públics d’accedir de manera més pedagògica
a les pràctiques artístiques i donar
transparència a l’ús dels diners públics.

PROJECTES
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AJUTS DE SUPORT A LA CREACIÓ ARTÍSTICA
BAUMANNLAB 2018

--------------------------------------------------DESCRIPCIÓ
Modalitat per a la investigació o producció en
l’àmbit de l’art digital i l’experimentació
audiovisual. Els objectius d’aquesta beca són
fomentar la creació de projectes que
relacionin art i noves tecnologies i la recerca
en aquest camp.

PERSONES SOL·LICITANTS
Modalitat adreçada a joves de fins a 35 anys
(any de naixement del 1983 i en endavant) o
que formin part de col·lectius on més de la
meitat compleixen aquesta condició. Es podrà
presentar un projecte individualment o en
col·lectiu.

La difusió del projecte resultant en el marc
de les activitats de difusió del BaumannLab,
així com l’articulació d’alguna activitat
complementària en relació amb possibles
usuaris de l’equipament.
Tots els projectes seleccionats podran optar
als recursos del BaumannLab (tallers,
Medialab, equipament tecnològic, etc.) i del
servei de Joventut i Lleure infantil, així com a
la seva xarxa de treball amb entitats juvenils i
joves de Terrassa.

TERMINI DE DESENVOLUPAMENT DELS
PROJECTES
Els projectes s’hauran de desenvolupar
durant un any a partir de l’atorgament. Aquest
termini es podrà prorrogar en cas que les
característiques del projecte ho facin
necessari i caldrà acordar-ho prèviament amb
el BaumannLab.

TERMINI,
FORMA
I
LLOC
DE
PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
El termini de presentació de sol·licituds és el
16 de novembre 2018.

IMPORT DE L’AJUT
L'ajut té una dotació econòmica de 1.000€
que s’hauran de destinar a material (60%)
i a honoraris (40% com a màxim).

ACORD DE COL·LABORACIÓ
L’acceptació dels ajuts atorgats comporta
l’establiment d’un marc de treball i
co·laboració entre els/les creadors/ores
beneficiaris i l’Ajuntament de Terrassa,
mitjançant el servei de Joventut i Lleure
infantil qui gestiona el BaumannLab.
Aquest marc de col·laboració consisteix en:

La forma i lloc de presentació serà mitjançant
qualsevol de les formes previstes a l’article 16
de la Llei 39/15 d’1 d’octubre de 2015 del
Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
En cas de presentació mitjançant Correu
Administratiu en el sobre es farà constar el
destinatari següent:
BAUMANNLAB
Servei de Joventut i Lleure
Ajuntament de Terrassa
Av. Jacquard, 1 - 08222 Terrassa

Infantil

–

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

L’acompanyament en el procés de treball
per part del BaumannLab als projectes que
han rebut una beca o residència. Es debaten i
defineixen formes
de col·laboració i
d’intercanvi del projecte amb altres processos
de treball, àmbits professionals o activitats.

• Fitxa de sol·licitud: mitjançant el model que
es pot descarregar a www.baumannlab.cat i a
la seu electrònica de l’Ajuntament de
Terrassa.

La visibilització dels processos de treball a
través de la web del BaumannLab per tal de
difondre
el
treball
de
creadors/ores
emergents, compartir els processos de treball
amb altres artistes, donar la possibilitat als

• Document amb: la proposta del projecte que
es presenta a la convocatòria d'acord amb
l’esquema (es pot descarregar a la seu
electrònica o a www.baumannlab.cat), el
currículum artístic i l’statement (declaració

d’intencions i descripció dels focus d’interès
del treball que es duu a terme) i
documentació de projectes recents.
• En cas que es vulgui presentar algun tipus
de documentació en format de vídeo, digital o
textual cal presentar-los en un CD o DVD, en
cas de sol·licitud presencial, o bé facilitant un
enllaç on estigui penjada on-line.
CRITERIS DE VALORACIÓ

COMISSIÓ DE VALORACIÓ
L’òrgan competent per a la valoració de les
sol·licituds serà una comissió (jurat) formada
per representants del Servei de Joventut i
Lleure Infantil de l’Ajuntament de Terrassa,
Gabriel Verderi membre del professorat de
l’Escola Municipal d’Art de Terrassa , Susana
Medina la tècnica de gestió cultural Arts
Visuals de l’Ajuntament de Terrassa, l’Imanol
Buisán, artista visual local i Fito Conesa,
artista, curador i mediador cultural.

Per l’atorgament de les beques del
BaumannLab s’estableixen els següents
criteris de valoració:

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

a) La sintonia del projecte amb els objectius
del BaumannLab i en relació als usuaris als
quals es dirigeix, en concret:

La participació a qualsevol de les
convocatòries suposa l’acceptació de les
bases específiques que les regeixen.

Afavorir el desenvolupament de l’actitud
crítica dels infants i joves a través de les
pràctiques artístiques.

Per qualsevol dubte o aclariment podeu
adreçar-vos al 93 784 83 90 o al
baumannlab@terrassa.cat.

Promoure la visibilització de l’univers
juvenil i la seva visió del món a la
ciutadania de Terrassa.
Facilitar la formació i professionalització
dels i les joves creadors en relació a les
pràctiques artístiques contemporànies.
Potenciar la recerca artística i la
producció i el desenvolupament de
processos de treball artístics.
Fomentar la producció de creativitat
col·lectiva a través de l’establiment d’una
xarxa de relacions entre institucions,
entitats, col·lectius i altres agents amb
objectius comuns al Baumannlab, així com
a través del treball transversal entre
programes del servei de Joventut i Lleure.
b) La vinculació al territori dels artistes,
col·lectius o agents culturals.
c) Ser estudiant de centres formatius o de
batxillerat artístic o d’estudis superiors a
Terrassa.
d) Claredat
documents.

en

la

presentació

dels

e) Experimentació de noves formes d’utilitzar
el llenguatge i formats d’expressió i
comunicació, i/o en noves metodologies i
processos de treball.
f) La interacció del projecte amb el territori i
l’exploració de noves formes de vincular
pràctica artística, dinàmiques de joventut i
context social.

Nota: Aquest text és un extracte de les bases
específiques que han de regir l’atorgament de
les beques per al suport a la creació artítica
en el marc del BaumannLab.

