
  CAL MASSÓ 
Centre d’art 
 

BASES CONVOCATÒRIA RESIDÈNCIA 

 

Presentació i objectius 

Cal Massó és un espai on hi caben la creació, l’art i la cultura. Al centre d’art Cal Massó 

volem promoure l’intercanvi cultural i la creació artística i, per això, donarem cabuda 

a unes residències artístiques multidisciplinars que conclouran amb la seva difusió al 

mateix centre.  

 

Tema 

La Residència de Cal Massó està oberta a qualsevol tipus d’activitat artística. És un 

espai diàfan (amb columnes) de 366 m2. Hi ha una sala més petita de 12 m2 que 

també es podrà utilitzar. També compta amb una terrassa de 73 m2. Així doncs, pot 

acollir residències de disciplines tant variades com poden ser el teatre, la música, la 

dansa, la literatura, les arts plàstiques, visuals, digitals, etc. 

 

Durada 

La durada de la Residència serà d’un màxim de tres mesos, preferiblement en cicles 

de primavera o tardor, durant els quals l’artista podrà disposar de Cal Massó en 

horaris convinguts i compatibles amb la programació del centre.  

 

Requisits dels participants 

Els participants a la convocatòria poden ser artistes de qualsevol disciplina sense 

límits d’edat ni procedència. 

Poden ser artistes individuals o grups i col·lectius. 
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Presentació de les sol·licituds 

Per presentar la sol·licitud a la Residència de Cal Massó caldrà presentar els següents 

documents: 

- CV de l’artista i/o del col·lectiu. 

- Carta de presentació. 

- Justificació del per què li interessa la Residència de Cal Massó. 

- Explicació del projecte que proposa dur a terme durant la Residència. 

- Memòria econòmica. 

Tots els documents s’hauran d’enviar  a l’adreça info@calmasso.cat. 

 

Criteris de valoració 

Per tal de fer una bona elecció del projecte resident es seguiran diversos criteris: 

- Iniciativa. Es valorarà el tipus de proposta que es presenti i la seva adaptació 

a l’espai que s’ofereix. La viabilitat de la proposta és bàsica perquè es pugui 

dur a terme amb èxit. 

- Plantejament. La manera com s’ha de desenvolupar la residència es tindrà en 

compte per poder valorar com es farà i si s’ajusta a les condicions de l’espai. 

- Qualitat. Es valorarà la qualitat dels projectes presentats. 

- Interès. Els projectes que es presentin a la Residència han de tenir interès per 

al públic objectiu de Cal Massó, per tal que el resultat pugui ser presentat i  

exhibit al centre. 

 

Condicions de residència 

El projecte resident seleccionat podrà instal·lar-se a Cal Massó durant els dies pactats. 

Tindrà des d’aquell moment a la seva disposició els espais que s’acordin per la seva 

residència, així com acompanyament en la gestió del projecte. 

 

Compromisos. 

El guanyador de la Residència es comprometrà a complir les condicions acordades. 
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També adquireix automàticament el compromís de cuidar i respectar l’espai i el 

material. Igualment haurà de consensuar qualsevol canvi estructural o modificació en 

l’espai. 

També farà constar en la promoció del projecte: amb la col·laboració i residència a 

Centre d’Art Cal Massó. Reus 


