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Beca de Creació i Residència Grand Tour “Caminar com a Pràctica Artística”

Beca i residència dotada amb 1500€ a un projecte de creació relacionat amb Caminar 
com a Pràctica Artística. El projecte guanyador es desenvoluparà a Grand Tour entre el 
16 d’agost i el 3 de setembre de 2017 segons les característiques de la proposta. La beca 
està oberta a totes les disciplines creatives: performance, art sonor, arts escèniques, 
dansa, recorreguts, art públic, land art, audiovisuals, propostes de participació, etc. 

Més informació sobre Grand Tour:  www.elgrandtour.net 
Informació gràfica al grup de Facebook Grand Tour, Participants caminants.
https://www.facebook.com/groups/513325652168951/?fref=ts

Candidats i residència
* Poden optar artistes individuals o grups de totes les nacionalitats i disciplines creatives. 
Nau Côclea no cobrirà desplaçaments enllà dels 500€ previstos però facilitarà cartes 
d’invitació si els/les artistes demanen finançament a institucions públiques o privades.
* La residència a Côclea no és obligatòria però caldrà reservar-la si es vol fer. Durada de 
la residència: 15-30 dies. Període a escollir: entre maig i juliol de 2017. La capacitat 
màxima de la residència és de 4 persones.

Dotació
* Dotació de la beca: 1500€ impostos inclosos. 1000€ en concepte d’honoraris i 

despeses de producció i 500€ per implementar el projecte en Grand Tour 2017 (estades, 
desplaçaments i materials necessaris).

* L’import de la dotació econòmica es rebrà com segueix: 50% en el moment del 
lliurament de la beca i 50%  després de la realització del projecte, prèvia presentació de 
factura amb els impostos corresponents. Pel que fa a la quantitat destinada a la 
implementació del projecte a Grand Tour 2017 (500€) les despeses seran administrades 
per Nau Côclea d’acord amb l’artista ( allotjament, desplaçament i transports, materials).

Realització del projecte
* El projecte s’ha de realitzar a Grand Tour 2017, a qualsevol punt del seu recorregut. 
* El trajecte Grand Tour 2017, actualment en estudi, surt de Núria/Puigcerdà i acaba a 

Montserrat passant per la Cerdanya, el Parc de Cadí Moixeró, la serra del Verd, 
Solsona, el Miracle i Manresa amb un total aproximat de 250 km. El recorregut que 
comença a les fonts del Segre, te etapes d’alta muntanya, serra de mitja alçada, camins 
rurals a la Catalunya Central i antigues fàbriques a la vall del Llobregat abans d’arribar a 
la muntanya de Montserrat. Hi ha etapes del camí càtar dels Bon Homes i de la ruta de 
l’anarquista Caracremada, espais de traginers, patrimoni industrial i etnoantropològic i 
diversos espais d’espiritualitat. Grand Tour 2017 recorre també una gran diversitat 
natural geològica i biològica.
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Presentació de sol·licituds. Termini i condicions

* Les sol·licituds es poden enviar fins el 15 de març de 2017
* Els candidats han d’enviar per correu electrònic a resident@naucoclea.com un pdf 

etiquetat amb el nom del responsable del projecte que inclogui:

1. Dades de contacte del responsable del projecte.
2. Calendari per al qual se sol·licita la residència (si es vol residir) amb opcions 
alternatives (si hi ha). Si no es vol residir també cal indicar-ho expressament.
3. Una descripció del projecte (màxim 5 fulls de text. Tota la informació complementària es 
presentarà mitjançant enllaços a Internet: fotografies, vídeos web, bloc, etc.)
4. Una descripció acurada de com s’implementarà el projecte en el trajecte.
5. Un breu currículum (1-2 fulls)

Nau Côclea enviarà confirmació de missatge rebut en un màxim de 5 dies. Si no es rep 
aquesta confirmació es pot reclamar enviant un missatge o what’sup al tel. 637880565.

Jurat i resolució
El jurat estarà composat per:

Pilar Sampietro, periodista cultural i mediambiental  realitzadora a RNE4
Bernat Puigtobella, director de la revista digital cultural Nuvol.cat
Paula Onet, artista audiovisual, guanyadora de la Beca Grand Tour 2016
Una persona en representació del Bòlit Centre d’Art Contemporani de Girona
Clara Garí directora del Centre de Creació Contemporània Nau Côclea,

Els criteris de valoració dels projectes són els següents:

* Valor creatiu i artístic  de la proposta  0-4 punts
* Viabilitat d’implementació a Grand Tour 2017  0-4punts
* Connexió de la proposta amb l’entorn natural i etnosocial on es desenvoluparà 0-1 punt
* Currículum del sol·licitant 0-1 punt

Total màxim: 10 punts

El jurat escollirà un sol projecte guanyador. També concedirà dues mencions sense 
dotació econòmica.

El concurs es podrà declarar desert en el cas que cap de les candidatures assoleixi un 
mínim de 7 punts.

El projecte guanyador es donarà a conèixer públicament el dia 8 d’abril juntament amb les 
dues mencions. La resolució també es comunicarà personalment als interessats i serà 
publicada a la pàgina web de Nau Côclea i a la de diverses entitats associades (Xarter, 
Xarxaprod, etc.) així com a les xarxes socials.

Més Informació
El correu resident@naucoclea.com està a la disposició dels artistes per resoldre dubtes i 
ampliar tota la informació que sigui necessària.

 La sol·licitud d’aquesta beca implica l’acceptació de les bases.
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