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Bases per a la concessió temporal de residències a la Fabra 
i Coats – Fàbrica de Creació 
 
Objecte 
 
La Fabra i Coats – Fàbrica de Creació és un equipament municipal depenent de 
l’Institut de Cultura de Barcelona, destinat a donar suport a la creació i a la difusió de 
les arts i del pensament contemporanis ubicat a l’antic recinte industrial de la Fabra i 
Coats. 
 
En aquest sentit, la Fabra i Coats respon a tot l’engranatge dels processos creatius i 
de producció de coneixement: des de la recerca, la investigació i la creació, a la 
producció i l’exhibició, i la mediació vetllant perquè aquestes produccions 
s'introdueixin a les xarxes i circuits de difusió. 
 

Com a espai d’innovació social i cultural, es prioritzaran les propostes que fomentin la 
transmissió de coneixements compartits a través de les arts, el debat crític, l’intercanvi 
i la participació ciutadana. Contra l’imperatiu del resultat, es valorarà el procés i 
l’experimentació, alhora que es potenciarà el treball sostingut en l'àmbit local o la 
projecció internacional dels projectes més enllà de la residència.  
 
La Fabra i Coats és un ecosistema on la diversitat fa la riquesa. Per això no només 
oferim un espai de treball, també volem tenir cura dels processos i adaptar-nos a les 
condicions necessàries de cada projecte. La Fàbrica de Creació es planteja com una 
comunitat oberta al diàleg transversal –entre generacions, contextos i pràctiques 
artístiques; i entre comunitats artístiques i educatives o de proximitat.  
 

A qui s’adreça 
 
Aquestes bases regularan la convocatòria dirigida a artistes i agents culturals de 
qualsevol llenguatge artístic contemporani o adreçada a un llenguatge artístic en 
concret, que s’especificarà en la corresponent convocatòria, siguin persones físiques o 
jurídiques (associacions, cooperatives, etcètera), que a títol individual o col·lectiu 
tinguin un projecte i estiguin disposats a mostrar el seu procés de treball i connectar-lo 
amb l’ecosistema de la Fabra i Coats. 
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Residència 
 
Totes les residències seran gratuïtes, la cessió dels espais tindrà la durada que 
s’especifiqui en la convocatòria corresponent. I es formalitzarà amb un document de 
compromís que les dues parts signaran en començar la residència. 

Un cop transcorregut el període de residència la possibilitat de renovació, si escau, 
vindrà determinada en la corresponent convocatòria.  

Al llarg de la residència, els projectes residents gaudiran dels serveis comuns 
següents:  

• espai de treball en horari d’obertura de la Fàbrica i en funció de la necessitat 
Aquests espais s’especificaran en cada convocatòria en funció de la seva 
disponibilitat. 

• El material tècnic bàsic a disposició dels residents s’especificarà en cada 
convocatòria. Aquest material tècnic es prestarà sempre amb reserva prèvia i 
d’acord amb la seva disponibilitat. També en funció de la seva disponibilitat i en 
cas de necessitat es podrà comptar amb el suport d’un responsable tècnic 
especialitzat. 

• connexió a internet, ús de sales de reunions i espais comuns, magatzem 
comunitari, servei de neteja i subministraments (electricitat, llum i aigua).	
 

• altres serveis que es vagin oferint al conjunt dels projectes en residència en 
funció dels recursos humans i econòmics disponibles del pressupost.	
	

Tindran l’oportunitat de fer visibles els seus projectes en visites de professionals, 
mostres puntuals, assajos oberts o visites al públic general. 

La Fabra i Coats vol impulsar un programa de mediació i educació propi, a través del 
qual es buscarà construir complicitats entre les persones residents i les activitats que 
s’hi desenvolupen durant l’any (fires, festivals, etcètera), així com amb institucions 
educatives i culturals en l'àmbit de barri o de ciutat.  

 
Criteris de selecció  
 
D’acord amb les línies de treball de la Fabra i Coats, de cada projecte es valorarà 
positivament:  

- la singularitat, l’experimentació, la qualitat i la solidesa de la proposta, en si mateixa i 
en relació amb la trajectòria de la persona sol·licitant.  

- la capacitat d’indagar noves maneres de producció, exhibició o participació, 
prioritzant els processos i l’intercanvi, impulsar metodologies col·laboratives i 
comunitàries. 

- l’interès per treballar la relació entre educació, cultura i territori a través de les arts. 
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- la interdisciplinarietat o la voluntat d’establir connexions amb altres sectors (científics, 
acadèmics, etcètera). 

- les sinergies potencials i la xarxa de col·laboracions d’àmbit local, nacional i 
internacional.  

- l’aportació d’un valor diferencial i rellevant per a l’ecosistema de la Fabra i Coats. 

 

A més dels criteris exposats anteriorment, n’hi ha tres que són condicionants: 

- l’adequació a l’espai de residència i la viabilitat tècnica. La residència a la fàbrica 
estarà subjecta a la disponibilitat dels espais que s’ofereixen i que es relacionaran en 
cada convocatòria. 
 
- el compromís amb els objectius de la Fabra i Coats, així com amb les consideracions 
socials, ètiques i professionals que la regeixen, per tal de garantir les bones 
pràctiques, la transparència i la sostenibilitat, l’equitat, la paritat i la diversitat. 

- la voluntat explícita de participar en els espais de governança definits en aquestes 
bases –vegeu les condicions de l’estada–. 

 
Condicions de l’estada  
 
La Fabra i Coats consta d’una governança compartida entre una direcció amb un equip 
tècnic municipal i una plataforma de participació, el Consell de la Fabra, integrat per 
tots els agents que hi treballen (treballadors municipals i externs, residents i persones 
o entitats vinculades). El Consell es troba un cop al trimestre en un Plenari i s’organitza 
per comissions mensuals. Les comissions són grups de treball que es reuneixen 
periòdicament per dissenyar i proposar continguts, estratègies i relacions dins i fora de 
la Fabra i Coats, les quals es consideren i validen en la Comissió Executiva, formada 
per representants de cada una de les parts.  

Totes les persones residents poden participar en els espais descrits anteriorment. 
Només si la residència és de més de tres mesos es comprometen a participar en els 
plenaris i ser part activa de, com a mínim, una comissió.  

En cas que els projectes seleccionats facin propostes formatives, s'ha de preveure un 
nombre de places per als residents de La Fabra. Les condicions per a la inscripció a 
aquestes places es valoraran per a cada acció formativa amb l’equip de gestió del 
centre, en funció de la classe de formació.	

Els projectes seleccionats es comprometen a fer la seva estada segons els horaris i el 
calendari de treball presencial acordat amb la Fabra i Coats a l’inici de la residència. 

La Fabra i Coats és un espai compartit per moltes persones que hi desenvolupen els 
seus projectes, per tant, el fet de compartir espai i la flexibilitat per entendre els 
diferents usos de l’espai i l’activitat que hi té lloc són fonamentals per fer residència a 
la fàbrica. 
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Comissió de selecció   
 
La comissió de selecció dels projectes estarà formada per:  
 

• Tres persones del sector cultural amb competència reconeguda 
• Una persona que hagi estat resident artístic de la Fàbrica de Creació 
• Un membre de l’equip gestor de la Fabra i Coats – Fàbrica de Creació 

 
La composició nominal d’aquesta comissió es farà pública al BOPB i al web de la 
Fabra i Coats: Fàbrica de creació http://fabraicoats.bcn.cat 
 
 
Documentació i presentació de la sol·licitud 
 
La documentació que cal presentar i el procediment per a la presentació de la 
sol·licitud s’indicarà en la convocatòria corresponent. 

El participant ha de declarar que és el titular dels drets de propietat intel·lectual en 
relació amb l’obra involucrada en el seu projecte, i que respon de l’autoria i l'originalitat 
de l’obra i de l’exercici pacífic dels drets d’explotació, reproducció i exhibició en 
concepte de difusió que se cedeixen a l'ICUB en virtut de la cessió.  

La presentació de la sol·licitud s'ha de fer mitjançant el formulari específic per a cada 
convocatòria, mitjançant la pàgina web http://fabraicoats.bcn.cat 
 
El període de presentació de sol·licituds s’especificarà en la convocatòria de 
residències corresponent. 
 

Comunicació dels projectes seleccionats 
 
En el màxim de cinc dies laborables després de la data de l'última reunió de la 
comissió de selecció, es comunicaran per correu electrònic i a la pàgina web 
http://fabraicoats.bcn.cat els projectes seleccionats. 
 
 
Acceptació de les bases 
 
La participació implica acceptar íntegrament aquestes condicions. Qualsevol imprevist 
o canvi forçós de les seves condicions serà resolt per l’entitat organitzadora i notificat 
als interessats. 
 
 
Protecció de dades 
 
D’acord amb la normativa de protecció de dades s’informa que les dades personals 
seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona (Institut de Cultura de Barcelona-ICUB) 
amb la finalitat de gestionar la participació en la Convocatòria de residències de la 
Fabra i Coats – Fàbrica de Creació. Aquesta finalitat està legitimada basant-se en el 
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compliment d’una missió en interès públic. Tret d’obligació legal, les dades no seran 
cedides a tercers.  
Es té el dret a accedir, rectificar i suprimir les dades aportades, així com a exercir els 
altres drets establerts en la normativa vigent de protecció de dades. Es pot consultar 
informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades a 
www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades. 
 
 
Altres aspectes 
 
* Totes les condicions d’estada, pel que fa a la durada, l’accés i la disponibilitat 
d’espais, es podran veure alterades o interrompudes temporalment per causes alienes 
a l’equipament, com són causes de força major i/o estats d’alarma sanitària o per 
circumstàncies degudes a les obres necessàries per a l’adequació de l’equipament. 

En tots dos casos, el temps d’afectació se sumarà al temps d’estada en les mateixes 
condicions en què havia estat concedida. 

* Cal ser major d’edat. No hi ha cap restricció per raó d’origen, nacionalitat o lloc de 
residència. En cas necessari, la Fabra i Coats només podrà acreditar el seu suport al 
projecte mitjançant una carta d’invitació. 

* Els col·lectius han de designar una persona responsable del projecte.  

* Les dates i els espais de residència estan subjectes a disponibilitat. La Fabra i Coats 
podrà proposar canvis per ajustar la durada i l’adequació als espais del projecte.  

* La Fabra i Coats farà tot el possible per adaptar-se a les necessitats tècniques i 
humanes de cada proposta, i aquestes, al seu torn, s’han d’adequar a la seva 
normativa.	

* Les persones seleccionades signaran un compromís d’ús dels espais i del material 
tècnic, així com de participació en el Consell de la Fabra i a les seves comissions.  

* L’entitat o professional seleccionats hauran de fer la formació i rebre la informació en 
matèria de prevenció de riscos d’acord amb el Pla de riscos del centre de treball. 

* En cas de presentació pública, els responsables cediran els drets d’explotació, 
reproducció i exhibició en concepte de difusió.  

* Tots els projectes seleccionats han d’incloure el logotip de la Fabra i Coats com a 
col·laboradora en tots els seus materials de difusió. 

* Les activitats públiques, acordades amb la direcció de l’equipament, es duran a 
terme als espais de la Fàbrica de Creació i no es consideren altres equipaments que 
formen part del recinte de la Fabra i Coats, com per exemple: Centre d’Art 
Contemporani, Espai Bota, Ateneu Harmonia... 
 
* La participació en la Convocatòria suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases, dels 
requisits de presentació de projectes i de la resolució de la comissió de selecció. 
Aquesta serà inapel·lable. 
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* La Fabra i Coats es reserva el dret de resoldre tot el que no es preveu en aquestes 
bases, inclosa la possibilitat de revocar la decisió de la comissió de selecció si el 
desenvolupament dels projectes no s’adequa als objectius i sol·licituds d'aquesta 
convocatòria o a les normatives de la Fabra i Coats. 


