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IMPULSANT LA PARTICIPACIÓ DE LA CIUTADANIA, EL DEBAT, LA REFLEXIÓ I UNA VISIÓ CRÍTICA DE LA REALITAT

CONVOCATÒRIA CESSIÓ D'ESPAIS CENTRE SOCIAL FLASSADERS
El Centre Social Flassaders obre el termini de presentació de propostes
d'activitats, per tal d'organitzar la programació durant el mes de març relacionada amb
el Dia Internacional de la Dona (8M).
La convocatòria de cessiò d'espais "Tu Fas Flassaders 8M", és una crida a totes
les persones i col•lectius que tinguin alguna proposta de taller, activitat, formació,
xerrada, exposició, performance, etc. relacionada amb la dona, la defensa dels drets de
la dona, la igualtat de gènere i la causa feminista.
Si la teva proposta és seleccionada per dur-la a terme durant la programació del
8M, després podràs disposar gratuïtament dels nostres espais durant tres mesos, per
seguir creant i desenvolupant les teves idees i projectes.
QUÈ S'OFEREIX
Cessió d'un dels següents
espais del
Centre Flassaders,
segons
disposició:
http://www.flassaders.org/wpcontent/uploads/2017/08/cataleg_pagines_hd_actual.pdf
Mobiliari bàsic existent, subministrament d'energia elèctrica, calefacció, aire
condicionat, aigua corrent, sistema d'alarma, ús de serveis comuns.
Servei d'internet wi-fi.
Ús de l'equipament audiovisual i material tècnic, segons disposició.
Suport del personal tècnic del Centre Flassaders, tenint en consideració les
necessitats del projecte i la disponibilitat de l'equip.
Difusió a les xarxes socials del centre.
DURACIÓ DE LA CESSIÓ DE ESPAIS
La cessió d'espais pot tenir una duració mínima de 2 setmanes i màxima de 3
mesos, en un període comprès entre l'1 d'abril i el 30 de juny del 2019.
L'assignació dels espais i les dates, seran acordades entre la persona o col•lectiu
sol•licitant i l'equip del Centre Flassaders, en funció de la disponibilitat dels espais del
centre, en relació a la seva programació.
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DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
 Currículum de les persones participants.
 Dossier en format PDF que inclogui:
1. Dades de contacte: nom, cognoms, adreça, correu electrònic, telèfon de
contacte, data de naixement.
2. Proposta concreta per aquesta convocatòria del 8M: títol, descripció
detallada de la proposta per a la programació del Dia Internacional de la
Dona, motivació per la qual es vol dur a terme, finalitat i objectius, públic
destinatari i durada.
3. Característiques d'ús de l'espai cedit: tipus d'activitat / projecte que es
realitzarà durant el període de cessió de l'espai, durada de l'estada,
preferència d'horaris, i nom de l'espai que sol•licita.
(http://www.flassaders.org/wpcontent/uploads/2017/08/cataleg_pagines_hd_actual.pdf)
CRITERIS DE VALORACIÓ
Es valorarà cada un dels següents aspectes:
 Currículum de la persona o el col•lectiu sol•licitant, reflectint la seva experiència
especifica en relació a la proposta presentada.
 Qualitat, originalitat i creativitat de la proposta per a la programació del 8M.
 Viabilitat en relació als mitjans i espais de què disposa el Centre Flassaders.
 Nivell d'adequació als objectius i línies estratègiques del centre Flassaders.
 Nivell de resposta a les necessitats socioculturals de la ciutadania.
 Intenció d'aprofundir en l'exploració de noves formes de creació, producció i / o
difusió de propostes centrades en la dona.
 Proposta d'activitats complementàries a la programació trimestral del centre per
part de la persona o el col•lectiu sol•licitant.
 Capacitat per generar sinèrgies amb els diferents agents de la comunitat durant
l'estada al centre.

INSCRIPCIÓ
Envia'ns la teva / vostra proposta per correu electrònic a la següent adreça:
flassaderstallers@gmail.com
El termini de lliurament de propostes finalitzarà el 20 de febrer de 2019.

8M

