Nota de premsa
Terrassa, 29 de setembre de 2015

BaumannLab obre la convocatòria anual de beques
de suport a la creació
Enguany hi ha una nova beca per a l’experimentació audiovisual i art digital

L'Ajuntament de Terrassa, a través del BaumannLab, el laboratori de suport a la
creació del Servei de Joventut i Lleure Infantil, ha obert per cinquè any consecutiu la
convocatòria de beques per a fomentar la professionalització dels i les joves
creadors, i el desenvolupament de projectes d'arts visuals i processos de creació i
producció cultural. La convocatòria, que romandrà oberta fins el 6 de novembre,
inclou diverses categories amb les seves característiques específiques.
Com a novetat, enguany s’ha creat una nova beca adreçada específicament a
projectes d’experimentació audiovisual i art digital. L’objectiu d’aquest ajut és
fomentar la creació de projectes que relacionin art i noves tecnologies i la recerca en
aquest camp. S’adreça a joves de fins a 35 anys (nascuts de 1980 en endavant) o
que formin part de col·lectius on més de la meitat compleixin aquesta condició. Es
podrà presentar un projecte individualment o en grup. La beca inclou una dotació de
900€ per material i honoraris (amb un màxim de 360€ per a honoraris).
La resta de categories de la convocatòria són les següents:

Beques artístiques
Beques per a projectes d'arts visuals o pensament contemporani. S’adreça a joves
de fins a 35 anys (nascuts de 1980 en endavant) o que formin part de col·lectius on
més de la meitat compleixin aquesta condició. Hi ha dues modalitats:
•

Modalitat A. Menors de 20 anys, amb una dotació econòmica de 850 € per
producció i honoraris (màxim de 340 € per honoraris).

•

Modalitat B. 20 anys o majors, amb una dotació econòmica de 1.800 € per
producció i honoraris (màxim de 720 € per honoraris).

terrassa.cat
Servei de Premsa
Àrea de Presidència
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

Projectes artístics en contextos educatius
Convocatòria adreçada a professorat dels instituts de Terrassa, tant de secundària
com de batxillerat, i també a entitats d’educació en el lleure i a altres centres
educatius que treballin amb joves a partir de 12 anys. Amb aquesta beca es pretén
incentivar la realització de projectes artístics que han de facilitar que el jovent entri
en contacte de manera participativa amb processos de creació contemporània, dins
d’un context educatiu. L'ajut inclou 500 euros per a la producció de material i la
possibilitat d'ús del material i de les instal·lacions del BaumannLab.

Graffiti invaders
Aquesta convocatòria s’impulsa amb la col·laboració del Servei de Participació
Ciutadana. Té com a objectiu la realització d'un grafit establint prèviament un diàleg
amb el teixit social del territori on es faci, en aquesta ocasió el barri del Centre.
S’adreça a joves de fins a 35 anys i es podrà presentar un projecte individual o
col·lectiu. S'adjudicarà un sol ajut de 1.000 € per material i honoraris (amb un màxim
de 400 € per a honoraris).

Disseny d’accions formatives
Les accions formatives hauran de tractar un mateix concepte o línia discursiva que
tingui a veure amb el context de Terrassa, els seus barris, els seus habitants, les
seves rodalies, etc. Les accions formatives es poden adreçar a joves, però també a
persones creadores i productores culturals i a professionals i voluntaris/es de l'àmbit
del treball amb joves o infants. Amb aquesta beca, creada l’any passat, el
BaumannLab vol atreure persones que puguin aportar valor afegit al programa de
formació del laboratori. Està dotada amb 1.800 €.

Presentació de projectes
Els projectes que vulguin optar a les beques es poden presentar personalment a
qualsevol Oficina d’Atenció Ciutadana, mitjançant la Seu Electrònica de l’Ajuntament
de Terrassa (https://seuelectronica.terrassa.cat), o per correu administratiu a:
BaumannLab, Servei de Joventut i Lleure, Ajuntament de Terrassa, av. de Jacquard,
1, 08222 Terrassa.
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La comissió que triarà els projectes a becar està formada per: Servei de Joventut i
Lleure Infantil, Marc Vives (director de Nauestruch), Gabriel Verderi (director de
l’Escola d’Art de Terrassa), Susana Medina (coordinadora de Terrassa Arts Visuals)
i Irene Pérez Gil (artista visual).

Altres convocatòries
A més d’aquestes beques anuals, el BaumannLab té oberta de forma permanent la
convocatòria “L’Antena” per a propostes expositives, activitats i formacions en règim
d’acollida o coproducció, en les següents modalitats:
•
•
•
•

Projectes expositius col·lectius o individuals. La sala d'exposicions del
BaumannLab es posa a disposició de projectes expositius.
Propostes d'activitats puntuals o continuades en forma de programa. Accions
de difusió de produccions culturals de tot tipus (vídeo, dansa, performance,
etc.), i activitats que impliquin espais de col·laboració entre agents i entitats.
Propostes de formació que estiguin en sintonia amb els objectius del
BaumannLab. Accions de formació (cursos, workshops, tallers tècnics,
seminaris etc.) per complementar el programa de formació del BaumannLab.
Ús del MediaLab i el seu equipament per al desenvolupament d'una producció
artística o suport a un projecte o activitat de creació contemporània.

L’Antena del BaumanLab s’adreça a joves de fins a 35 anys (nascuts de 1980 en
endavant) o que formin part de col·lectius on més de la meitat compleixin aquesta
condició, i entitats juvenils o agents, entitats o col·lectius d'altres camps
professionals sempre i quan les propostes presentades estiguin dirigides o comptin
amb la participació majoritària de joves de fins a 35 anys.

Suport a 40 projectes en quatre edicions
El BaumannLab és el Laboratori de Creació Jove del Servei de Joventut i Lleure
Infantil, centrat en la producció i suport a la creació artística de vocació
multidisciplinar. Té com a eix central les arts visuals i el pensament contemporani.
Ubicat a l’antic alberg i bar que hi ha sota la Casa Baumann, va obrir les seves
portes el 26 de març de 2011. Des d’aleshores, el BaumannLab ha becat o acollit 40
projectes, dels quals s’han beneficiat directament 475 persones, entre les
convocatòries anuals de beques i les accions de suport de L’Antena.
La informació completa sobre les convocatòries la trobareu a www.baumannlab.cat.
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