
Bases de la convocatòria de residències d’Art Digit al a Mediaestruch per al període 
Setembre 2019 – Juliol 2020 

Mediaestruch  és l’àrea de l’Estruch Fàbrica de Creació especialitzada en investigació, 
desenvolupament i innovació en l’art digital i la t ecnologia . Disposa d’un Medialab equipat 
amb material tecnològic per a la producció de propostes escèniques multimèdia i una sala 
d’assaig de 9 x 11 metres amb magatzem annex, projector i pantalla de projecció. Els residents 
de MediaEstruch poden fer ús de l’espai Medialab i del seu equipament, de la sala d’assaig i de 
l’espai de treball del coworking creatiu. La residència ofereix també allotjament gratuït i conclou 
amb una mostra oberta del projecte desenvolupat per l’artista. 

Material  

Podeu consultar el material actual “MATERIAL DISPONIBLE MEDIALAB” del qual disposa 
MediaEstruch a la mateixa web, a l’apartat de més informació ( documents relacionats ) 

Tipologia dels projectes  

Projectes d’art digital, visual, sonor, musical, audiovisual, escènic, performatiu o de qualsevol 
tipus, relacionat amb la tecnologia en el sentit més ampli.  

Criteris de Selecció  

Es donarà prioritat a projectes d’investigació en art tecnològic, a projectes d’investigació social 
o filosòfica. Es valoraran positivament els projectes que incloguin activitats obertes al públic en 
forma de mostres, xerrades, tallers i dinàmiques d'investigació social.  

La Comissió de selecció valorarà d’interès de la proposta i la seva adequació als serveis i 
recursos oferts per Mediaestruch, amb especial atenció a aquells projectes que facin servir 
noves tecnologies com a part essencial de la creació. 

En la línia de l’Estruch Fàbrica de Creació, es donarà prioritat a projectes emergents, fi de grau, 
de màster, etc, que necessitin suport a la creació.  

Destinataris  

Creadors, investigadors, artistes, músics, col·lectius i companyies, de l’àmbit internacional, de 
l’estat espanyol o de Catalunya que apliquen les arts digitals en els seus projectes. 

Període de residència  

Les residències es duran a terme entre el 23 de setembre de 2019 al 26 de juny de 2020 . La 
residència pot tenir una durada mínim 1 setmana fins a 3 mesos, dates a escollir, amb 
allotjament gratuït opcional, entre aquests 3 períodes: 

- Període 1: Setembre - Desembre 2019 
- Període 2: Gener - Març 2020 
- Període 3: Abril - Juny 2020  

D'entre tots els projectes escollits es valorarà el calendari de residències finals. És preferible 
que els residents presentin més d'una opció de períodes diferents per a facilitar la planificació.  



Com sol·licitar residència?  

Descarregueu i empleneu la FITXA DE SOL·LICITUD PER A RESIDÈNCIES D’ART DIGITAL  
amb les vostres demandes de residència i envieu-la a: estruch@ajsabadell.cat  posant a 
l’assumpte “Residència d’Art Digital”. 

Caldrà adjuntar al mateix correu un document (Dossier) amb la descripció del projecte i 
currículum de l’artista o companyia (en format pdf, no superior a 3MB). No es valoraran els 
projectes que no incloguin aquesta documentació.  

La convocatòria restarà oberta del 18 de Febrer al 18 de març. Els projectes seleccionats es 
faran públics el 10 d’abril al web de l’Estruch: www.lestruch.cat  

Comissió de selecció  

· Lina Bautista, artista sonor, responsable i tècnic de MediaEstruch, cofundadora de Matics 
Barcelona, associació d'artistes digitals  

· Núria Nia, artista visual, responsable i gestora de MediaEstruch, cofundadora de Matics 
Barcelona, associació d'artistes digitals  

. Laura Fusté, responsable de BaumannLab, Laboratori de Creació Jove de Terrassa. 

. Alba Corral, Artista visual, creative coder, Visualista i programadora del festival Eufónic entre 
altres.  

. Manel Rodríguez, director de l’Estruch 

Condicions de la cessió  

• Tota residència de producció de MediaEstruch implica un compromís d’exhibició dels 
resultats de la recerca desenvolupada en el centre, ja sigui en format de taller o workshop, 
assaig obert o mostra de fi de residència en un dels espais de la fàbrica. 
• L’artista es compromet a participar de les dinàmiques del centre durant la seva 
residència. 
• La companyia o artista seleccionat haurà de fer constar en tots els materials de difusió 
relacionats amb el projecte produït el logotip del centre i el de l’Ajuntament de Sabadell en 
qualitat d’organisme col·laborador. 
• Els artistes o col·lectius seleccionats en residència signaran un document que regularà 
la cessió de l’espai i del material, on constaran el calendari, els horaris i les sales utilitzades, 
així com també l’acceptació de la normativa d’us, a mes de la contrapartida que s’acordi a canvi 
de la residència de creació, si s’escau. 
• L’incompliment per part de l’artista, col·lectiu o companyia seleccionat d’aquests acords 
deixaran sense efecte la cessió dels espais i les infraestructures destinats a la residència. 

Per a més informació  

Per a més informació dels espais, serveis, durada i tipologia de residències de producció que 
ofereix MediaEstruch, contacteu per e-mail a lina@lestruch.cat, nuriania@lestruch.cat  

MediaEstruch és un projecte de l’Ajuntament de Sabadell i Trànsit Projectes, amb la 
col·laboració de MATICS Barcelona. 
 


