
REL

www.tantagora.net/labdig

Programa d’ajuts i mentories per 
a projectes d’Art i Cultura Digital

Si tens un projecte de creació 
digital en alguna d’aquestes àrees: 

Literatura · disseny · audiovisual · animació · 
il·lustració · videojoc · música · dansa ·
editorial · arts escèniques 

Vine al REL!

GRATUÏT



REQUISITS

El REL és el programa gratuït d’ajuts, formació i mentories per a la creació de 
projectes culturals del Laboratori de Narratives Digitals de Tantàgora. El 
programa és obert a 20 joves d’entre 19 i 29 anys inscrits a Garantia Juvenil.

A la finalització del programa s’atorgarà un premi* de 1.000€ al projecte més 
ben valorat pel jurat.

* A invertir en el propi projecte. El premi es pot considerar desert.
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Joves creadors i gestors culturals que tinguin una iniciativa o projecte cultural que es 
trobi en una d’aquestes fases:
   › Projecte en fase embrionària o en un estadi de definició preliminar
   › Projecte ja definit i/o estructurat

I que compleixin els següents requisits:
   › Tenir entre 19 i 29 anys
   › Estar inscrit a Garantia Juvenil

Busquem projectes de cultura digital dels següents àmbits: 
literatura, música, il·lustració, audiovisual, arts escèniques, circ, dansa, animació, 
disseny, videojoc, editorial i d’altres disciplines artístiques, sempre i quan requereixin 
de tecnologies digitals per a la seva producció o desenvolupament. 

Tots els projectes hi són convidats, especialment aquells que parteixen o s’inspiren en 
la literatura, ja siguin muntatges escènics, exposicions, llibres o revistes digitals, Apps, 
curtmetratges, obres de narrativa transmèdia,...



   ›  Nous públics - Pepe Zapata
   ›  Pitching de projectes - Ferran Cera 
   ›  Patrocini i captació de fons - Silvia Bueso
   ›  Literatura digital - Pelayo Méndez
   ›  Art i Creació Digital - Pep Salazar
   ›  Gestió de projectes - Gemma Lladós  
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MENTORING INDIVIDUALITZAT 
15 hores / projecte – del 16 d’abril al 23 de maig

Tutories d’assessorament i acompanyament per als 
15 projectes seleccionats, de la mà d’experts en 
gestió i creació de projectes de cultura digital. En 
acabar aquesta fase els 15 participants presentaran 
el seu projecte davant d’un jurat.

FASE 2: 

   ›  Música i TiC - Sonia Espí    
   ›  Creative Commons - Ignasi Labastida
   ›  Narratives transmèdia - Daniel Resnich
   ›  Marketing i estratègia digital - Jordi Camós
   ›  Mons virtuals i AI - Jose Valenzuela

Les sessions tindran lloc a Tantàgora: 
C/de l’Art 80, baixos, Barcelona 

El programa REL es divideix en dues fases: 

FASE 1:

FORMACIÓ GRUPAL – del 15 de març al 4 d’abril 
30 h de formació en creació i gestió de projectes d’art i cultura digital

TUTORIES INDIVIDUALS I LLIURAMENT DE PREMIS - del 16 d’abril al 29 de maig

LLIURAMENT DE DIPLOMES I PREMI 
29 de maig

Lliurament de diplomes i comunicació del premi de 
1.000€ al projecte guanyador, a invertir en el propi 
projecte.



CALENDARI

Resultats del procés de selecció

Entre els dies 13 i 14 de març s’informarà per telèfon o  
correu electrònic quins són els 20 projectes admesos al 
programa.

Les persones seleccionades es comprometen a:
    › assistir a la reunió informativa del dia 1 de març
    › assistir a les sessions formatives
    › aportar la informació bàsica del projecte abans 
      de l’inici del programa
    › aportar el certificat de Garantia Juvenil abans de 
      l’inici del programa

Selecció i criteris de valoració de projectes

El criteri de selecció i valoració dels projectes, tant per 
entrar a formar part del programa REL com per  passar a la 
fase de tutories individuals, estarà basat en:
    ›  la viabilitat del projecte
    ›  la qualitat, rellevància i interès del projecte
    ›  el caràcter innovador
    ›  l’ús de tecnologia
    ›  la vinculació amb l’art literari

El comitè de selecció pot posar-se en contacte amb els 
creadors seleccionats per tal de demanar-los informació 
addicional.

Presentació de candidatures
›  22/1 - 12/3 Període d’inscripcions
›  13/3 - 14/3 Comunicació dels 20 projectes 
           seleccionats

FASE 1 - Formació grupal
›  15/3 Presentació del programa
›  15/3 - 4/4 Període de formació grupal
›  6/4   Presentació dels projectes davant del Jurat
›  11/4 Comunicació dels 15 projectes seleccionats per
            a la Fase 2

FASE 2 - Tutories del projecte
›  16/4 - 23/5 Mentories individuals
›  25/5 Presentació dels projectes davant del Jurat
›  29/5 Lliurament de diplomes i comunicació del projecte 
            premiat



Organitza:

Amb la col·laboració de:

*La participació en la convocatòria i en el programa 
  suposa l’acceptació de les seves bases. 

Tantàgora és un espai de creació, producció, difusió i innovació de les formes de promoure la 
literatura escrita i oral, popular i d’autor, en paper i en digital a tota mena de públics, a través 
del treball amb altres disciplines artístiques; música, arts plàstiques, teatre, dansa, etc. Fa més 
de 26 anys que Tantàgora ofereix serveis pedagògics, culturals i d’edició i és promotora del 
FLIC, festival de literatures i arts infantil i juvenil i la xarxa Escola Literària; Art&Paraula, la 
primera escola en mediació literària; i el Laboratori de Narratives Digitals, que neix per donar 
resposta als reptes de la creació de continguts digitals en l’àmbit editorial.

WWW.TANTAGORA.NET/LABDIG 

DATA LÍMIT: 12 de març de 2018

Més informació:
93 213 59 91
convocatoria@tantagora.net

INSCRIPCIONS A


