
 

AJUTS A LA CREACIÓ CARLOTA SOLDEVILA 

Programa de Residències del Teatre Lliure  

 

CONVOCATÒRIA OBERTA  

Temporada 2022/23 - EN RESiDÈNCiA. Creadors als instituts de Barcelona 

 

DESCRIPCIÓ* 

Des del 2018 el Teatre Lliure participa com a mediador en el programa Creadors en 

RESiDÈNCiA. Creadors als instituts de Barcelona, un programa de l’Institut de Cultura 

de Barcelona (ICUB) i el Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) que té l’objectiu 

d'introduir els processos de creació contemporània als centres públics d’educació 

secundària de Barcelona a través del contacte directe i continuat d’un/a creador/a amb 

els i les estudiants. Al Teatre Lliure, EN RESiDÈNCiA és un programa transversal entre 

el programa educatiu i els Ajuts a la Creació Carlota Soldevila, Programa de Residències 

del Teatre Lliure.  

 

EL/LA CREADOR/A I EL PUNT DE PARTIDA 

Es busca un/a creador/a que vulgui desenvolupar un projecte d’arts escèniques durant 

un curs escolar (de setembre a juny) amb alumnes d’ESO (12 a 16 anys), en horari 

lectiu. L’institut i el curs dels alumnes seran assignats per part de l’ICUB i el CEB, per 

mitjà de la respectiva convocatòria pública de selecció dels centres educatius 

participants. 

Tal com estableix el programa, els criteris per escollir el/la creador/a tenen a veure amb 

una conjugació de variables: 

• Ser creador/a i disposar d'una trajectòria significativa.  

• Que les seves pràctiques i produccions tinguin capacitat de dialogar i establir 

connexions amb els i les participants. 

• Que tingui capacitat d'assertivitat i empatia, i de situar-se en un context que no 

sigui l'habitual.  

• No cal que sigui un artista docent o un didàctic o pedagog de les arts. 

 

Es demana una carta de motivació i un punt de partida del procés de temàtica lliure, però 

haurà de poder nodrir-se del treball amb els i les adolescents. Cal que sigui una obra 

pròpia, que formi part de la trajectòria de l'artista, el plantejament no ha de ser d’un obra 

tipus “taller” o “didàctica de la creació”. Es valorarà que el punt de partida plantegi 

aspectes en sintonia amb el projecte artístic actual del Teatre Lliure.  

S’hi poden presentar les persones residents a Catalunya o de la resta de l’estat 

espanyol, amb una trajectòria artística vinculada a la creació escènica contemporània i 

innovadora.  

 
* Per a més informació sobre el programa podeu consultar el web de Creadors En Residència: 
https://www.enresidencia.org/ca 

https://www.enresidencia.org/ca
https://www.enresidencia.org/ca
https://www.teatrelliure.com/ca/el-teatre-lliure#nav-1
https://www.enresidencia.org/ca


 

Tal com marca el programa EN RESiDÈNCiA, un artista que ja hi hagi participat no pot 

fer-ho en una segona ocasió, per tant no s’acceptaran sol·licituds d’artistes que 

haginparticipat del programa EN RESiDÈNCiA en temporades anteriors.  

 

LA RESIDÈNCIA 

La residència tindrà lloc entre els mesos de setembre del 2022 i juny del 2023 en el marc 

de la 14a edició d’EN RESiDÈNCiA. Es desenvoluparà en dues sessions setmanals, en 

horari lectiu: d’una banda, es desenvoluparà amb una sessió setmanal de dues hores a 

l’institut i amb la presència de l’artista, l’alumnat i el professorat assignat per l’institut. 

L’artista es comprometrà a assistir a totes les sessions i a les possibles activitats 

addicionals que requereixi el programa. D’altra banda, en cada institut també es 

realitzarà una altra sessió setmanal d’una hora, sense la participació de l’artista resident. 

Durant el curs hi haurà un acompanyament del procés per part dels mediadors (Teatre 

Lliure) i la coordinació del programa de Creadors en EN RESiDÈNCiA. També es 

plantejaran activitats tant al Lliure com en altres equipaments de la ciutat.  

Al final del procés es farà una presentació pública al Teatre Lliure i/o al propi institut 

participant.  

 

L’AJUT 

Es preveu destinar als honoraris professionals d’aquesta persona un import total de 

5.021,50 €. 

 

EL PROCÉS DE SELECCIÓ 

Cal fer-nos arribar: 

- Currículum actualitzat  

- Carta de motivació 

- Punt de partida pel procés de creació 

 

Per enviar-nos la documentació és necessari que envieu un únic correu amb la 

documentació adjunta al correu electrònic: ajuts@teatrelliure.com 

El període de presentació és de l’1 d’abril al 8 de maig 2022, inclosos. 

Quan rebem la teva proposta et respondrem de manera automàtica per agilitzar el 

procés, i només et contactarem personalment si tenim dubtes, o bé si ets finalista o 

guanyador. 

El Teatre Lliure valorarà les propostes presentades i seleccionarà les candidatures més 

adequades per a aquest programa. El veredicte final es comunicarà al juny del 2022.  

El Lliure i EN RESiDÈNCiA s’encarregaran de difondre el procés de treball. Els 

participants es comprometen a col·laborar en tota la campanya de promoció del projecte 

i a estar presents en qualsevol acte, col·loqui, roda de premsa, entrevista, etc. que el 

Lliure consideri necessari, previ acord sobre dates i dedicació, i sense compensació 

addicional.  

mailto:ajuts@teatrelliure.com?subject=convocatòria%20Creadors%20En%20RESiDÈNCiA%2022/23


 

La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació de les bases i de la decisió 

del Teatre Lliure. 

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 

ajuts@teatrelliure.com fent constar a l'assumpte "Dubte Convocatòria Creadors EN 

Residència” 

 

I aquí podeu veure els processos realitzats al Teatre Lliure: 

Temporada 2018 / 2019: https://www.youtube.com/watch?v=qpP9tn5WnZA  

Temporada 2019 / 2020: https://www.teatrelliure.com/ca/en-residencia-19-20  

Temporada 2020 / 2021: https://www.teatrelliure.com/ca/ajuts-creacio-carlota-soldevila   

mailto:ajuts@teatrelliure.com
https://www.youtube.com/watch?v=qpP9tn5WnZA
https://www.teatrelliure.com/ca/en-residencia-19-20
https://www.teatrelliure.com/ca/ajuts-creacio-carlota-soldevila

