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CONVOCATÒRIA 

OBERTA I FLEXIBLE 

- Oberta de setembre a juliol 

- Sense procés de selecció calendaritzat

- Subjecte a disponibilitat d’espais i recursos

SOL·LITUD SISTEMATITZADA 

- Presentació de propostes a través de formulari web *



ÀREES SUPORT
CESSIÓ D’ESPAI I MAGATZEM 

-Cessió de sales que puguin donar resposta a les necessitats en funció del moment: 
investigació, treball de despatx i de reunió, assajos i mostra

COMUNICACIÓ 

- Difusió del projecte i residència a través de la pàgina web de la Casa. Es deixa 
constància del pas del projecte amb una imatge representativa, el nom del projecte i 
companyia i l’estada realitzada a la Casa.

- Assessorament en l’elaboració del dossier artístic o mirada externa 

PROJECTE 

- Suport en l’elaboració del projecte en cas de presentar-se, per exemple, a 
comvocatòries



ÀREES SUPORT
PROCÉS DE CREACIÓ *

- Mirada externa tant per part d’una persona vinculada al sector com per part de 
públic assistent convocat expressament

ASSESSORIA I SUPORT TÈCNIC 

- Suport tècnic en l’elaboració de rider, plànol de llums o altres dubtes *

- Equip tècnic i assistència el dia de la mostra si n’hi ha 

DISTRIBUCIÓ

- Invitació de programadors a les presentacions 

- Assessorament o espais entre companyies per compartir contactes i estratègies de 
distribució *



ÀREES SUPORT
PRODUCCIÓ I FINANÇAMENT *

- Elaboració de pressupostos

- Planificació estratègica 

- Suport en la presentació de subvencions i avís de convocatòries 

GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ *

- Resolució de dubtes administratius i laborals 



VINCLE: RELACIÓ AMB LES COMPANYIES
ENTRE COMPANYIES 

> Regularment s’informa a les 
companyies qui està en 
residència a la Casa 

> Convidar a les companyies 
a sol·licitar mirades externes o 
altres col·laboracions 

> Cafès – Open Office. Espais 
de trobada entre companyies 
amb professionals del sector 
convidats (abril i octubre) *

CASA – COMPANYIES 

> Newsletter periòdica 
informant dels projectes en 
residència i les dates de 
presentació *

> Afavorir la col·laboració i 
la participació de persones 
sensibilitzades i professionals 
del sector *

> Col·loquis post funció 
dinamitzats per algú de la 
Casa

CASA – COMPANYIES – EXTERIOR

> Potenciar la relació amb altres 
Centres de Creació i explorar 
possibles sinergies *

> Fomentar la relació i el contacte 
estable amb altres programadors *

> Convidar diferents 
col·laboradors del sector a 
cadascun dels Cafès – Open Office 
*

> Cercar i contactar amb 
iniciatives amb què puguin sorgir 
sinergies
Ex: Píndoles, Terrats cultura.. *



CONTRAPRESTACIÓ
S’ENTÉN QUE LA 
CONTRAPRESTACIÓ POT SER DE 
MOLTES MANERES I EN FUNCIÓ 
DE MOTLES COSES. CADA CAS 
S’ESTUDIA PER SEPARAT. 
AQUESTES SÓN ALGUNES DE LES 
POSSIBILITATS: 

MOSTRA DE L’ESPECTACLE + 
COL·LOQUI POST FUNCIÓ 

TALLERS 

HORES DE SUPORT A LA 
REGIDORIA: ACTIVITATS 
CULTURALS i SOCIALS 



EQUIP HUMÀ I RECURSOS DISPONIBLES 

RRHH CASA ORLANDAI

TÈCNIC ADMINISTRACIÓ 

TÈCNIC ESPAIS 

TÈCNICA PROGRAMACIÓ 

TÈCNICA COMUNICACIÓ 

DIRECCIÓ 

RECEPCIÓ

SÒCIES I SOCIS 

COL·LABORACIONS ACTUALS 

EL CLIMA MOLA

ALTRES RECURSOS 

OAC NAU IVANOW (servei gratuït 
d’atenció als artistes) 



VISCA!


