CONVOCATÒRIA COMPANYIES I PROFESSIONALS
PER A LA PARTICIPACIÓ A ESPAI DE CARRER, VILADECANS, 16 I 17 DE FEBRER 2021.
Obert el període de presentació de sol·licituds per participar a ESPAI DE CARRER www.espaidecarrer.cat – jornada per a la contractació d’espectacles d’arts de carrer,
que se celebrarà al Cubic de Viladecans els dies 16 i 17 de Febrer de 2021.
La convocatòria està oberta a companyies i artistes professionals amb residència a
Catalunya que presentin espectacles de qualsevol gènere (teatre, dansa, circ,
instal·lacions, titelles, musical, clown, etc.) que han estat creats per ser exhibits en
l’espai públic, prioritzant aquells espectacles que hagin estat poc representats a
Catalunya.
Degut a la crisi sanitària i els conseqüents protocols, la jornada enguany es
desenvoluparà durant dos dies, el 16 i 17 de Febrer de 2021. Les companyies o artistes
seleccionats actuaran durant els 2 (dos) dies amb el mateix espectacle i amb la mateixa
durada (20 minuts per passi com a màxim)
ESPAI DE CARRER es una co-producció de l’Àrea de Mercats de l’Institut de les Empreses
Culturals (ICEC), i l’Ajuntament de Viladecans i el Festival Internacional de Teatre i
Animació Al Carrer de Viladecans, que compte amb la col·laboració de Cultura-Diputació
de Barcelona.
ESPAI DE CARRER neix amb l’objectiu de:
- Fomentar la contractació d’espectacles de carrer en circuits com ara les festes
majors.
- Connectar les companyies seleccionades, tècnics municipals i programadors.
ESPAI DE CARRER oferirà a les companyies seleccionades:
- Vetllar perquè la presència de tècnics de cultura municipals i programadors sigui
àmplia i representativa.
- Promoció mitjançant el seu web i les seves xarxes socials de l’esdeveniment i de
les companyies que hi participin abans, durant i després de la celebració de
l’ESPAI DE CARRER.
- Remuneració per cobrir les despeses generades per la representació de
l’espectacle i dietes.
- Infraestructura i condicions tècniques òptimes pel desenvolupament de
l’espectacle.
- Edició d'un catàleg amb totes les dades dels espectacles seleccionats per tal que
els tècnics municipals de cultura i programadors puguin contactar amb les
companyies.
- Oferir un espai d’intercanvi entre tots els assistents, tant companyies
seleccionades, tècnics municipals de cultura i programadors per tal de fomentar
el diàleg i la contractació.
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La convocatòria a l’ESPAI DE CARRER (en endavant, L’ESPAI) està oberta a companyies
amb residència a Catalunya i es regularà per les següents:
BASES I NORMES
Primera.- Tipologia d’espectacles:
Espectacles de teatre, circ, dansa, instal·lacions i arts escèniques en general que siguin
susceptibles de realitzar-se en l’espai públic, prioritzant aquells espectacles que hagin
estat poc representats a Catalunya, així com l’adaptació a la normativa vigent derivada
de la crisi sanitària.
Segona.- Destinataris:
Professionals de les arts escèniques: Companyies i artistes professionals de teatre de
carrer, dansa, circ i nous formats escènics amb residència a Catalunya.
Tercera.- Documentació que cal presentar:
Omplir el següent formulari:
https://forms.gle/h2ScMXPrcUamDFnG7
Es valorarà especialment tota informació addicional sobre l’espectacle candidat a ser
representat a l’ESPAI com ara fotografies, vídeos, memòria descriptiva..., que s’hauran
d’enviar per WeTransfer a l’adreça info@espaidecarrer.cat – Podeu usar aquesta
mateixa adreça per resoldre qualsevol dubte o fer qualsevol consulta.
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Quarta.- Període de recepció de propostes:
La convocatòria s’iniciarà el dia 2 de novembre de 2020 i finalitzarà el dia 27 de
novembre de 2020.
Cinquena.- Selecció de propostes:
La selecció final de les propostes la realitzarà un jurat format per representants del
sector.
El jurat seleccionarà fins a 10 (deu) espectacles per tal que es representin a l’ESPAI els
dies 16 i 17 de febrer de 2021 al Cúbic de Viladecans.
El jurat vetllarà per a que totes les disciplines artístiques estiguin representades de
manera proporcional.
El jurat valorarà positivament que les creacions siguin pròpies i que afegeixin aspectes
d’innovació, investigació i mediació social, així com l’adaptació a la normativa vigent
derivada de la crisi sanitària.
Sisena.- Condicions per als espectacles seleccionats:
1.- Remuneració: Cada companyia rebrà un import de 175 (cent setanta i cinc) euros
més impostos per persona de la companyia que actuï en l’espectacle seleccionat, fixant
aquesta remuneració en un màxim de 900 (nou-cents) euros més impostos per
companyia pel primer dia que tingui lloc l’actuació, així com 90 (noranta) euros per
persona de la companyia que actuï el segon dia en l’espectacle seleccionat, fixant
aquesta remuneració en un màxim de 450 (quatre-cents) euros més impostos per

companyia pel segon dia que tingui lloc l’actuació . Aquest import es remunerarà en
concepte de despeses generades per l’actuació a l’ESPAI i el seu pagament es durà a
terme una vegada la companyia o professional hagi representat el seu espectacle a
l’ESPAI i mitjançant presentació de factura per part de la companyia o professional
titular de l’espectacle.
2.- Infraestructura tècnica: L’ESPAI proporcionarà la infraestructura tècnica bàsica
necessària per a la realització de cada espectacle, sempre que la fitxa tècnica hagi estat
enviada en el termini previst i consensuada i confirmada pel Cap Tècnic de
l’ESPAI.L’ESPAI no subministrarà cap tipus de material escenogràfic ni fungible. Els
tècnics de l’ESPAI són responsables de la instal·lació dels equips i donen suport al
muntatge. Els tècnics de la companyia són responsables del muntatge de l’espectacle i
de portar a terme la funció.
3.- Disponibilitat: Les companyies s'hauran de reservar i tenir disponibilitat d'actuació
durant els dies que se celebri l’ESPAI. Tanmateix, les companyies s’hauran de reservar
el dia anterior a la seva actuació a l’ESPAI si es requerís la seva presència per efectuar el
muntatge del seu espectacle. Les companyies també es comprometen a atendre les
sol·licituds d’informació de l’equip de l’ESPAI.
4.- Temps màxim d’execució de cada espectacle: Cada companyia disposarà d’un temps
màxim de 20 (vint) minuts per representar el seu espectacle. Aquesta representació
podrà estar integrada per la totalitat o per una part de l’espectacle, tot i que la
companyia haurà d’informar per avançat la durada de la seva participació a l’ESPAI. La
companyia haurà de respectar el temps assignat, que mai excedirà els 20 (vint) minuts,
per representar el seu espectacle o fragment d’espectacle. L’equip tècnic i la direcció de
l’ESPAI es reserva el dret a interrompre l’actuació de la companyia si aquesta s’excedeix
en el temps assignat.
5.- La companyia o artista seleccionat haurà de fer constar obligatòriament el logotip de
l’ESPAI en tots els materials de difusió propis posteriors de l’espectacle seleccionat.
6.- La companyia, artista seleccionat o l’empresa o persona que els representi es
compromet i s’obliga a informar a l’organització del número de contractacions que es
generin a partir de la seva participació a l’ESPAI per tal de poder mesurar els resultats
generats.
Aquesta informació consistirà en lloc de celebració de l’espectacle, remuneració i
número de passis. L’organització facilitarà un document per tal que la companyia pugui
generar aquesta informació de manera ràpida i còmode, i es reserva el dret a afegir
altres índexs de valoració. Aquesta informació s’haurà d’enviar el 30 de setembre de
2021 com a molt tard i haurà d’incloure totes les actuacions realitzades o reservades,
encara que no s’hagi produït el cobrament de les mateixes.
Si la companyia, artista seleccionat o l’empresa o persona que els representi no enviés
aquesta informació, l’organització es reserva el dret a demanar el retorn de la
remuneració rebuda per la seva participació a Espai de Carrer i / o reconsiderar la seva
participació en edicions posteriors.
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7.- La companyia o artista seleccionat es compromet i s’obliga a realitzar una visita
tècnica i informativa al Cubic de Viladecans, lloc on es realitzarà l’ESPAI. Aquesta visita
es programarà dies abans de la celebració de l’ESPAI i es notificarà amb prou antelació
per tal que les companyies o artistes seleccionats puguin assistir-hi.
8.- Les instal·lacions, tot i no estar incloses en el Programa.cat del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya, poden optar a ser seleccionades per l’ESPAI.
9.- Pel que fa a la resta, la companyia o artista seleccionat es compromet i s’obliga a
estar inscrit en el Programa.cat del Departament de Cultura per tal de facilitar la seva
contractació per part dels ens locals interessats.
10.- La companyia o artista seleccionat haurà d’acceptar les Condicions de Participació
establertes per l’ESPAI i signar el contracte corresponent.
Setena.- Resolució de la convocatòria:
Els espectacles seleccionats es faran públics el 16 de desembre de 2020 i apareixeran
publicats al web de l’ESPAI - www.espaidecarrer.cat
L’organització notificarà a cada companyia seleccionada la seva inclusió en el programa
de l’ESPAI mitjançant el correu electrònic de contacte facilitat per la companyia i, a partir
de la notificació, l’organització es posarà en contacte amb la companyia seleccionada via
telèfon per tal de coordinar la seva actuació a l’ESPAI.
La companyia haurà de facilitar a l’organització de l’ESPAI tota la informació que es
reclami sobre l’espectacle seleccionat per tal d’incloure-la tant en el web de l’ESPAI com
en el programa / catàleg de mà que es confeccionarà amb els espectacles seleccionats i
que es repartirà entre els assistents a l’ESPAI.
Final:
Aquestes bases i normes de participació de les companyies o els artistes estan subjectes
i supeditades al contracte que se signarà entre la companyia i l’ESPAI.
L’incompliment per part de la companyia o l’artista seleccionat de les condicions
establertes en aquesta convocatòria i en el contracte deixaran sense efecte la
participació de la companyia seleccionada i del seu espectacle.
L’enviament de les fitxes de la sol·licitud d’inscripció i l’acceptació de les bases per part
de les companyies i / o professionals no suposa la inclusió d’aquestes companyies i / o
professionals en el programa final de l’ESPAI.
Inici presentació sol·licituds de companyies participants: 2 de novembre de 2020
Fi presentació sol·licituds de companyies participants: 27 de novembre de 2020
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