
MENTORATGE Noves generacions
i tecnologia

Beques de residencies artistiques en àrees no urbanes i amb 
baixa densitat de població que oferiran suport a la producció i 
la investigació de projectes artístics que treballin al voltant de 
qüestions com la sostenibilitat ambiental, les noves tecnologies, 
la feminització de la pobresa i l’ecofeminisme. 
Projecte finançat pels fons Next generation.
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TEMA:
NOVES GENERACIONS I TECNOLOGIA

DISCIPLINA ARTÍSTICA:
QUALSEVOL

DATES DE LA RESIDÈNCIA:
TRES SETMANES ENTRE MAIG I JUNY DEL 2023

ALLOTJAMENT I MANUTENCIÓ INCLOSA

LLOC:
REFUGI CASA BIGODÉ

SUPORT ECONÒMIC:
2.000 €

OBJECTE 
El Refugi Casa Bigodé fa una crida a artistes i creadores per a una residència artística integrada en un projecte 
cooperatiu d’habitatge. És una convocatòria de Xarxaprod en col·laboració amb El Refugi Casa Bigodé. 
Volem oferir als artistes la possibilitat de realitzar els seus projectes d’investigació en un entorn únic i natural. També 
volem que la residència serveixi per seguir creant teixit cultural al territori i oferir propostes culturals de qualitat a la 
nostra zona.
El Refugi Casa Bigodé és la seu d’EnvallCoop. Envall Cooperativa neix amb l’objectiu de revitalitzar el poble d’Envall, 
a la Vall Fosca (Pirineu). Som una cooperativa d’habitatge en cessió d’ús i de treball que tenim l’objectiu de recuperar  
Envall des del punt de vista poblacional, arquitectònic i socioeconòmic, després de 30 anys d’abandó. A més, el Refugi 
també és la Seu de l’Escola d’Oficis de Muntanya (https://escolaoficisdemuntanya.cat), un centre formatiu que vol 
recuperar tradicions del passat, per un present més sostenible i un futur millor. En aquest context, volem que la 
residència que es convoca serveixi per investigar i actuar al voltant dels conceptes de “passat vs futur”, “tradició vs 
modernitat”, “oficis vs oficines”; proposant potencials (re)lectures dels imaginaris del futurisme i reformulacions 
actuals. 

BENEFICIÀRIES
Les residències 2023 del Refugi Casa Bigodé estan dirigides a persones artistes i investigadores majors d’edat així 
com a persones actives en processos creatius, de qualsevol àmbit i disciplina artística: arts plàstiques i escèniques, 
pensament, narracions, artesanies i oficis, audiovisuals,  performance, ciència i tecnologia, estudis de gènere, història 
o projectes musicals, entre d’altres. La residència està oberta a persones de qualsevol nacionalitat i llengua. Tampoc hi 
ha límit d’edat ni distinció d’origen, residència actual, gènere, orientació sexual, etc.

Els creadors i creadores només es podran presentar a una de les 4 convocatòries de residències artístiques del 
projecte de mentoratge de Xarxaprod.

TERMES I CONDICIONS
L’artista beneficiat tindrà un pressupost de 2.000 € per a honoraris i producció d’obra.
Es demanarà que, al final de la residència, l’artista, presenti el seu projecte i procés de treball.
La residència durarà un total de tres setmanes compreses entre els mesos de maig i juny i a acordar amb l’artista 
seleccionat/da. 
També proposem a l’artista convidada participar del nostre dia a dia i compartir la vida  de la Cooperativa en tot allò 
que li resulti compatible amb la seva disponibilitat temporal i el seu projecte de recerca.

L’artista seleccionat haurà de participar en la jornada final de presentació de totes les residències de mentoratge de la 
Xarxaprod a Cal Gras (Avinyó) el dimecres 28 de juny
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DATA LÍMIT 
El termini per a la sol·licitud és el 10 d’abril de 2023. Es publicarà la resolució de l’artista seleccionat el 17 d’abril del 
mateix any.

REQUISITS PER A LA SOL·LICITUD
Cal enviar un sol document que inclogui:
1. Dades de contacte
2. Descripció del projecte (màxim 1000 paraules)
3. Declaració d’intencions i motivació (màxim 500 paraules)
4. Portafoli artístic recent (màxim 10 peces) i curriculum vitae. 
5. Planificació de les activitats durant la residència, indicant si la residència es vol fer  seguida o de manera intermitent  
i en quines dates. També cal indicar quins espais i equipaments es necessiten (màxim 500 paraules)

Els documents s’han d’enviar en format digital a l’adreça de correu electrònic especificada a continuació: 
envallcooperativa@gmail.com amb l’assumpte “Residència Artística 2023.” Tant bon punt es rebi la sol·licitud, 
contestarem confirmant que s’ha rebut correctament. En el cas que no es rebi aquesta confirmació és convenient 
contactar per whatsapp amb el telèfon 600 720 533 (Maria).

PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE LA BECA
La concessió de les beques es realitzarà en règim de concurrència competitiva d’acord amb els principis d’objectivitat, 
igualtat, no-discriminació i publicitat.
Es podrà sol·licitar una reunió virtual als finalistes.
Els pagaments dels 2000 € en concepte d’honoraris i producció d’obra es realitzarà de la manera següent : el 60 
% a l’inici de la residència amb l’acceptació formal de la factura emesa de la beca per part del candidat/a i carta 
d’acceptació signada. La segona part del pagament es realitzarà el 30 de juny de 2023 previa presentació de factura.

CRITERIS DE SELECCIÓ 
El jurat es guiarà pels següents criteris de valor per fer la selecció dels i de les candidates:
· Qualitat i innovació de la proposta (3,5 punts)
· Adequació, viabilitat tècnica i econòmica de la proposta (2,5 punts)
· Proximitat al lloc de la residència o connexió i coneixement vital de l’entorn rural així com la integració d’aquest dins 

el projecte. (1 punt)
· Propostes d’investigació que articulin una mirada oberta i plural cap al món, així com propostes que incloguin 

perspectiva de gènere i mediambiental. (1 punt)
· Propostes que integrin la riquesa de l’entorn: natural, de cultura popular, memòria històrica, etc. i que proposin 

interacció amb els habitants de la vila o amb els agents educatius i culturals del poble. (2 punts)

JURAT
El jurat d’aquesta edició estarà format per una persona de l’equip del Centre de Creació Contemporània Nau Côclea, una 
persona de l’equip del Refugi Casa Bigodé i una persona del teixit social de la Vall Fosca vinculada a l’àmbit del projecte. 
La decisió del jurat es comunicarà personalment a el/la seleccionada i un cop confirmada l’acceptació es publicarà a la 
web de Xarxaprod i a l’instagram del Refugi Casa Bigodé.
Si tens alguna pregunta  o necessites aclariments addicionals, si us plau, no dubtis a contactar-nos a l’adreça de 
correu electrònic especificada (envallcooperativa@gmail.com).

ACCEPTACIÓ DE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA
La presentació de la sol·licitud per a l’obtenció de la beca implica l’acceptació d’aquestes bases.
L’acceptació de la residència es formalitzarà amb un contracte on es detallen les condicions d’aquesta convocatòria. La 
quantia total de la beca es pot veure afectada per l’incompliment dels compromisos de la persona seleccionada
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