
 
BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE SUPORT A LA CREACIÓ I SERVEI 

DE RESIDÈNCIES EN L’ÀMBIT DE LA IMATGE DE ROCA UMBERT 

FÀBRICA DE LES ARTS, S.L. 2023 

 

 

1. PRESENTACIÓ 

 

Roca Umbert Fàbrica de les Arts és un equipament municipal de caràcter 

multidisciplinari enfocat a la creació contemporània, la formació, la 

producció i la difusió cultural. Té com a missió facilitar espais de treball i 

recerca als artistes, col·lectius, entitats, agents culturals i empreses del sector 

cultural del territori, així com a nivell nacional i internacional. La recuperació 

de la memòria històrica i patrimonial de la fàbrica també és un dels eixos 

principals de treball.  

 

Les línies conceptuals que marquen la dinàmica de la fàbrica són:  

 

- El procés creatiu com a alternativa a la producció acabada 

- La fusió i la interrelació entre disciplines com a eina creativa 

- La transversalitat entre el creador/a, el públic i la institució  

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

- L’art i l’educació com a elements transformadors  

- El retorn social dels artistes a la comunitat que els acull 

 

L'objectiu del programa de residències de la fàbrica és que artistes, col·lectius 

i/o associacions puguin desenvolupar un projecte o una investigació en 

l'àmbit artístic de duració determinada, amb el suport de Roca Umbert en 

forma d’espai, assessorament i/o acompanyament i suport tècnic i/o 

econòmic.  

 

El programa s’adreça a persones físiques i jurídiques –artistes, col·lectius, 

associacions- que treballin en l’àmbit de la imatge, moviment, disciplines 

relacionades o multidisciplinaris.  

 



2. OBJECTE 

 

L’objecte d’aquesta convocatòria és donar suport a projectes artístics i de 

recerca vinculats a l’àmbit de la imatge segons modalitats i requisits que 

s’estableixen en aquest document.  

 

3. MODALITATS DE SUPORT 

 

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

creació contemporània en arts vinculades a la imatge i/o amb d’altres 

disciplines relacionades.  

 

L’Espai disposa de: 

- La sala Zero: una sala expositiva de 140 m²  

- La Miranda: una sala polivalent amb grades  

- 9 tallers de producció destinats a les residències entre  

o Taller de 32,94 m2 d’ús individual i/o compartit  

o Taller de 34,58 m2 d’ús individual i/o compartit 

o Taller de 33,12 m2 d’ús individual i/o compartit 

o Taller de 30,36 m2 d’ús individual i/o compartit 

o Taller de 30,36 m2 d’ús individual i/o compartit 

o Taller de 30,36 m2 d’ús individual i/o compartit 

o Taller de 29,33 m2 d’ús individual i/o compartit 

o Taller de 31,71m2 d’ús individual i/o compartit 

o Taller de 10 m2 d’ús individual  

 

 

L’Espai d’Arts també disposa dels següents espais i serveis: 

- Neteja dels espais comuns i d’ús no exclusiu 

- Manteniment de l’equipament 

- Control d’accés al recinte 

- Zona wifi 

- Zona office amb nevera, microones i cafetera 

- Zona comuna amb taules de treball i eines diverses 

- Forn de ceràmica, tòrcul mida A3, espais comuns de neteja d’eines, torn 

de fang 



- Taller d’imatge amb: cambra fosca amb insoladora per a serigrafia, 

laboratori de revelat analògic i plató.  

 

MODALITAT A: RESIDÈNCIA DE RECERCA I/O CREACIÓ  

La convocatòria s’adreça a persones físiques i jurídiques artistes, teòrics, 

col·lectius i/o associacions amb un projecte de recerca i creació en l'àmbit de 

la imatge o disciplines relacionades.  

 

Aquesta modalitat vol donar suport a creadors en l’àmbit de la imatge que 

necessiten un espai de treball tant per desenvolupar les seves línies 

d’investigació i recerca com per la producció de projectes concrets.  

 

Els artistes seleccionats es beneficiaran de: 

o Una estada en un taller a l’Espai d’Arts de Roca Umbert fins el 31 

de desembre de 2023, ja sigui d’ús exclusiu o compartit. El cost que 

assumiran els residents s’estableix en els Preus Públics de 

l’Administració de Roca Umbert, que oscil·len entre els 30 i els 60€ 

mensuals, impostos no inclosos.  

o Assessorament tècnic per part de l’equip de Roca Umbert.  

o Assessorament teòric i/o tècnic dels membres del jurat de 

selecció.  

o Possibilitat d’organitzar trobades i sessions de treball amb 

professionals del sector.  

o Possibilitat d’utilitzar, segons disponibilitat, altres serveis de Roca 

Umbert Fàbrica de les Arts com per exemple platós audiovisuals, 

ràdio, impremta municipal segons les característiques del projecte 

a desenvolupar i sempre amb l’acord previ amb la Tècnica 

responsable d’arts visuals de Roca Umbert Fàbrica de les Arts.  

 

Els artistes seleccionats es comprometen a: 

 

o Difondre i compartir els projectes desenvolupats bé en forma de 

conferència, taller, publicació i/o en qualsevol altre format idoni 

pactat prèviament amb Roca Umbert.  

 



o Participar en dues presentacions / work-in-progress pel 

seguiment del treball: la primera a principis de juliol i la segona el 

dia en què se celebri la Jornada de Tallers Oberts dels Artistes 

Residents, el 25 de novembre de 2023. Les dates poden variar si 

l’organització ho considera oportú. La no participació en les 

jornades de seguiment sense causa justificada pot ser causa de 

finalització de la residència. 

o Disponibilitat per concedir entrevistes o participar en reportatges.  

o Difondre, divulgar o exposar el projecte realitzat a Roca Umbert  

amb la menció “amb la col·laboració de Roca Umbert Fàbrica de 

les Arts”.  

 

Nombre de residències: màxim de 12.  

 

MODALITAT B: RESIDÈNCIES D’ARTISTES ASSOCIATS  

Aquesta modalitat vol donar suport a artistes del territori i/o antics artistes 

residents de Roca Umbert que no tenen necessitat d’un espai però sí de 

formar part d’una comunitat i gaudir dels serveis de la Fàbrica. 

 

o Possibilitat de fer ús dels tallers d’ús compartit i no exclusiu de 

l’Espai d’Arts fins al 31 de desembre de 2023 amb l’accés lliure tots 

els dies de l’any, 24h al dia. El cost que assumiran els residents 

associats anualment s’estableix en els Preus Públics de la Societat 

i és de 30€ anuals, impostos no inclosos.  

o Possibilitat d’organitzar trobades i sessions de treball amb 

professionals del sector.  

o Possibilitat d’utilitzar, segons disponibilitat, altres serveis de Roca 

Umbert Fàbrica de les Arts com per exemple platós audiovisuals, 

ràdio, impremta municipal segons les característiques del projecte 

a desenvolupar i sempre amb l’acord previ amb la Tècnica 

responsable d’arts visuals de Roca Umbert Fàbrica de les Arts.  

 

4. COMPROMISOS GENERALS DELS/DE LES RESIDENTS  

- Complir la normativa de Roca Umbert i la normativa específica de 

l’equipament (veure annex 2).  



- El projecte desenvolupat durant la residència s’haurà d’identificar com a 

projecte fet amb la col·laboració de Roca Umbert Fàbrica de les Arts, tant 

en els elements de difusió, dossiers de premsa i/o promoció del projecte. 

Roca Umbert Fàbrica de les Arts tindrà dret d’exhibició i comunicació 

pública de les obres amb la finalitat de promoure, difondre i documentar 

la residència, sense límit temporal ni territorial. Tots els dossiers 

presentats passaran a formar part del fons documental de Roca Umbert 

Fàbrica de les Arts. 
- Informar a la Tècnica responsable d’arts visuals de Roca Umbert de l’estat 

del projecte en cas que es desenvolupin presentacions, exposicions, 

presentacions a convocatòries, etc. en d’altres centres.  

- Participar en les diverses activitats que Roca Umbert proposi, enteses 

com part constitutiva de la pròpia residència. 

 

5. CRITERIS PER A LA SELECCIÓ DELS PROJECTES 

- Qualitat, rigor i consistència de la proposta presentada (fins a 4 punts).  

- Vinculació dels projectes i/o línies d’investigació a la imatge com a eina 

de creació i de transmissió de coneixement (fins a 3 punts). 

- Projectes que promoguin la vinculació al territori i/o que presentin un 

projecte de mediació associat (fins a 2 punts). 

- Creadors i creadores que no hagin realitzat cap residència a Roca Umbert 

Fàbrica de les Arts durant el darrer any natural (1 punt).  

 

El jurat es reserva el dret de deixar deserta modalitats de la convocatòria.  

 

6. COMISSIÓ DE SELECCIÓ DELS PROJECTES 

 

- Joan Fontcuberta, artista i assessor artístic de Roca Umbert 

- Alexandra Laudo, comissària independent 

- Zaida Trallero, comissària i gestora cultural 

- Raquel Morcillo García, tècnica responsable d’arts visuals de Roca 

Umbert Fàbrica de les Arts 

 

7. PROCEDIMENT DE SOL·LICITUDS I PUBLICACIÓ DE RESULTATS 

Documentació que cal presentar:  



 

- Document de sol·licitud (annex I).  

- Fotocòpia del document d’identitat (DNI o Passaport). 

- Dossier del projecte, que ha d’incloure: 

o Nom, cognoms i breu currículum de l’artista o col·lectiu amb 

referència als treballs realitzats anteriorment 

o Títol del projecte 

o Resum del projecte (màxim 1200 paraules) 

o Descripció del projecte amb documentació visual 

o Calendari i/o pla de treball del projecte especificant la proposta de 

socialització i/o presentació pública 

 

L’organització es reserva el dret de sol·licitar més informació i/o una reunió 

de presentació oral del projecte.  

 

Per a qualsevol aclariment podeu contactar amb nosaltres a: 

espaidarts@rocaumbert.cat   

 

La participació a aquesta convocatòria implica l’acceptació total 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.  

 

Roca Umbert es reserva el dret de resoldre tot allò no previst en aquestes 

bases, inclosa la possibilitat de revocar la decisió del jurat si el 

desenvolupament dels projectes no s’adequa als objectius de la present 

convocatòria. 

 

Terminis: Les sol·licituds es presentaran entre el 23 de desembre de 2022 i 

el 10 de febrer de 2023, mitjançant un correu electrònic a l’adreça 

espaidarts@rocaumbert.cat.   

 

Calendari de resolució i publicació dels resultats: al llarg del mes de març la 

comissió farà la valoració de projectes. El dictamen de jurat, inapel·lable, es 
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comunicarà personalment als/les artistes seleccionats/des i s’anunciarà 

públicament a la pàgina web de Roca Umbert. 


