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Convocatòria de residències de creació per a 

propostes de dansa i moviment 2022 
 

1. Preàmbul 

El Centre Cívic Barceloneta és un equipament municipal que obra per la promoció i difusió cultural de la 

ciutadania amb especial èmfasi a la dansa i a les arts visuals. 

La present convocatòria del Centre Cívic Barceloneta incorpora les bases específiques per a la concessió 

de residències per a projectes de creació de dansa i moviment al llarg del 2022 a l’equipament 

anteriorment esmentat.  

2. Objecte i finalitat de la convocatòria 

(a) L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i els procediments de sol·licitud, 

tramitació, concessió i justificació de les residències que atorgui el Centre Cívic Barceloneta per 

donar suport a la creació de dansa i moviment per l’any 2022. 

(b) La finalitat de les diferents modalitats de residències: 

o Donar suport a processos creatius de dansa i moviment. 

o Facilitar espais de creació i assaig adaptats a les necessitats dels projectes. 

o Impulsar les creacions d’artistes professionals i emergents. 

o Fer visibles les creacions artístiques dins el marc de programació del Centre Cívic 

Barceloneta. 

o Relacionar les creacions amb projectes i serveis existents al Centre Cívic Barceloneta. 

(c) Les entitats, creadors/es, companyies o col·lectius hauran de presentar un projecte d’acord amb 

els objectius anteriorment esmentats. 

(d) Ateses les regulacions i mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic 

de la pandèmia de la COVID-19, i com a mesura excepcional i amb la finalitat de donar la màxima 

viabilitat a les residències, es considera la possibilitat de finançar projectes i activitats inicialment 

previstos, que no es puguin realitzar, total o parcialment, o que es realitzin en format virtual, 

sempre i quan la seva organització hagi comportat despeses directament destinades a l’objecte 

de la subvenció i el motiu de la seva no realització o de la seva realització en format virtual, hagi 

estat el compliment de les resolucions dictaminades per les autoritats governamentals en 

referència a les mesures en matèria de salut pública per a contenció de la pandèmia de la COVID-

19. 

 

3. Caràcter de la convocatòria 

(a) Les residencies objecte d’aquesta convocatòria tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, 

són lliurament revocables i reduïbles en tot moment, per les causes previstes en aquesta 

convocatòria.  

(b) Es pot optar a més d’una modalitat de residència, però en cas de ser acceptat/da només es podrà 

decantar per una d’aquestes. 

(c) Ser acceptat/da a una de les modalitats de residència d’enguany no genera cap dret a l’obtenció 

d’altres residències en anys posteriors.  
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(d) Obtenir una residència al Centre Cívic de la Barceloneta és compatible amb la sol·licitud d’altres 

convocatòries, ajudes o subvencions. 

4. Període d’execució 

Les residències concedides a l’empara d’aquesta convocatòria es planificaran dins el període comprès 

entre el 21 de febrer del 2022 i el 30 de desembre del 2022. El mes d’agost i els dies festius el centre 

romandrà tancat i, per tant, exempt de programació i cessions dels seus espais.  

Tanmateix, cada modalitat comptarà amb un calendari específic de producció i execució dels projectes 

dins el termini establert a la residència.  

5. Beneficiaris de la convocatòria i requisits 

(a) Podran ser beneficiaris de la present convocatòria de residències: 

o Les persones jurídiques. 

o Les persones físiques. 

o Agrupacions de persones físiques o jurídiques. 

o Qualsevol altra unitat econòmica o patrimonial separat que, sense tenir personalitat jurídica, 

té potestat per dur a terme projectes, activitats o en situació que motiva la residència.  

(b) Quan es tracti d’agrupacions de persones físiques o jurídiques sense personalitat, serà necessari 

nomenar un/a representant de l’esmentada agrupació per al compliment, com a beneficiari, 

correspongui a l’agrupació.  

6. Modalitats de les residències de creació 

La convocatòria de residències 2022 rau en cinc modalitats: 

A. Residències de llarga durada amb mostra del procés dins del cicle Contemporanis a la 

Barceloneta. 

B. Residència de mitja durada amb mostra dins la programació de dansa. 

C. Residències puntuals amb accions als diferents projectes i serveis del centre. 

D. Residències de teatre amb accions als diferents projectes i serveis del centre. 

 

 

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

a la Barceloneta 

(a) Descripció 

Modalitat dirigida a artistes, creadors/es, companyies o col·lectius, professionals o amateurs, que estiguin 

en procés de creació. Les propostes s’enquadraran dins dels dos eixos conceptuals que articulen la 

programació del Cicle Contemporanis a la Barceloneta: 

o DANSA’M projectes de dansa on el treball i la investigació vers la coreografia i la 

dramatúrgia és el focus.  

o ELEKTRICS projectes de més risc que es centren en la investigació de nous llenguatges, 

noves narratives i la performance.  

o VISUALITZA’M projectes que unifiquin les disciplines de dansa i arts visuals.  



                                                                                                                  

                                                                                                                

                                                                                                                         

3 

Aquestes residències són de llarga durada al Centre Cívic Barcelona, dins el termini establert en la 

present convocatòria.  

(b) Compromisos del Centre Cívic la Barceloneta 

o Oferir espais d’assaig i creació adequats al projecte. 

o Es posaran a l’abast els materials que el centre disposi per les arts visuals, sempre que sigui 

possible.  

o En aquelles residències que integrin les arts plàstiques, es podrà fer ús de la sala d’arts 

plàstiques, sempre que sigui possible i sota les directrius de l’equip del Centre Cívic.  

o Espai per la mostra creada durant la residència. Aquesta es pactarà juntament amb els/les 

residents.  

o El suport econòmic es veurà comprès entre els 500€ a 1.200€, més impostos, en funció del 

projecte. Es pactarà abans d’iniciar la residència al Centre Cívic Barceloneta i es rebran 

postmostra.  

o Assessorament i seguiment al llarg de la residència per part de la referent del projecte 

Dansa. 

o El dia de la mostra es comptarà amb professionals d’il·luminació i so.  

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

públiques.  

(c) Compromisos dels/les residents 

o Complir les dates pactes amb el Centre Cívic la Barceloneta per les cessions d’assaig. El 

centre es reserva el dret de canviar l’espai o anul·la futures reserves en cas de no avisar 

amb antelació o no presentar-se de forma reiterada.    

o Executar la mostra dins el termini pactat amb el Centre Cívic Barceloneta. 

o Col·laborar en la difusió de la mostra mitjançant les xarxes socials i els mitjans que els/les 

artistes, creadors/es, companyies o col·lectius tinguin al seu abast.  

o Informar al Centre Cívic Barceloneta de tots els compromisos de mostra a altres espais 

durant el període de residència. 

o Fer menció del suport del Centre Cívic Barceloneta als dossiers de la companyia, així com 

en els de premsa i a les difusions de mostres en altres centres, festivals, espais, etc.  

(d) Documentació a aportar 

o Dossier del projecte. 

o Especificar en quin moment es troba el projecte. 

o Possible calendari de treball. 

o Enllaços a treballs relacionats amb la proposta, com ara vídeos d’assaigs, premsa, xarxes 

socials, entre d’altres. 

o Currículum vitae de l’equip.  

o Dates d’exhibició a altres centres, espais culturals, festivats, etc. si és el cas.  

(e) Criteris a tenir en compte en la valoració 

o Viabilitat del projecte presentat. 

o Adequació de la proposta amb les línies de treball del Centre Cívic de la Barceloneta. 



                                                                                                                  

                                                                                                                

                                                                                                                         

4 

o La trajectòria artística dels i les sol·licitants. 

o La planificació del procés de producció de la peça. 

o Interès de la proposta. 

(f) Execució mostra 

La data de l’exhibició es planificarà amb el personal del Centre Cívic la Barceloneta, d’acord amb el 

calendari pactat i el procés de creació de la peça. El mes d’agost quedarà exempt de programació.  

 

B -      Residències de mitja durada amb mostra dins la programació de dansa 

(a) Descripció 

Modalitat dirigida a artistes, creadors/es, companyies o col·lectius, professionals o amateurs, que estiguin 

en procés de creació, que vulguin revisar una peça ja creada o que necessitin espais d’assaig per una 

peça tancada. 

La peça pot contemplar diferents disciplines de dansa i/o moviment i la seva estada al Centre Cívic 

Barceloneta serà de mitja durada dins el termini d’aquesta convocatòria.  

(b) Compromisos del Centre Cívic Barceloneta 

o Oferir espais d’assaig d’acord amb la peça. 

o El suport econòmic es veurà comprès entre els 500€ a 1.200€, més impostos, en funció del 

projecte. Es pactarà abans d’iniciar la residència al Centre Cívic Barceloneta i es rebran 

postmostra.  

o Espai per la mostra creada durant la residència. Es valorarà juntament amb la companyia o 

artistes quin és l’espai òptim per aquesta. 

o El dia de la mostra es comptarà amb professionals d’il·luminació i so, si és el cas. 

o Fer difusió a partir dels seus mitjans de comunicació del dia de la mostra, així com aquesta.  

(c) Compromisos dels/les residents 

o Complir les dates pactes amb el Centre Cívic la Barceloneta per les cessions d’assaig. El 

centre es reserva el dret de canviar l’espai o anul·lar futures reserves en cas de no avisar 

amb antelació o no presentar-se de forma reiterada.    

o Permetre que el Centre Cívic Barceloneta faci difusió del dia de la mostra de la peça en els 

diferents mitjans de comunicació propis.  

o Executar la mostra dins el termini pactat amb el Centre Cívic Barceloneta. 

o Fer menció del suport del Centre Cívic Barceloneta als dossiers de la companyia, així com 

en els de premsa i a les difusions de mostres en altres centres, festivals, espais, etc.  

(d) Documentació a aportar 

o Dossier del projecte. 

o Detall del moment en el qual es situa la creació o el projecte. 

o Possible calendari de treball. 

o Enllaços a treballs relacionats amb la proposta, com ara vídeos d’assaigs, premsa, xarxes 

socials, entre d’altres. 
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o Currículum vitae de l’equip.  

(e) Criteris a tenir en compte en la valoració 

o Viabilitat del projecte presentat. 

o Adequació de la proposta amb la línia de treball de la present residència. 

o La trajectòria artística dels i les sol·licitants. 

o La planificació del procés de producció de la peça. 

o Interès de la proposta. 

(f) Execució mostra 

La mostra tindrà lloc al llarg dels mesos d’activitat del Centre quedant exclòs el mes d’agost.  

La data de l’exhibició es planificarà amb el personal del Centre Cívic la Barceloneta, d’acord amb el 

calendari pactat i el procés de creació de la peça.  

 

C -      Residències puntuals amb accions als diferents projectes i serveis del 

centre 

(a) Descripció 

Aquesta modalitat s’hi poden acollir creadors/es, companyies i col·lectius de dansa que tenen una 

necessitat puntual d’espai d’assaig. 

La convocatòria romandrà oberta durant tot l’any 2022, sempre i quan el Centre pugui oferir espais i el 

context epidemiològic ho permeti.  

(b) Compromisos del Centre Cívic Barceloneta 

 

o Oferir espais d’assaig d’acord amb la peça. 

o Els espais s’oferiran en funció de la disponibilitat de les instal·lacions i de la contraprestació 

per part del/la sol·licitant. 

 

(c) Compromisos dels/les residents 

o Sol·licitar l’espai 15 dies mínim abans de l’estada. 

o La contraprestació es pactarà abans de l’inici de les cessions amb el Centre Cívic. Aquesta 

podrà donar-se dins dels diferents projectes del CCBarceloenta, l’Equipament infantil, 

Franja, Dona i Territori i tenir diferents formants, ja siguin tallers per dones, adolescents o 

criatures, com accions puntuals a les inauguracions, mostres dins el programa de carrer, 

actuacions de petit format per escoles, instituts del barri, etc.  

o Complir les dates pactes amb el Centre Cívic la Barceloneta per les cessions d’assaig. El 

centre es reserva el dret de canviar l’espai o anul·lar futures reserves en cas de no avisar 

amb antelació o no presentar-se de forma reiterada.    

o Permetre que el Centre Cívic Barceloneta faci difusió de la contraprestació pactada, si és el 

cas. 
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o Executar la contraprestació dins el termini pactat amb el Centre Cívic Barceloneta. 

o Fer menció del suport del Centre Cívic Barceloneta als dossiers de la companyia, així com 

en els de premsa i a les difusions de mostres en altres centres, festivals, espais, etc.  

(d) Documentació a aportar 

o Dossier del projecte. 

o Detall del moment en el qual es situa la creació o el projecte. 

o Possible calendari de treball. 

o Enllaços a treballs relacionats amb la proposta, com ara vídeos d’assaigs, premsa, xarxes 

socials, entre d’altres. 

o Currículum vitae de l’equip.  

(e) Criteris a tenir en compte en la valoració 

o Viabilitat del projecte presentat. 

o Adequació de la proposta amb la línia de treball de la present residència. 

o La trajectòria artística dels i les sol·licitants. 

o La planificació del procés de producció de la peça. 

o Interès de la proposta. 

(f) Execució contraprestació 

Es concretarà amb l’equip del Centre Cívic Barceloneta en funció de la residència.  

 

D -      Residències de teatre amb accions als diferents projectes i serveis del 

centre 

(a) Descripció 

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

que vulguin revisar una obra ja creada o que necessitin espais d’assaig per una obra ja creada. 

El projecte que es realitzarà al llarg d’aquesta residència ha de tenir una vinculació amb el casal infantil, 

Franja, Dona o Territori. Hi ha llibertat per escollir en quina línia de treball del Centre Cívic Barceloneta 

es vol relacionar la peça treballada per part dels/les sol·licitants. Serà requisit indispensable per optar a 

aquesta modalitat.  

(g) Compromisos del Centre Cívic Barceloneta 

 

o Oferir espais d’assaig d’acord amb la peça. 

o Els espais i el temps de residència s’oferiran en funció de la disponibilitat de les instal·lacions 

i de la contraprestació per part del/la sol·licitant en relació el projecte que es vincularà. 

 

(h) Compromisos dels/les residents 

o La contraprestació es pactarà abans de l’inici de les cessions amb el Centre Cívic.  
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o Complir les dates pactes amb el Centre Cívic la Barceloneta per les cessions d’assaig. El 

centre es reserva el dret de canviar l’espai o anul·lar futures reserves en cas de no avisar 

amb antelació o no presentar-se de forma reiterada.    

o Permetre que el Centre Cívic Barceloneta faci difusió de la contraprestació pactada, si és el 

cas. 

o Executar la contraprestació dins el termini pactat amb el Centre Cívic Barceloneta. 

o Fer menció del suport del Centre Cívic Barceloneta als dossiers de la companyia, així com 

en els de premsa i a les difusions de mostres en altres centres, festivals, espais, etc.  

(i) Documentació a aportar 

o Dossier del projecte. 

o Detall del moment en el qual es situa la creació o el projecte. 

o Possible calendari de treball. 

o Enllaços a treballs relacionats amb la proposta, com ara vídeos d’assaigs, premsa, xarxes 

socials, entre d’altres. 

o Currículum vitae de l’equip.  

(j) Criteris a tenir en compte en la valoració 

o Viabilitat del projecte presentat. 

o Adequació de la proposta amb la línia de treball de la present residència. 

o La trajectòria artística dels i les sol·licitants. 

o La planificació del procés de producció de la peça. 

o Interès de la proposta. 

(k) Execució contraprestació 

Es concretarà amb l’equip del Centre Cívic Barceloneta en funció al projecte del Centre Cívic al qual anirà 

relacionat.  

 

7. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 

Les sol·licituds a les diferents residències es podran presentar del 15 al 31 de desembre del 

2021, ambdós inclosos. Les sol·licituds rebudes abans o després del termini establert no es 

tindran en compte. 

Per tal d’aplicar a la present convocatòria s’ha d’emplenar el següent formulari 

<https://ja.cat/dansa2022> i adjuntar la documentació que es sol·licita per cada residència 

anteriorment esmentada. 

8. Termini de resolució i publicació de les residències 2022 

El jurat que determinarà les residències per l’any 2022 està composts per:  

- Jordi Sora  

- Sara Esteller.  

https://ja.cat/dansa2022
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Les residències quedaran resoltes el dia 24 de gener del 2022 i es podrà consultar la llista a la 

pàgina web del Centre Cívic Barceloneta, així com a les seves xarxes socials. 

9. Acceptació de les residències i inici d’aquestes  

Un cop resoltes les diferents residències per l’any 2022, el Centre Cívic es posarà en contacte 

amb els adjudicats per tal d’acordar el temps de residència, la mostra o contraprestació, el 

suport econòmic, etc, i signar l’acord en funció de la modalitat atorgada.  

10. Rescindir la residència  

Les residències es rescindiran per força major o causa fortuïta, entenent també com a cosa 

fortuïta el context epidemiològic.  

11. Protecció de dades 

D’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la 

protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació 

d’aquestes dades, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i 

garantia dels drets digitals, el Centre Cívic Barceloneta tractarà les dades facilitades per les persones 

que presentin la sol·licitud, amb la finalitat de gestionar la sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i 

justificació de la concessió de les residències de la present convocatòria del Centre Cívic Barceloneta, 

basant-se en una missió de caràcter públic i en les obligacions legals de la responsable, i seran 

conservades de forma permanent amb finalitats de gestió documental i d’arxiu. 


