins de programacions de carrer, actuacions de 

petit format per a escoles, instituts del barri.... 

E- Residències de teatre amb accions a través dels diferents projectes i serveis 

del centre 

Poden presentar-se creadors/es, companyies i col·lectius de teatre que estiguin en 

procés de creació, que vulguin re visitar una obra ja creada o que necessitin espais 

d’assaig per a una obra finalitzada. 

El nombre d’hores que el C.C. Barceloneta ofereix dependrà de sota quin projecte o 

servei del centre es fa la contraprestació. Aquest són: Equipament Infantil, Franja o 

Dona i Territori. 

Documentació a aportar: 

Dossier del projecte, detall del moment en el qual es troba i possible calendari de 

treball. 

Enllaços a treballs relacionats amb la proposta. 

CV artístic de l’equip. 

 

 

Les propostes s’han de fer arribar a: 

dansa@civicbarceloneta.com amb l’assumpte Residències 2020 

 

SALES D’ASSAIG 

 

SALA CARMEN AMAYA 

Capacitat: 30 
Superfície: 120m² 

• Equip de so 

• 3 Miralls mòbils 

• Terra de fusta i 50m2 de linòleum  
• Climatitzada 
• Xarxa WIFI Barcelona 

 

 

 



SALA C 

 
Capacitat: 25 
Superfície: 100m² 
Equip de so 

• Terra de fusta 

• Miralls fixes 
No climatitzada 

• Xarxa WIFI Barcelona 
 
 
 
 

 
 

 
SALA 
MEDITERRÀNIA 

Capacitat: 20 
Superfície: 90m² 
Equip de so 
Terra de fusta amb 60m2 de linòleum i 30 m2 
de tatami amb possibilitat d’ampliar a 50 m2 
Miralls fixes 
No climatitzada. WIFI Barcelona 
Xarxa WIFI Barcelona 
 

 
 

 

SALA D’ACTES 

Capacitat: 150 
Superfície: 250m² 
Equip de so 

• Material d’il·luminació 

• Projector i pantalla 

• Terra de fusta 

• Possibilitat de tarima i linòleum 

• 150 cadires i 6 taules 

• Miralls mòvils 
Climatitzada 

• Xarxa WIFI Barcelona 
• Connexió fixe a Internet 

  



 

SALA H 

Capacitat: 16 
Superfície: 60m² 
Equip de so 

• Terra de fusta 

• Miralls fixes 

• Barra de dansa clàssica 
No climatitzada 

• Xarxa WIFI Barcelona 
 

 

 

SALA G 

Capacitat: 10 
Superfície: 30m² 
 

• Equip de so 
Xarxa WIFI Barcelona 
Climatitzada 
 
 
 

 


