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Convoca:

Tantàgora  
Biblioteques de Gavà  
Media Estruch
BiblioLab Diputació de Barcelona

Calendari:

Convocatòria oberta
del
14.02.19 
fins el 
08.03.19

Projectes seleccionats:

Es faran públics el 18.03.19
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Informació general:
Convocatòria oberta de  residència per artistes de la paraula,  
creadors digitals i tecnològics per a desenvolupar  projectes de recerca 
o producció artística sobre  noves oralitats digitals en el marc del pro-
jecte Bibliolab de les Biblioteques de Diputació de Barcelona. 

La residència consta: 

Espai de treball del 01.04 al 10.05 a la Biblioteca 
Josep Soler Vidal de Gavà.

Dotació econòmica de 900€ bruts per col·lectiu o 
artista.

10 hores de curadoria amb Núria Nia especialista 
en Art Digital 

10 hores de curadoria amb  Roser Ros especialista 
en oralitat.

Destinataris:

Creadors, investigadors, artistes,  associacions i/o 
col·lectius que vulguin desenvolupar projectes  
d’oralitat i art digital.
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Tipologia de projectes:

Projectes d’investigació  
o producció artística per a desenvolupar  
nous formats d’oralitat i art digital.

Critèris de selecció:

Investigació i/o  producció de   l’art digital i l’oralitat
Es valorarà la investigació literària ( narrativa i oral ) del 
territori.

Observacions:
En cas necessari l’artista podrà fer ús del material 
tecnològic del  Medialab del MediaEstruch de l’Estruch 
Fàbrica de Creació de les Arts en Viu per a la producció.
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Període de residència:
1 d’abril  al  10 de maig del 2019

Espai de residència:

Espai exclusiu dins la biblioteca de 5,15 x 8,60m2  

Com sol·licitar la residència:

Empleneu  AQUEST formulari.
Caldrà adjuntar al mateix formulari la descripció del 
projecte i currículum de l’artista i/o col·lectius en for-
mat pdf i no superior a 3 MB.
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Comissió de selecció:

Durà a terme la selecció una  comissió formada per:

- Roser Ros_Doctora en pedagogia i rapsode.

- Núria Nia_Artista digital i directora del Media Estruch

- Representant del grup de treball    d’usuaris de les Bibliote-
ques de Gavà.

- Angèlica Sànchez - Cap de Cultura  de Gavà.

-  Representant del grup de teatre amateur de Gavà.
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Condicions de cessió: 
L’artista es compromet a:

- L’exhibició final dels resultats de la recerca desenvolupada 
al públic de la Biblioteca.

- A la realització de 4 trobades amb escoles i instituts de 
Gavà explicant el procés de creació.

- A l’assistència mínim presencial de treball a la Biblioteca d’un 
80% del període de Residència. 

- En el cas que el projecte de l’artista necessiti l’ús  
de la veu, comptarà amb el suport del grup de teatre 
amateur de Gavà.

- Fer constar en tots els materials de difusió relacionats 
amb el projecte els logotips de Tantàgora, de l’Ajuntament 
de Gavà, Mediastruch  i BiblioLAB en qualitat d’organismes 
col·laboradors.

-  Signar el document que regularà la cessió d’espai i del 
material, on constaran el calendari, els horaris i les sales 
utilitzades, i també l’acceptació de la normativa d’ús, a més 
de la contrapartida econòmica. 

- L’incompliment per part de l’artista seleccionat d’aquest 
acord deixarà sense efecte la cessió dels espais, les 
infraestructures  i la dotació econòmica de la Residència. 
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Per a més informació: 

convocatoria@tantagora.net


