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CONVOCATÒRIA DE CESSIÓ D'ESPAIS PER A PROJECTES
DE RECERCA I CREACIÓ EN MOVIMENT

BASES PER LA PARTICIPACIÓ

PRESENTACIÓ
El Centre Flassaders és un equipament municipal de caràcter multidisciplinari, orientat a la
promoció de la igualtat de totes les persones amb independència de l’origen, sexe, edat, condició
social o orientació sexual i la identitat de gènere.

El Servei de Dinamització del Centre Flassaders presenta una programació trimestral que busca
oferir alternatives per passar temps personal de qualitat i promoure el respecte a la diversitat, la
sostenibilitat, la justícia social i la participació. A més de la programació, també gestiona la cessió i
lloguer dels espais del Centre Flassaders.

Amb l’objectiu d’impulsar projectes artístics i creatius i de generar un espai en el qual posar en
contacte la ciutadania i la creació contemporània, s’obre una convocatòria de cessió temporal
d’espais per investigar, generar i compartir noves propostes creatives i donar a conèixer al públic i
altres professionals els seus processos de treball i projectes artístics.

OBJECTE
L’objecte d’aquesta convocatòria és donar suport a la creació de projectes artístics vinculats al
llenguatge del cos, espai i moviment facilitant espais de treball i oferint les condicions bàsiques
necessàries per a la creació i recerca d'a quests.

És transcendental que el projecte es desenvolupi des d’una perspectiva feminista, intercultural i
interseccional, incorporant la mirada LGTBIQ+ i altres eixos relacionals amb aquestes línies
conceptuals.

A QUI ES DIRIGEIX
La convocatòria es dirigeix a persones creadores, companyies, entitats i col·lectius, consolidats o
emergents, amb un projecte de recerca i creació al voltant del cos, espai i el moviment, en
qualsevol de les fases de creació. Les residències estan obertes a persones de qualsevol
nacionalitat, sense límit d’edat ni distinció d’origen, residencial, gènere i/o orientació sexual.

QUÈ S’OFEREIX
Es seleccionarà un projecte el qual es beneficiarà de:

1.Cessió gratuïta d’espais. Es disposarà dels següents espais:

Sala d’estudi: espai amb taules i cadires, llum natural i connectat amb l’aula creativa per a dur a
terme tasques de recerca i investigació. Disponible de dilluns a divendres de 9 a 20.30 hores.

Sala creativa: espai diàfan i molt lluminós, d’ús polivalent, adequat pel desenvolupament de
qualsevol modalitat d’art escènica en moviment (teatre, dansa, circ, performance) o creació
audiovisual. Disponible divendres de 15 a 20.30 i dissabte de 10 a 13.30. Opcionalment es podrà
fer ús en altres franges horàries sempre que es faci la petició amb un mínim d’antelació i hi hagi
disponibilitat.



BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE CESSIÓ D'ESPAIS PER A PROJECTES ARTÍSTICS I CULTURALS | flassaders.org

De forma addicional es cedirà l’espai expositiu. Aquesta cessió estarà subjecta a disponibilitat del
Centre i particularitats del projecte seleccionat.

Es procurarà ajustar al màxim a les necessitats i ritmes del projecte, sempre en funció de la
disponibilitat dels espais del centre i els compromisos de la programació del Centre. Per a conèixer
més detalls i característiques de les sales es podrà consultar el catàleg d’espais del centre o visitar
la pàgina web www.flassaders.org/espais.

2.Recursos del Centre. De forma complementària, es posen a disposició de les persones
beneficiàries de l’espai, els següents recursos:

 Mobiliari existent, subministrament d'energia elèctrica, calefacció, aire condicionat, aigua
corrent, sistema d'alarma i ús de serveis comuns.

 Espai d’emmagatzematge amb un petit armari o taquilla per guardar el material necessari
per desenvolupar el projecte.

 Servei d'internet WI-FI.
 Ús de l'equipament audiovisual i material tècnic segons disposició (micròfon, ordinador

portàtil, projector i equip de música). Important: es requereix reserva prèvia.
 Suport del personal tècnic del Servei de Dinamització del Centre Flassaders, tenint en

consideració les necessitats del projecte i la disponibilitat de l'equip del centre.
 Difusió en les xarxes socials del centre.
 Possibilitat d’ús del servei Temps per Tu que ofereix la ludoteca del Centre en horari de

tarda, de manera gratuïta i sense limitacions d’usos per setmana.

Un cop finalitzada la residència, durant els 3 mesos següents, se podrà valorar cedir un espai
puntualment per tasques de difusió, preparació, entrevistes, etc relacionades sempre amb el
projecte desenvolupat.

Un cop presentat el resultat, es contemplarà la possibilitat de seguir fent difusió i presentacions en
altres espais com Casals de Barri, biblioteques, etc.

3.Aportació econòmica. Es dotarà una assignació econòmica de 500€ (IVA inclòs) en concepte de
beca. S’abonarà el 50% a l’inici de la residència i el 50% restant al finalitzar totes les
contraprestacions. Els imports s’abonaran prèvia presentació de la factura corresponent, per part
de la persona /entitat beneficiària.

4.Acompanyament del projecte durant el període de residència. La comissió de valoració es
compromet a dur a terme un seguiment periòdic per tal d’acompanyar i donar suport al
desenvolupament del projecte.

DURADA
La cessió d'espais pot durar entre 2 setmanes i 3 mesos, depenent de les necessitats i
característiques de cada projecte. La permanència màxima estarà compresa entre el 02 de maig
(inici) i el 31 de juliol (finalització). La data exacta d’inici es fixarà una vegada s’hagi adjudicat la
convocatòria. Dins aquest període màxim de durada, s’hi inclourà també la data de la presentació
pública de l’obra resultant del projecte. La darrera setmana de la residència es durà a terme
aquesta actuació.

En cas que sigui necessari, i amb l’acord mutu d’ambdues parts, la durada de la cessió pot ser
prorrogable.
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DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR I PLAÇ DE SOL·LICITUD
Per a realitzar la sol·licitud s'ha d'enviar un document en format PDF al correu electrònic:
flassaders.espais@estudi6.net incloent la següent informació:

 Dades de contacte de la persona responsable del projecte: nom i cognoms, adreça, telèfon,
e-mail, data de naixement.

 Presentació de la proposta: Explicació del projecte que es vol realitzar especificant les
necessitats tècniques i espacials que es requereixen i cronograma inicial del projecte. Es
valorarà positivament l’aportació d’una breu descripció amb imatges.

 Proposta d'intercanvi: descripció de la presentació pública, relacionada amb el projecte
artístic, per a oferir al públic general en el Centre Flassaders (assajos oberts, presentació
del projecte, realització d'un taller, col·loqui...).

 Material gràfic: vídeos/imatges del projecte o de treballs anteriors, si es disposa.
 Proposta d’ús dels espais i recursos.
 Calendarització: preferència d'horaris (dies de la setmana i horaris) i durada de l'estada.
 C.V.: de totes les persones integrants del projecte. Quan sigui un col·lectiu es designarà un

representant.
 Carta de motivació i dossier treballs anteriors.

El nom de l'arxiu ha de ser: nom.cognom_convocatòria.espais

La convocatòria de cessió d'espais per a projectes de recerca i creació en moviment romandrà
oberta des del tres de març fins el quatre d’abril de 2023. La resolució i publicació de resultats es
durà a terme el catorze d’abril.

CRITERIS DE VALORACIÓ
En el procés de valoració i selecció de les propostes per a la cessió dels espais es tindran en
compte els criteris de valoració següents (es prioritzaran els projectes que s'ajustin en major
mesura a ells):

 Coherència, claredat i concreció en la presentació del projecte................................0-2 punts
 Adequació de la proposta a l’objecte de la convocatòria............................................0-2 punts
 Fonamentació de la investigació.................................................................................0-3 punts
 Potencial de la trajectòria artística de la persona/equip que presenta el projecte......0-1 punts
 Qualitat i interès estètic, crític i social del projecte......................................................0-3 punts
 Adequació del projecte als espais/recursos que es posen a disposició.....................0-2 punts
 Viabilitat de realització d’ objectius establerts en funció de terminis i pressupost.....0-1 punts
 Retorn a la ciutadania. Concreció del retorn...............................................................0-1 punts

(Nota: la puntuació serà en franges de 0.25)

Les propostes seran valorades per una comissió composta pel personal tècnic del Servei de
Dinamització del Centre Flassaders, de l'Ajuntament de Palma i de l’empresa cessionària. Les
persones seleccionades seran contactades per a formalitzar la concessió mitjançant la signatura
d'acceptació de la convocatòria.

Aquesta comissió, a més de seleccionar, realitzarà també l’acompanyament del projecte durant el
període de residència.

La convocatòria pot ser declarada deserta.

mailto:flassaders.espais@estudi6.net
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CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
Les persones i/o col·lectius beneficiaris de la residència hauran de:

 Presentar una memòria amb la qual es pugui compartir i donar a conèixer el treball realitzat
durant l'estada en el Centre Flassaders.

 Vetllar per la cura i manteniment de l'espai i equipament utilitzat, deixant-lo en les mateixes
condicions d’entrega. Qualsevol mena de desperfecte anirà a càrrec de la persona usuària
de l'espai. Amb l’acceptació de la residència se signarà la normativa de cessió i usos
d’espais.

 Es responsabilitzaran dels seus béns propis. El Centre Flassaders no es fa responsable
d'aquest material. En aquest sentit, es facilitarà un espai emmagatzematge per guardar el
material necessari per desenvolupar el projecte però no se’n proporciona custòdia.

 Comprometre’s a assistir a les trobades de seguiment i materialització del projecte.
 Oferir una presentació pública de l’obra resultant del projecte (condició per la participació).
 Identificar l’obra resultant del projecte “amb la col·laboració i/o suport del Centre Flassaders”.

El Centre Flassaders haurà d'autoritzar la difusió pública del material.

Les faltes reiterades sense previ avís o l'incompliment d'algun dels punts d'aquestes condicions
poden ser motiu d'anul·lació de la cessió d'espai.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES
El fet de presentar-se a la convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases. El centre es reserva
el dret de resoldre tots els aspectes no prevists en les bases.

PROTECCIÓ DE DADES
Als efectes del que disposa la Llei Orgànica, 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades
Personals i garantia dels Drets Digitals, l’informem que les dades personals facilitades, seran
incloses en un fitxer propietat de l’Ajuntament de Palma que només seran utilitzats pels fins propis
d’aquest Centre. Se li recorda la possibilitat d’exercir els seus drets d’accedir, rectificar, suprimir,
sol·licitar la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació de les dades a través d’un
escrit al Centre Flassaders, C/ Ferreria,10, 07002 Palma. Mitjançant la presentació a aquesta
convocatòria, vostè consent expressament i autoritza a l’Ajuntament de Palma, per a que tracti les
dades personals que voluntàriament facilita, segons les finalitats exposades en els paràgrafs
anteriors.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
La persona beneficiària de la residència és la única responsable de la originalitat i autoria dels
projectes presentats. Aquesta persona eximeix de responsabilitat al Servei de Dinamització per l’ús
inadequat que l’ incompliment d’aquesta garantia pugui ocasionar directa o indirectament. A més,
autoritza al Servei de Dinamització a la reproducció total o parcial del projecte amb finalitat
promocional.

DRETS D’IMATGE
Les persones o col·lectius guanyadors de la convocatòria, autoritzen al Centre a realitzar
fotografies, vídeos, etc amb la finalitat de difondre i fer promoció del projecte que s’està
desenvolupant.

CONTACTE: dubtes o consultes generals: flassaders.espais@estudi6.net o 971214027 Ext.7733.
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