
CONVOCATÒRIA

TÒRIA 

Del 2 al 21 de novembre de 2021 

Centre Cívic Sant Martí

CONVOCATÒRIA DE 
RESIDÈNCIES ESCÈNIQUES

BASES: barcelona.cat/ccsantmarti
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Projecte de suport a la creació del Centre Cívic Sant Martí i de l’Auditori Sant Martí, centrat en l’àmbit escènic.
· Residència per creadors i creadores escèniques de diferents disciplines artístiques (teatre, performance, dansa, 
circ, nous llenguatges escènics i arts de carrer). 

· Adreçada a artistes emergents en vies de professionalització que vulguin apropar noves tendències escèniques 
al barri de Sant Martí de Provençals.

· Espai de residència que s’ajusti a les especificitats del projecte, per tal de desenvolupar el seu procés creatiu. 
· Acompanyament del procés de creació amb recursos, infraestructures i difusió de l’obra.
· Suport tècnic, mirada externa o suport monetari per a la producció de l’espectacle.

Procreació: residències d’arts escèniques 

Terminis
· Presentació de propostes: Del 2 al 21 de novembre de 2021.
· Període de residència: De gener a desembre de 2022 (exceptuant l’agost) amb una durada variable en funció de 
les necessitats de cada projecte.

Criteris de selecció
· Que la proposta de treball sigui de creació pròpia.
· La viabilitat del projecte.
· L’adequació a les infraestructures dels espais de representació.
· Que el calendari d’assajos sigui compatible amb les disponibilitats de l’espai.
· La repercussió en el territori dels projectes presentats.
· Únicament s’acceptarà una proposta per companyia.

Comitè de selecció
Estarà format per representants del Centre Cívic Sant Martí i l’Auditori Sant Martí, així com el Centre Cívic Parc 
Sandaru, el Centre Cívic Besòs i l’espai d’arts escèniques La Nau Ivanow.

Condicions
· Espai d’assaig al centre cívic o a l’auditori de Sant Martí i acompanyament per part de l’organització durant el 
període de residència.

· Retorn amb possibilitat de diferents formats: representació de l’espectacle al centre cívic o a l’auditori de Sant 
Martí; realització d’una acció comunitària o taller; representació d’una part de l’espectacle, assaig obert, etcètera. 
En cas d’optar per la representació en un dels dos espais esmentats, l’organització oferirà a la companyia l’opció 
d’acollir-se a la fórmula de taquilla inversa.

· Suport tècnic de so i llums a l’assaig general i durant la presentació de l’espectacle.
· Suport a la producció amb la possibilitat d’escollir entre tres opcions: vuit hores d’acompanyament tècnic en el 
procés creatiu de la il·luminació i la sonorització de l’espectacle; una mirada externa professional; o un import de 
200 euros en concepte de producció (*).

Sistema d’inscripció
Heu d’emplenar el formulari d’inscripció que trobareu al web del centre cívic, barcelona.cat/ccsantmarti, i adjun-
tar-hi la documentació requerida.

Contacte
Per resoldre qualsevol dubte dirigiu-vos al Centre Cívic Sant Martí per telèfon (93 256 57 60) o correu electrònic: 
dinamitzacio@ccsantmarti.net.

(*) L’opció d’accés a suport monetari serà aplicable només en el cas que la companyia opti per la presentació de l’espectacle com a via de retorn.
(**) Aquesta convocatòria està subjecta a possibles modificacions segons l’avanç dels esdeveniments derivats de la pandèmia i dels protocols de pre-
venció establerts, tant en les seves dates de selecció, les dels assajos, com les de retorn.

Bases de la convocatòria         

Districte de
Sant Martí
@Bcn_SantMarti


