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L'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), l'Associació de Professionals de la Dansa (APdC) i  
l'Associació de Companyies Professionals de Dansa de Catalunya (ACPDC) han signat un conveni1 per 
convertir part de l’antiga fàbrica de l’Illa Philips de la Zona Franca de Barcelona en un centre de 
creació de dansa.  Les obres de rehabilitació de l’espai s’iniciaran el 2009. 
 
L’espai és de titularitat municipal i l’ajuntament de Barcelona  en cedeix l’ús per a dedicar-lo a la 
dansa. La nau, de 600 metres quadrats,  està ubicada al carrer Amnistia 8-14 i a sota hi ha la 
Biblioteca Francesc Candel ja en funcionament des de 2006. El barri de la Zona Franca, forma part del 
districte Sants Montjuïc que està en procés de regeneració urbanística. La construcció de la línia 9 del 
metro forma part d’aquesta iniciativa que millorarà sensiblement les comunicacions del barri.  
 
L’acord contempla que sigui un espai centrat en potenciar la creació contemporània. L’objectiu és 
fomentar l’experimentació de les diferents disciplines de la dansa i la formació contínua dels 
professionals i artistes. Aquest centre de creació ha de garantir unes condicions d’accés i d’utilització 
dels espais oberts i transparents, ha de respondre a un interès artístic i cultural de qualitat i ha de 
fomentar la relació amb l’entorn. 
 
Per a poder definir i elaborar les característiques finals del centre, l’APdC i l’ACPDC fan una 
convocatòria oberta per a seleccionar un  projecte artístic i de gestió del centre de creació de la 
dansa. La convocatòria, d’àmbit internacional, garanteix un procés de selecció transparent, amb 
criteris de valoració i amb un comitè de selecció independent format per professionals de la dansa i 
les arts escèniques.  
 
4 d’agost de 2008 
 

 

1. 1. 1. 1. CONTINGUTS CONTINGUTS CONTINGUTS CONTINGUTS DEL PROJECTE ARTÍSTIC I DE GESTIÓDEL PROJECTE ARTÍSTIC I DE GESTIÓDEL PROJECTE ARTÍSTIC I DE GESTIÓDEL PROJECTE ARTÍSTIC I DE GESTIÓ    
 
Cal que contempli: 
 

1. L’ideari, la missió i la línia artística del centre de creació. 
2. Els objectius a curt, mitjà i llarg termini. 
3. Els usuaris potencials del centre. 
4. El marc general d’activitats i pla detallat del programa d’activitats a tres anys vista.  
5. Les estratègies de cooperació artística del territori de l’Estat Espanyol i internacional.  
6. Les estratègies de connexió amb la comunitat i l’entorn pròxim.  
7. El pla de comunicació.  
8. L’organigrama dels recursos humans i estructura organitzativa. 
9. Un pressupost marc de 3 anys detallant les despeses i ingressos. Resum del pla de 

finançament i d’explotació. 
10. El disseny i distribució bàsic de l’equipament adaptant-lo al projecte artístic formulat.2 
 

    
    

                                                 
1 Acords entre l’ICUB i les dues associacions fins a finals de 2008.   
2 600m2 planta:  30x 20 metres. Altura 8,5 metres (Possibilitat per a fer dues plantes i per tant 1200 m2). 
S’adjunta una primera aproximació de pla d’usos que es va elaborar des de l’APdC i ACPDC que està obert a 
canvis i adaptacions, segons el projecte artístic que es presenti. 
 



    
2222. . . . REQUISITSREQUISITSREQUISITSREQUISITS    
 

1. Ha de presentar el projecte una persona física. 
2. Cal presentar dues còpies del projecte en paper A4 enquadernades  
3. L’idioma de presentació serà el català o el castellà. Els projectes que es presentin en 

qualsevol altre idioma hauran d’anar acompanyats de la traducció al català o castellà i 
prevaldrà el projecte original. 

4. Caldrà acompanyar el projecte d’un currículum vitae i les dades personals de contacte. 
5. L’entrega del projecte podrà fer-se des del 15 de setembre fins el 20 d’octubre de 2008,  a 20 d’octubre de 2008,  a 20 d’octubre de 2008,  a 20 d’octubre de 2008,  a 

les 13h.les 13h.les 13h.les 13h., als locals de l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (Via Laietana, 
52 entresol. 7ena, 08003 Barcelona). Els projectes que s’enviïn per correu postal hauran 
d’anar certificats i la data d’enviament no podrà ser posterior al 20 d’octubre. 

    
    
3333. . . . PROCÉS DE SELEPROCÉS DE SELEPROCÉS DE SELEPROCÉS DE SELECCIÓ CCIÓ CCIÓ CCIÓ     
    
3333.1 .1 .1 .1 COMITÈ DE SELECCIÓCOMITÈ DE SELECCIÓCOMITÈ DE SELECCIÓCOMITÈ DE SELECCIÓ    
 
 
El comitè de selecció estarà format per: 
 

1. Un representant de l’ICUB. 
2. Un membre de l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya. 
3. Un membre de l’Associació de Companyies Professionals de Dansa de Catalunya. 
4. Un professional de les arts escèniques de Catalunya. 
5. Un professional de les arts escèniques de l’Estat Espanyol. 
6. Un professional de les arts escèniques internacional. 

    
3.3.3.3.2222 CRITERIS DE VALORACIÓ CRITERIS DE VALORACIÓ CRITERIS DE VALORACIÓ CRITERIS DE VALORACIÓ    
 

1. La coherència global del projecte artístic. 
• El caràcter innovador del projecte. 

2. La qualitat del pla d’activitats i la seva adequació als objectius del propi projecte. 
• Com es contempla el treball en xarxa i la seva vinculació amb altres centres de 

creació i/o producció del territori, de l’estat espanyol i internacionals.  
• La relació de la dansa amb altres disciplines (artístiques, de pensament, d’educació, 

etc.) 
• Mecanismes innovadors de connexió cultural amb l’entorn social de proximitat.  
• Estratègies per a la projecció dels artistes i els seus treballs generats al centre.  

3. El model de gestió global i les estratègies que impliqui.  
• Els criteris de selecció del programa d’activitats. 
• L’equilibri pressupostari entre gestió, activitats i manteniment. 
• Les estratègies de captació de recursos propis, públics i privats.  

4. Optimització de la distribució de l’espai físic per al disseny arquitectònic.     
    
3.33.33.33.3  HONORARIS , SELECCIÓ I CONFIDENCIALITAT   HONORARIS , SELECCIÓ I CONFIDENCIALITAT   HONORARIS , SELECCIÓ I CONFIDENCIALITAT   HONORARIS , SELECCIÓ I CONFIDENCIALITAT     
 
El projecte escollit rebrà 4000 €  
Es seleccionaran com a màxim tres projectes finalistes als representants dels quals se’ls farà una 
entrevista personal per a determinar el  projecte més adequat. 
El jurat només valorarà els projectes que compleixin els requisits expressats en el present 
document.  
Es garanteix la confidencialitat de les persones i projectes acollides en el procés de selecció. 
Només es farà públic el projecte seleccionat. 
El jurat pot declarar la convocatòria deserta. 
 
La selecció del projecte artístic no compromet a cap de les dues parts a la seva execució. 



La documentació que aportin els participants podrà ser recollida partir de desembre 2008 fins a 
gener 2009.  
Es respondrà a totes les sol·licituds. 
 
 
 
 

 
 

 
Enviar consultes a partir del 1 de Setembre  a  centrecreaciodansa@gmail.com 

 
Per a més informació http://www.dansacat.org/projectes/19/ 

 
Per a veure vídeo de l’espai destinat al centre de creació 

http://www.youtube.com/watch?v=LpO_qfMQA14 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Aquesta és una oportunitat per a desenvolupar un centre de creació on els professionals de 
la dansa se sentin inclosos i acollits. Un centre que generi intercanvi i diàleg entre els 

diferents professionals de la dansa i les arts del moviment. Un espai de reflexió, recerca i 
experimentació. Un centre amb visió de futur!  

És un gran pas endavant per al sector de la dansa i animem a tots aquells/es que tinguin 
projecte i idees a que es presentin.”  

 
Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya i  

Associació de Companyies Professionals de Dansa de Catalunya 
 
 

    
    
    
Associació de Professionals de la Associació de Professionals de la Associació de Professionals de la Associació de Professionals de la DDDDansa de ansa de ansa de ansa de 
CatCatCatCatalunyaalunyaalunyaalunya        
Via Laietana, 52 - Entresòl 7a - 08003 Barcelona    
Tel: (34) 93 268 24 73  
Fax: (34) 93 268 06 80    
www.dansacat.org 
 

 

 
    
Associació de Companyies Professionals de  Associació de Companyies Professionals de  Associació de Companyies Professionals de  Associació de Companyies Professionals de  
Dansa deDansa deDansa deDansa de Catalunya Catalunya Catalunya Catalunya    
Tajo, 51 2n 1a - 08032 Barcelona  
Tel. i fax.  +34 93 420 29 22  
www.companyiesdansa.info

 
 
 

Amb el suport de : 
 
 
    
 
 
 


