
 

 
Programa de Residències del Teatre Lliure  
Temporada 2019/20 

RESIDÈNCIES PER A COMPANYIES 

S’hi poden presentar companyies amb domicili a Catalunya o a la resta de 
l'Estat espanyol. 

La residència tindrà lloc de setembre a desembre de 2019, i tindrà entre 1 i 3 
mesos de durada, segons les necessitats i la naturalesa del projecte 
presentat. 

El Teatre Lliure posa a disposició de la companyia un espai de coworking, un 
espai d'assaig i un camerino a la seu de Montjuïc. Així mateix, el Lliure 
coproduirà el projecte escènic de la companyia per un import de fins a 
50.000€, que inclou les despeses de producció i d’exhibició. Sobre aquest 
import s’aplicaran els impostos indirectes i les retencions que corresponguin 
legalment. 

Es busca un projecte escènic de contingut comunitari i vinculat a 
universitats i/o entitats socials de la ciutat de Barcelona.  

Es valorarà que el projecte plantegi aspectes educatius, acadèmics i socials 
que permetin generar activitats en aquests tres eixos, en relació amb el 
projecte escènic. 

A banda del projecte, s’ha de presentar un Certificat actual de situació 
censal a Hisenda i un Certificat actual d’estar al corrent de les obligacions 
tributàries i de Seguretat Social. També s’ha de certificar l’existència d’una 
assegurança de responsabilitat civil. 

Durant la residència es treballarà el projecte, que s'exhibirà públicament al 
Teatre Lliure durant el mes de desembre de 2019. 

La producció executiva anirà a càrrec de la companyia, amb el suport dels 
equips del Teatre Lliure.  

En el període de residència, i a requeriment del Teatre, la companyia haurà 
d’elaborar un pressupost o valoració del projecte, i s’acordarà com es 
portarà a terme la liquidació de les despeses de producció i d’exhibició del 
projecte escènic. 

S’ha d'enviar el projecte i tota la documentació en format PDF, i també les 
dades de contacte al correu projectes@teatrelliure.com, fent constar a 
l'assumpte "Residències per a companyies". 

El termini de presentació és del 3 al 26 d’abril inclosos. 



 

 

 

El Comitè de Programació del Teatre Lliure valorarà els projectes presentats i 
seleccionarà la companyia més adequada a aquest programa en un termini 
de 10 dies.  

S'entrevistarà personalment, si es considera necessari, les companyies 
finalistes. El veredicte final es comunicarà a tots els participants en 
aquesta convocatòria.  

La companyia seleccionada autoritzarà expressament el Teatre Lliure, i/o 
tercers autoritzats pel Teatre, a enregistrar una part o la totalitat de la 
residència, el seu procés de creació o els assaigs, per a qualsevol mitjà 
audiovisual (inclòs internet), radiofònic i/o fotogràfic, amb finalitat informativa, 
cultural, de promoció, documentació i/o arxiu, sense dret a percebre per 
aquests conceptes cap compensació addicional.  

La presentació de la documentació i la participació en aquesta convocatòria 
implica l’acceptació de les bases i de la decisió del jurat, el qual emetrà un 
veredicte inapel·lable. 

El Teatre Lliure es reserva el dret de declarar deserta la convocatòria. 

 

En cas de dubte sobre el contingut d’aquestes bases, podeu enviar un correu a 
projectes@teatrelliure.com 


