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El Centre de Creació Contemporània Nau Côclea acull residències el 2023, consulteu 
les condicions: 
 
Períodes disponibles i disciplines artístiques 
Convidem artistes i investigadors a sol·licitar una residència d'una durada entre 7 i 30 
dies, amb excepcions per estades més llargues. 
La residència s'ofereix segons el calendari establert més amunt. 
Les sol·licituds estan obertes a projectes d'arts visuals i audiovisuals, walking art, 
performance, dansa, art sonor, música i escriptures. També podeu optar projectes de 
recerca sobre creació. 
 
Allotjament i recursos 
La residència està situada a Camallera, Catalunya en un entorn natural. 
La residència inclou l'allotjament dels artistes (fins a 4 persones) en una casa 
independent, l'ús d'un espai de treball de 60m2 a compartir amb el centre i d'espais 
exteriors. 
L'habitatge es posa íntegrament a disposició de l'artista o col·lectiu d'artistes 
seleccionats. Els/les artistes són lliures d'acudir-hi acompanyats/des o en família i de 
convidar a qui vulguin abonant la tarifa corresponent (respecte a la tarifa consultar 
més avall). Les invitacions puntuals (menys d'una setmana) no estan subjectes a cap 
tarifa. 
L´habitatge disposa de dues habitacions dobles, cuina equipada amb dos fogons, 
microones i petita nevera, bany/dutxa i una sala d´estar amb calefacció i estufa de 
llenya. L´ús de l´estufa de llenya és gratuït. L'ús de la calefacció (gasoil) té un cost de 
50€ setmanals (mínim una setmana).  
La casa disposa de wifi. 
S’inclou  l'ús de la sala de treball/assajos que es comparteix amb el programa 
d'activitats del centre. La sala té 60m2 amb columna central, paviment de fusta, murs 
de formigó i il·luminació de focus led (no són focus d'escena). També es pot fer servir 

un projector de vídeo i un equip de so de potència mitjana. 
Acompanyem els residents durant la seva estada segons les seves necessitats: 
apropament al medi natural, contactes amb la comunitat, altres artistes, serveis i 
proveïdors, etc. 
 
 
Tarifes 
A la beca de Residència General i a les  residències Grand Tour, Walter Benjamin, Espai 
Català Transfronterer, Oika Spain i Art Sonor walk·listen·create l'allotjament està inclòs 
a la beca i per tant no es paga cap quota. 

http://www.naucoclea.com/


 
Els artistes de les altres residències paguen una quota segons el nombre de residents i 
els dies d'estada de cada projecte: 
 
1 a 2 residents 10 € per dia 
3 a 4 residents 20 € per dia 
 
Aquesta quota ha de ser ingressada al compte corrent de Nau Côclea en el moment de 
ser seleccionat/da i acceptar la residència. 
 
L'artista ha d'arribar pels seus propis mitjans a la residència. No estan cobertes les 
despeses de viatge o manutenció ni l’assegurança d’assistència mèdica. Els artistes no 
residents a l'estat espanyol han de tenir una assegurança de salut durant l'estada. 
 
Presentació de sol·licituds 

Quan s’obre la convocatòria i dins del termini els artistes han d'enviar un document 
(PDF o Word) per correu electrònic a resident@naucoclea.com  El document i 
l'assumpte del correu electrònic han d'incloure el nom del responsable del projecte. 
 
La sol·licitud ha d'incloure la següent documentació: 
 
* Informació de contacte del responsable del projecte: nom, correu electrònic i 
telèfon. 
* Nombre de persones que s'allotjaran a la residència fins a un màxim de 4 
* Dates preferides per a la residència i opcions alternatives (si hi ha). Si les dates són 
flexibles o si hi ha opcions alternatives, és més probable que s'accepti la sol·licitud. 
* Una carta on l'artista es compromet explícitament a fer la residència en el període 
seleccionat i d'acord amb les condicions de la convocatòria. 
* Espais que es necessitaran (allotjament casa/ sala de treball/ exterior) 
* Una descripció del projecte (màxim 3 pàgines més enllaços si n'hi ha) 
* Un breu CV (màxim 1 pàgina) i portfoli o pàgina web. 
 
Després de rebre la sol·licitud enviarem una carta de confirmació. Si no s'ha rebut la 

carta de recepció en els 5 dies següents a l’enviament, convé contactar-nos per 
Watsapp al +34 637880565 o per correu electrònic a resident@naucoclea.com 
 
Jurat i procés de selecció 
El jurat i el procés de selecció s'informen a la convocatòria específica de cada 
programa de residències. 
En tots els casos les residències s'atorguen atenent els criteris següents: 
 
* Valor artístic de la proposta 
* Consistència i viabilitat del projecte 
* Relació del projecte amb les línies de treball del centre: performance, art sonor, 
walking art. 
* Potencial del projecte per ser compartit amb diferents públics 
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