
CONVOCATORIA 2022 RESIDÈNCIES ARTÍSTIQUES CORRALITO CENTRE DE CREACIÓ
ARTÍSTICA

Aquest programa de residències impulsa diferents modalitats per a projectes d’artistes emergents,
d’aquesta forma consolidar la pràctica artística contemporània, tant a nivell local com a nivell
nacional.

CONVOCATÒRIA 2022

El Corralito obre una convocatòria de 30 places a residències per la creació artística contemporània
destinades tant a artistes individuals com a col·lectius que desitgin desenvolupar un projecte artístic
al centre en diferents modalitats: el termini d’un, tres o sis mesos.

Termini de presentació de sol·licituds: del 10 al 30 de gener de 2022
El resultat de selecció de la convocatòria serà comunicat el 8 de febrer 2022
Localització: Espai Galliner, del Corralito CCA. Carrer St.Leopold, 63, 08221 Terrassa, Barcelona.
Contacte: elcorralitocca@gmail.com

El Galliner, espai de creació

L’espai de creació de El Corralito, el Galliner, compta amb 230m2, dividits en una zona central
multidisciplinar i diàfana, dos espais d’oficina, espai menjador i WC. Tot l’espai és compartit amb
altres projectes en desenvolupament, de manera que les artistes tindran l’oportunitat de conviure
amb d’altres creacions que estan tenint lloc simultàniament.

A qui va dirigit

A qualsevol creadora o col·lectius amb membres majors d’edat, sense distinció de nacionalitat,
origen, residència actual, gènere, orientació sexual, entre d’altres.

Es contemplaran totes aquelles propostes relacionades amb l’art contemporani. Les disciplines que
s’acceptaran dins d’aquestes residències són: arts visuals (pintura, fotografia, videoart, disseny,
instal·lació…), arts escèniques (dansa, teatre, performance..) i les arts literàries, entre d’altres.
Queden excloses únicament l’escultura i la música per no ser compatibles amb l’espai.

Modalitats de les residències

Es diferencien en la temporalitat de l’estada. A escollir al formulari, una de les tres tipologies, en el
cas d’escollir la d’un mes, indicar el mes (març, juny o agost)

TIPOLOGIA MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST

1 MES

3 MESOS

6 MESOS

mailto:elcorralitocca@gmail.com


Prestacions

Les residents de les tres modalitats podran fer ús de:

- Zona central multidisciplinar
- Espais d’oficina
- Magatzem
- Cuina Office comunitaria
- WC (sense dutxa)
- Zona exterior d’ús comunitari

- Connexió a internet
- Taula de treball
- Prestatges d’ús personal
- Materials de creació artística
- Servei d’electricitat, aigua i

subministrament
- Wi-Fi

Tots els espais son comunitaris i el seu manteniment és responsabilitat de totes. A més les residents
tindran els següents beneficis:

● Accés a l’espai les 24 hores tots els dies de la setmana durant l’estada. És un espai de
creació, no inclou vivenda, no es pot viure en l’espai, no tenim servei de dutxa o habitació.

● Suport i acompanyament de l’equip tècnic del centre.
● Seguiment i assessorament del projecte per part del centre
● Acompanyament puntual per part de professionals del sector
● Contacte i connexió amb d’altres centres de creació artística, galeries d’art, espais

d’exhibició, festivals o mostres artístiques, entre d’altres, per tal d’integrar a les xarxes
artístiques i culturals els projectes artístics desenvolupats al centre

● Suport en la promoció i difusió dels projectes mitjançant els canals propis.
● Descomptes en diferents serveis i per a compres determinades.
● Una comunitat oberta i transversal, formada per artistes i altres agents.
● Connexió amb els altres projectes participants durant l'estada.
● Presentació de l’obra generada durant la residència.
● Participació en altres tallers o activitats dutes a terme al centre.

Què aporten al Corralito CCA les artistes seleccionades?
❖ Investigació, coneixements teòrics mitjançant la creació artística.
❖ Metodologies multidisciplinars de treball que incorporen altres àmbits no directament

relacionats amb el context de les arts visuals.
❖ Recerca, creació i pràctiques crítiques.

Compromisos de les artistes

- Compliment de la normativa vigent de l’espai.
- Seguir els protocols sanitaris de l’entitat i signar el certificat de responsabilitat sanitaria per

COVID-19.
- Fer un ús adequat de les instal·lacions i de tot el material de l’espai. Informar en cas de

malmetre alguna d’aquestes.
- En cas de malmetre alguna instal·lació o material, el cost de reparació l’haurà d’assumir la

mateixa artista.
- Sempre que es pugui i sigui possible, aportar aspectes de millora a l’entitat.
- Respectar i conviure amb les altres residents i les voluntàries de l’entitat.
- Realitzar la reserva d’espai i hora mitjançant el sistema organitzatiu del centre
- Responsabilitzar-se de l’espai i vetllar pel seu manteniment
- L’incompliment de qualsevol punt dels compromisos o de la normativa comporta l'expulsió

del centre, l’artista al presentar-se en aquesta convocatòria accepta tots aquests criteris.



Selecció

Per tal de presentar-se a la convocatoria, les artistes han d’omplir el següent formulari, especificant
quina modalitat de residència volen i quina disciplina artística segueixen:

S’acceptaran les propostes fins el diumenge 30 de gener de 2022 a les 23:59h.

Criteris de valoració

Per a la selecció dels sol·licitants es comptarà amb el següent jurat: David Corral (artista
multidisciplinar) Irene Perez (artista multidisciplinar) Anna Madrid (artista visual) Alba Jané (gestora
cultural)  Albert García (president de Corralito i artista multidisciplinar)

El jurat tindrà en compte principalment la qualitat artística del projecte i l’interès del projecte a
desenvolupar durant el període de residència. Tot i això, també es tindrà en compte la motivació de
la creadora, el grau d’interès en participar del projecte associatiu proposat pel centre, la claredat
expositiva de la informació que presenta i l’adequació de la proposta a les especificitats de l’espai El
Corralito. Tindran prioritat les artistes de Terrassa o de la província de Barcelona, majors de 18 anys i
menors de 35 anys.

Aportació econòmica
Aquest és un projecte autogestionat per persones que s’encarreguen del bon funcionament del
centre, l’aportació econòmica anirà destinada a:

- El manteniment de l’espai de creació.
- El funcionament organitzatiu del centre i de les activitats que es porten a terme en aquest.
- Materials i recursos per a les residents.

L’aportació será de 2/3€ per dia. Cal, a més, deixar una fiança de 20€ per a l’obtenció de les claus,
que serà retornada al final de l’estada.

PREU
RESIDÈNCIA

SOCI NO SOCI

per dia total per dia total

1 mes 2 € 60 € 3 € 90 €

3 mesos 2 € 180 € 3 € 270 €

6 mesos 2 € 360 € 3 € 540 €

Les residents que es facin sòcies (per 36€/any) tindran un descompte en la seva quota total, i a més
podran participar de forma activa en la comunitat del centre.

*L’incompliment del pagament de les quotes mensuals i l’absència continuada a l’espai poden ser
motius de cessament del període de residència.


