
   

 

   

 

 

 

Bases Residències Escèniques El Coll - La Bruguera  

Les Residències Escèniques del Centre Cívic El Coll - La Bruguera volen donar suport a les 
companyies emergents d’arts escèniques i al mateix temps, acostar noves propostes artístiques 
a les veïnes i veïns del barri del Coll per tal de crear nous espais de diàleg i reflexió entre artistes 
i comunitat. 

Dates convocatòria: Permanent 

Comunicació primera resolució: 20 de febrer 

Dirigida a: Companyies emergents d’arts escèniques de que tinguin un projecte en 
desenvolupament  i necessitin d’un espai per assajar. Tindran prioritat les companyies que siguin 
del barri del Coll o del Districte de Gràcia.  

Durada:  Les residències tindran una durada d’entre 6 a 12 mesos.  

Compromisos del Centre Cívic 

- Cedir un espai d’assaig en els dies i horaris acordats. 
- En cas que sigui necessari, suport tècnic el dia de la funció i durant el seu muntatge (a 

coordinar amb antelació amb l’equip del Centre) 
- Suport en la difusió del treball de la companyia a través dels nostres canals de 

comunicació habitual. 

 

 

 



   

 

   

 

Compromisos de la companyia resident 

- Fer servir l’espai cedit els dies i horaris acordats i avisar amb antelació en cas d’anular 
l’assaig. 

- Tenir cura de les infraestructures del Centre (espai, mobiliari, altaveus, etc.) 
- Oferir una funció o activitat al Centre Cívic, gratuïta i oberta al públic, abans de la 

finalització del període de residència. 
- Informar al Centre Cívic de qualsevol canvi (en cas que n’hi hagin) respecte al projecte 

presentat en aquesta convocatòria.  

Dades i documentació necessària per presentar la candidatura 

- Nom de la companyia 
- Persona de contacte, email i telèfon 
- Xarxes Socials / Web 
- Enllaç a vídeos de la companyia  
- Imatge de la companyia (adjuntar en jpg) 
- Dossier detallat del projecte (adjuntar en PDF) 

o Presentació de la companyia 
o Currículum de la companyia i/o dels seus integrants 
o Projecte que es vol desenvolupar al Centre Cívic 
o Fase de desenvolupament en la que es troba el projecte 
o Calendari de treball  
o Necessitats tècniques del projecte 
o Activitat que es vol oferir al Centre Cívic (funció, activitat, taller) 

- Possibles horaris en els que es vol fer ús de les instal·lacions del Centre Cívic (dies i 
horaris) 

- Altres informacions que haguem de tenir en compte per tal de valorar la proposta 

Es valorarà 

- La qualitat artística de la proposta 
- Perspectiva comunitària de la proposta 
- La connexió del projecte amb els eixos de treball del Centre Cívic (sostenibilitat, 

feminisme, memòria de l’editorial Bruguera i ciència ficció) 
- El vincle entre la companyia i/o els seus integrants amb el barri del Coll o amb el 

Districte de Gràcia.  

Com participar 

Per a participar, cal omplir el següent formulari: 

Accedir al formulari 

 

Més informació 

Centre Cívic El Coll - La Bruguera 
C/L’Aldea 15  
08023 Barcelona 
932562877 

ccelcoll@ccelcoll.org 
http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/elcoll 
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