
 
    Centre  de Creac ió  Contemporàn ia  Nau Côc lea .  Camal le ra  
    Camal le ra   www.naucoc lea .com www.e lgrandtour .net  
 
Beca de Creac ió i  Res idènc ia Grand Tour Walk ing Art .  Caminar com a Pràct ica Art ís t ica  
  
Beca residència a un projecte de recerca relacionat amb Caminar com a Pràctica Artística. L’artista o col·lectiu 
guanyador treballarà en un projecte relacionat amb el caminar com a pràctica artística dins les modalitats de 
performance, art sonor, recorreguts, art públic, land art, audiovisuals, propostes de creació per als caminants, etc. El 
projecte es presentarà en el Grand Tour 2016 entre el 20 d’agost i el 4 de setembre de 2016. 
 
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 
 
Caracter ís t iques 
* La residència és lliure de quotes i s’ofereix per a un màxim de 4 artistes del mateix grup.  
* Per optar a la beca no és imprescindible residir a Nau Côclea. 
* Durada de la residència: 15 a 30 dies. Període a escollir: qualsevol moment entre maig i juliol de 2016. 
* El projecte s’ha de poder realitzar durant Grand Tour 2016 a qualsevol dels punts del seu recorregut 
 * Es valorarà positivament la viabilitat del projecte, la simplicitat i la lleugeresa, que el projecte afavoreixi la 
participació dels caminants i que el fet de caminar, o el camí, tinguin especial importància. 
* Dotació econòmica d’ajut a la producció 1000€. Aquesta dotació inclou la realització de la proposta a Grand Tour 
2016 per a la qual no hi haurà cap altre finançament suplementari per part de Nau Côclea. 
* L’import de la dotació es rebrà com segueix: 50% en el moment del lliurament de la beca i 50%  després de la 
presentació del projecte, prèvia presentació de factura amb els impostos corresponents. 
   
Presentac ió de so l·l i c i tuds 
* Les sol·licituds es poden enviar fins el 20 de març de 2016 
* Els artistes que desitgin acollir-se a aquesta convocatòria han d’enviar per correu electrònic a 
res ident@naucoc lea.com un sol document, 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 cal indicar-ho expressament. 
3. Una descripció del projecte (màxim 3 fulls amb un màxim de 3  fotografies format jpg. i enllaços a Internet: web, 
bloc, Youtube, Vimeo, etc.). 
6. Un breu currículum (màxim 1 full) 
No s’admetran projectes enviats per via postal. 
  
Jurat  i  reso luc ió  
El jurat per a la residència de Walking art estarà composat per: 
Jordi Lafon, artista visual, caminant 
Jordi Puig, fotògraf, artista visual, caminant 
Clara Garí directora de Nau Côclea, artista i caminant 
Carme Sais, directora de Bòlit Centre d’Art Contemporani de Girona, caminant 
  
El jurat seleccionarà un/a artista premiat i dos finalistes. 
Els finalistes es donaran a conèixer el dia 10 d’abril de 2016. La resolució es comunicarà al/les guanyador/es i serà 
publicada a la pàgina web de Nau Côclea i a la de diverses entitats associades (Xarter, Xarxaprod, etc.) 
 El o la guanyador/a  es donarà a conèixer a Girona el 17 d’abril durant una festa en el marc del Dia Internacional de 
l’Art en la qual es presentaran els tres projectes finalistes i també el Grand Tour 2016 

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


