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BASES ESPECÍFIQUES D’ACCÉS AL SERVEI DE RESIDÈNCIA ASSOCIADA A L’ESPAI D’ARTS,  DE 

ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTS,  PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE 

CREACIÓ ARTÍSTICA EN EL CAMP DE LES ARTS VISUALS I PLÀSTIQUES. ANY 2018  

 

1. PRESENTACIÓ 

Roca Umbert és un espai cultural viu, obert a tothom i en transformació constant al servei dels 

processos creatius, la formació artística participativa i el diàleg entre les arts, que avança 

cooperant amb el teixit artístic emergent, amb especial interès en el camp de la imatge com a eina 

de creació i de transmissió de coneixement. 

 

Les línies conceptuals que marquen la dinàmica del centre són: 

 El procés com a alternativa a la producció acabada 

 La fusió i la interrelació entre disciplines com a eina creativa 

 La transversalitat entre el creador, el públic i la institució 

 La recuperació de la memòria històrica i patrimonial de la fàbrica tèxtil 

 

L'Espai d'Arts és l'equipament de Roca Umbert que concentra el programa de creació 

contemporània en arts visuals i/o amb d’altres disciplines relacionades.  

 

2. OBJECTE 

Aquestes bases tenen com a objecte regular la selecció dels projectes en el camp de les arts 

visuals i plàstiques que accediran al servei de residència associada de l’Espai d’Arts de  Roca 

Umbert.  

 

3. A QUI S’ADREÇA 

La convocatòria s’adreça a persones físiques i jurídiques –artistes, col·lectius, associacions- amb 

un projecte artístic en procés de treball de l’àmbit de les arts visuals i plàstiques.  

 

4. QUÈ S’OFEREIX 

Roca Umbert ofereix una residència associada als artistes de creació contemporània en arts 

visuals i/o amb d’altres disciplines relacionades.  

 
Què entenem per residència associada? 

S'entén per residència associada el servei per a creadors/es professionals que Roca Umbert ofereix 

perquè creïn i/o produeixin un projecte de manera global o parcial. A més a més, durant el temps 

que es gaudeix del servei, el/la creador/a ha d'establir vincles amb el centre o amb d'altres 

creadors en residència. L'objectiu principal d'una residència associada és desenvolupar un 

projecte creatiu de duració determinada, que impliqui un retorn a la societat.  

 

El servei de residència associada acull creadors i creadores que volen experimentar i desenvolupar 

els seus projectes creatius i que per fer-ho NO necessiten un taller d’ús exclusiu o compartit a 

l’Espai d’Arts de Roca Umbert, però si que necessiten  poder gaudir dels serveis i dels espais 

comuns del centre. 
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5. SERVEIS INCLOSOS  

A) Infraestructures i/o serveis  

- Neteja bàsica dels espais comuns i d’ús no exclusiu 

- Manteniment de la infraestructura 

- Control d’accés al recinte 

- Zona Wifi 

- Zona office: nevera, microones i cafetera 

- Taller del pont, amb taules de treball, de llum i eines diverses 

- Forn de ceràmica 

- Tòrcul format màxim A3 

- Espais comuns de neteja d’eines 

- Torn  

- Cambra fosca amb insoladora per a serigrafia 

- Els artistes residents associats podran disposar d’un armari. 

 

B) Suport al desenvolupament del projecte 

- Possibilitat de realització de trobades d’assessorament amb un expert/a vinculat a Roca Umbert.  

- Possibilitat de participar convocatòries internes per participar en alguns dels projectes que es 

desenvolupen per dinamitzar el centre i visibilitzar l’activitat creativa.  

-  Sobre la base del treball desenvolupat durant l’estada a Roca Umbert, els/les residents hauran 

de mostrar part del seu procés creatiu dins de la programació pròpia de la fàbrica, sempre i quan 

l’equip tècnic de Roca Umbert ho consideri adient.  

- En funció de les característiques dels projectes i si l’equip tècnic de Roca Umbert ho considera 

necessari, es podrà disposar segons els preus públics, de material tècnic bàsic, com ara equip de 

so i llums, plató petit CTUG i/o altres espais de manera puntual. 

 

 

6. COMPROMISOS DELS/DE LES RESIDENTS ASSOCIATS 

Complir la normativa de Roca Umbert i la normativa específica de l’equipament (veure annex)  

Els i les residents hauran de pagar les quotes establertes dins del termini per poder gaudir de la 

residència.  

També hauran de presentar una memòria anual del projecte desenvolupat i mantenir reunions 

semestrals o quan se’ls convoqui amb l’equip tècnic de Roca Umbert Fàbrica de les Arts SL. 

Incloure en els elements de difusió del projecte artístic efectuat durant el servei de residència 

associada  a Roca Umbert la marca “fet a Roca Umbert”.  

 

 

7. CRITERIS PER A LA SELECCIÓ DE PROJECTES 

A l’hora de seleccionar els projectes es tindran en compte els criteris següents: 

 

 Projectes vinculats a una o més d’una de les línies conceptuals de Roca Umbert (3 punts) 

 Projectes vinculats a la imatge com a eina de creació i de transmissió de coneixement. (3 

punts) 

 Projectes que promoguin la vinculació al territori (2 punt) 
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 Creadors i creadores emergents menors de 30 anys. En el cas dels col·lectiu i/o entitat el 

50% dels membres hauran de ser menors de 30 anys (1 punt) 

 CV de l’artista, col·lectiu i/o entitat (1 punt)  

 

8. COMISSIÓ DE SELECCIÓ DELS PROJECTES 

La comissió de selecció dels projectes presentats que també tindrà la funció de seguiment i 

valoració dels projectes. Aquesta Comissió estarà integrada per: 

- Un tècnic o tècnica de l’oficina de coordinació de Roca Umbert 

- Un representant de l’empresa adjudicatària de la gestió i dinamització  d’arts visuals i 

plàstiques de Roca Umbert 

Les sol·licituds s’avaluaran segons odre d’arribada i es comunicarà als participants la decisió en 

un màxim de 15 dies.  

 

9. DURADA DE LA RESIDÈNCIA  

Les residències tindran la duració del projecte o com a màxim dos anys, que es formalitzarà amb 

un contracte d’un any, prorrogable un any més. Aquesta pròrroga estarà condicionada a la validació 

de l’equip de Roca Umbert.  

Una vegada finalitzada la residència, s’hi podrà tornar a optar a través d’una convocatòria pública.  

 

10. DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR 

Documentació obligatòria a presentar per poder accedir als espais:  

 

1) Document de sol·licitud:   

- Nom i cognoms 

- NIF (o equivalent) 

- Adreça postal 

- Telèfon 

- Correu electrònic 

- Adreça web (si se’n té)  

 

2) Dossier del projecte a desenvolupar durant la residència. Aquest dossier ha d’incloure (màxim 

1.200 paraules): 

- Conceptualització del projecte 

- Descripció dels projecte 

- Calendari o pla de treball del projecte presentat, en què s’especificarà la durada de la residència 

(màxim 2 anys)  

- Documentació gràfica 

- Breu currículum amb referències als treballs realitzats  

 

La convocatòria quedarà oberta a partir del 22 de novembre i quedarà oberta fins a 31 de desembre 

de 2018.  
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L’equip tècnic de Roca Umbert pot citar a una entrevista per aclarir aspectes sobre el projecte a 

desenvolupar. 

 

Per a qualsevol altre aclariment podeu contactar amb nosaltres a l’adreça 

espaidarts@rocaumbert.cat 

 

Els/les sol·licitants que vulguin visitar el centre prèviament ho podran fer prèvia petició al correu 

electrònic espaidarts@rocaumbert.cat.  

 

La participació en aquesta convocatòria implica la total acceptació de les bases i de la resolució 

del jurat, així com dels canvis que, com a conseqüència de factors aliens a Roca Umbert Fàbrica 

de les Arts SL, es puguin produir posteriorment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:espaidarts@rocaumbert.cat
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ANNEX NORMATIVA ESPECÍFICA DE L’ESPAI D’ARTS  

 

1 Neteja i condicions d’ús 

• L’artista usuari/ària té la responsabilitat de mantenir l’espai de producció i les instal·lacions en 

el mateix estat d’ordre i d’higiene en què es trobaven abans d’utilitzar-les. És per això que assumirà 

el cost de qualsevol desperfecte ocasionat als tallers i a les sales o al material que utilitzi. Així 

mateix, han de respectar i mantenir en perfecte estat totes les instal·lacions seguint les indicacions 

dels/de les responsables de l’Espai d’Arts. 

• La cessió dels diferents espais de producció comporta l’ús d’un determinat taller per un temps 

definit i amb l’equipament que li és propi. El muntatge i el desmuntatge d’aquest equipament és 

responsabilitat de qui hagi obtingut el servei de residència.  

• Només resten a disposició de l’artista el taller sol·licitat i les zones comunes. No es poden fer 

servir altres espais i tallers de l’Espai d’Arts sense l’autorització dels responsables de 

l’equipament. 

• És responsabilitat del resident la guarda i custòdia dels béns i elements que tingui a dins de 

l’espai de residència. Roca Umbert no es fa responsable en cas de pèrdua, destrucció, furt o 

robatori.  

• El/la resident està obligat a tenir una assegurança vigent de responsabilitat civil per l’activitat 

que desenvolupa, així com sobre els possibles participants que hi puguin participar.  

• Depenent del tipus de projecte artístic que es desenvolupi al taller, l’artista ha de disposar de la 

corresponent pòlissa d’assegurança que ha de cobrir els riscos potencials, sempre i quan aquests 

no estiguin inclosos en la cobertura general de la pòlissa contractada per l’Ajuntament de 

Granollers.  

• Els artistes residents són els responsables de vetllar per la integritat de 

l’equipament. L’artista ha de notificar per escrit als responsables de l’Espai d’Arts la 

detecció de qualsevol anomalia de les instal·lacions o del funcionament amb 

l’objectiu que pugui corregir-se el més aviat possible i garantir així la qualitat del 

servei. 

• Roca Umbert Fàbrica de les Arts es farà càrrec de la neteja bàsica dels espais comuns. Els 

artistes residents es fan càrrec de la neteja i de l’ordre de l’espai de producció, ja sigui els tallers 

com les zones comunes que utilitzi. L'artista és el responsable de baixar als contenidors situats al 

exterior del recinte, les seves deixalles.  

• El personal de Roca Umbert podrà accedir als tallers sense avis previ per causes 

tècniques o per supervisar el bon ús de l'espai.  

 

2 Accés a l’equipament 

• Els artistes residents disposen de tarja per accedir al taller que utilitzen. Els 

artistes han de tornar com a màxim l’últim dia d’ocupació de l’espai les claus d’accés. En cas de 

pèrdua, hauran de pagar l’import marcat en els preus públics.  

• No està inclòs dins del servei de residència el dret a aparcar al recinte. 

• Els horaris d’accés són les 24 hores del dia. 

 

3 Drets i deures dels/de les residents  

• Dret a no ser discriminats per la seva raça, sexe o religió. 
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• Dret a la protecció de les dades personals. 

• El servei de residència dóna dret a fer servir l’espai de treball a la persona adjudicada, tot i així, 

pot sol·licitar també l’ús de l’espai per terceres persones que col·laborin en el desenvolupament 

del projecte. Si es tracta d’una col·laboració habitual, caldrà comunicar-ho per escrit a l’equip de 

l’Espai d’Arts, qui farà l’autorització i li facilitarà l’accés a l’equipament.  

• Mantenir un comportament respectuós que faciliti la convivència amb els altres artistes 

residents, els usuaris i els treballadors de l’Espai d’Arts.  

• Tenir cura del soroll i del to de veu per tal de respectar els altres artistes residents i els usuaris 

de l’equipament. 

• Atendre les indicacions dels responsables de l’equipament pel que fa a l’organització i els 

requeriments pel bon ús i manteniment de les instal·lacions. 

• Atendre les visites que prèviament se li proposin amb temps de Roca Umbert, sempre i quan el 

calendari de treball de la residència ho permeti.  

• Utilitzar un mínim de 100 hores al trimestre l’espai de residència, a no ser que hi hagi una causa 

justificada, que serà comunicada a l’equip de l’espai d’arts el més aviat possible.  

• No és permès l’ús del taller com a espai de magatzem sinó com a espai de treball. No es poden 

emmagatzemar objectes o matèries susceptibles de produir qualsevol tipus de combustió o 

explosió. 

• No és permès l'ús de l'espai per activitats comercials o per activitats obertes al públic sense la 

prèvia autorització del personal de Roca Umbert. 

• No està permès penjar qualsevol tipus de material de la teulada ni instal·lar cap tipus de material 

que pugui posar en perill l’estructura de l’edifici. 

• No està permès el consum de tabac en tot el recinte de l’Espai d’Arts d’acord amb la Llei 28/2005 

(BOE Núm. 309, 27-12-2005).  

• No es permet cuinar dintre del recinte de l'Espai d'Arts: ni als tallers individuals ni a les zones 

comunes). No es pot menjar a l’interior dels tallers, cal fer-ho a la zona habilitada per aquesta 

finalitat. 

• No és permès portar cap tipus d’animal a les instal·lacions. 

• No es permès establir-hi la seva residència/habitatge. 

• Pagar les quotes establertes pel servei de residència dins del termini.  

• Incloure en els elements de difusió del projecte artístic efectuat a l’Espai d’Arts 

de Roca Umbert el logo “fet a Roca Umbert”, que es pot descarregar a la pàgina 

web www.rocaumbert.cat 

• Roca Umbert Fàbrica de les Arts disposa d’un Servei d’Acompanyament, que 

realitza tasques de vigilància al recinte. Els artistes s’han de donar a conèixer i 

han de facilitar al personal del servei la seva feina. 

 

L’incompliment d’aquesta normativa es notificarà per escrit al resident en forma d’avís.  

 

En el cas que Roca Umbert enviï 3 avisos d’incompliment a un/a artista resident, serà motiu de 

rescissió automàtica del contracte, que es comunicarà per escrit al resident.  

 


