
CORRALITO x FESTIVAL TNT 2022

Residència artística i presentació de la proposta dins el marc del festival TNT

Aquest programa de residències vol impulsar tres projectes d’artistes emergents de Terrassa i rodalia
relacionats amb l’escena contemporània actual. La residència té una durada de dos mesos (juliol i
setembre) i culmina amb la presentació de la peça dins del marc del Festival TNT de Terrassa.

Aquesta iniciativa busca consolidar la pràctica escènica local així com empoderar les joves
incitant-les a formar part de les propostes artístiques de la ciutat. Volem posar en contacte el context
local amb el context nacional i internacional del festival, amb la intenció de generar xarxa i visibilitat a
les creadores més joves de la ciutat i rodalia.

Durant dos mesos s’oferirà espai de creació del Corralito, el Galliner, posant així a les artistes en
relació amb l’actual programa de residències del centre. Els projectes artístics compten amb un
pressupost per materials fungibles i escenografia, així com difusió i promoció dels projectes a través
dels canals del festival i del centre, posant-los en relació amb altres activitats i professionals. En
col·laboració amb el Festival TNT, es realitzarà una tutoria i acompanyament del projecte per enriquir
el seu procés de creació.

CONVOCATÒRIA 2022

Oberta la convocatòria per la realització de projectes artístics de curta durada, dos mesos (juliol i
setembre) a l’espai de creació el Galliner.

Disponible per un període d’estada, de l’1 al 31 de juliol de 2022 i de l’1 al 29 de setembre de
2022.
La presentació dins del festival TNT tindrà lloc els dies 30 de setembre, 1 i 2 d’octubre.

Termini de presentació de sol·licituds: del 19 d’abril al 26 d’abril del 2022.

El resultat de selecció de la convocatòria serà comunicat el 10 de maig de 2022.

Localització: Espai Galliner, del Corralito CCA. Carrer St.Leopold, 63, 08221 Terrassa, Barcelona.

Contacte: elcorralitocca@gmail.com

Dotació econòmica

Els projectes seleccionats comptaran amb un total de 600€+IVA/projecte (persona o col·lectiu) per
tots els materials necessaris durant el procés de creació.
+ l’espai amb tots els serveis + acompanyament + la producció final de la peça (ex: lloguer
d’equipament, tècnica de sala, etc).

Modalitat de participació

La convocatòria va dirigida a propostes d’arts vives i audiovisuals que experimenten amb nous
formats.

mailto:elcorralitocca@gmail.com


GALLINER ESPAI DE CREACIÓ

L’espai de creació el Galliner compta amb 220m2, dividits en una zona central multidisciplinària 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 hauran de conviure amb aquests.

Prestacions
Les artistes de curta durada poden fer ús de:

- Zona central multidisciplinària
- Espais d’oficina
- Magatzem
- Cuina Office
- WC
- Zona exterior d’ús comunitari
- Connexió a internet
- Taula de treball
- Prestatges d’ús personal
- Materials

- Aquesta residència no inclou habitatge

Tots els espais són comunitaris i el manteniment d’aquests és responsabilitat de totes les persones
que resideixen a l’espai.

-     Accés les 24 hores cada dia de la setmana durant l’estada.
- Suport en la difusió dels projectes en els canals propis de l’entitat.
- 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, possibilitat de rebre tallers o formacions en el marc de l’estada.
- Participació en altres tallers o activitats.
- Acompanyament a la creació artística per part de l’equip del Corralito CCA.
- Acompanyament puntual per part de professionals.

Què aporten al Corralito CCA les artistes seleccionades?

– Investigació, coneixements teòrics mitjançant la creació artística.

– Metodologies multidisciplinàries de treball que incorporen altres àmbits no directament relacionats
amb el context de les arts visuals.

– Recerca, creació i pràctiques crítiques entorn de les eines de creació.

Compromisos de les artistes

- Compliment de la normativa vigent de l’espai.

- Realitzar les despeses del projecte abans del 30/09/2022.

– Participar de forma presencial a les jornades obertes per compartir els diferents processos de
creació amb totes les residents de l’espai. Aquestes trobades es faran cada quinze dies
aproximadament.

– Participar de forma activa i cuidar la comunitat.

– Seguir els protocols sanitaris de l’entitat i signar el certificat de responsabilitat sanitària per
COVID-19.



– Participar en les activitats obertes del centre.

– Sempre que es pugui i sigui possible, aportar aspectes de millora.

– 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 serà responsabilitat de
l’artista.

PROCÉS DE SELECCIÓ

Les artistes que vulguin presentar-se han de ser majors d’edat i hauran d’omplir el següent formulari.

Accés al formulari    https://forms.gle/359vCbXoBfz6dixn9

Criteris bàsics de valoració

- La presentació de tots els documents i materials en el format sol·licitat.
- L'adequació del material que es presenta a les condicions específiques de la convocatòria.
- L’adequació de la proposta a les especificitats de l’espai del Corralito (tant per la residència

com per la presentació).
- Tindran prioritat les artistes de Terrassa o de la província de Barcelona, majors de 18 anys i

menors de 35 anys.
- La qualitat artística del projecte
- La claredat expositiva de la informació que es presenta per escrit i en materials visuals.

*El jurat el formen membres del centre de creació CORRALITO conjuntament amb el Festival TNT

*Document d’ús exclusiu de l’entitat Corralito CCA dins de la convocatòria Programa de residències CORRALITO x TNT 2021,
totes les dades son exclusives i de propietat de l’entitat.

Signatura President,

Albert Garcia,

11/01/2021


