
CENTRE D'ART I NATURA, FARRERA

Beca 50/50 per a artistes i investigadors

El Centre d’Art i Natura ofereix les beques 50/50
que suposen un estalvi del 50% de la despesa en
allotjament al CAN segons les tarifes actuals: a La
Bastida (40€ nit) amb la beca 50/50 el cost diari
serà de 20€, i a l’Estudi (50€ nit), amb la beca
50/50 el cost serà de 25€. Al cost final cadrà
afegir-hi el 10% d’IVA.

Poden ser candidats a la Beca 50/50 els i les
residents a Catalunya.

CONVOCATÒRIA DE BEQUES 50/50 PER A
PROJECTES DE TREBALL EN RESIDÈNCIA AL
CENTRE D’ART I NATURA DE FARRERA, 
DURANT EL 2023.

OBERTA FINS QUE S’ESGOTIN ELS 90 DIES
OFERTS.
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Disciplines que hi poden optar i períodes
disponibles
Les sol·licituds estan obertes a projectes
d'arts visuals, d’arts escèniques, música i
escriptura.També hi poden optar projectes
de recerca científica amb algun vincle amb
els criteris.

Convidem artistes i investigadores a
sol·licitar una residència d'una durada
mínima de 7 nits i màxima de 30, a no ser
que hi hagi raons objectives per allargar-la.
La residència s'ofereix tot l’any tret de la
setmana santa, dels mesos de juliol i agost,
i de les festes d’hivern entre Nadal i Reis.



Allotjament i recursos 
Les estades poden ser individuals o
col·lectives. Els espais d’allotjament
disposen de cuina equipada i des del CAN
s’ofereix el servei de menú de sopar a
càrrec de la nostra chef Sita Klippel. El
servei s’ofereix les nits de dimarts a
dissabte. El seu cost no va inclòs en la beca.
Per tots els altres àpats, la persona
resident s’ha de dur el menjar que podrà
cuinar a la cuina de La Bastida. 

El seu efecte sobre l’economia
sostenible local i social de l’Alt pirineu,
o d’altres territoris
La singularitat en la combinació de
coneixement artístic i científic
L’interès mediambiental per a fer front
a l’emergència climàtica (acció i/o
sensibilització)
L’interès conceptual en fer front a la
crisi sistèmica i de valors (crítica i/o
proposicions)
Els projectes que no compleixin cap
dels criteris anteriors també seran
valorats segons la seva excel·lència
artística i la seva rellevància dins del
sector
A banda dels criteris exposats es tindrà
en compte la viabilitat del projecte i la
trajectòria artística de la candidatura.

Criteris per a la valoració dels projectes 
Per optar a les beques 50/50 es 
valoraran els projectes segons algun dels 
següents criteris i sensibilitats:



Informació de contacte del responsable del projecte: nom complet, correu electrònic,
telèfon i còpia de DNI.
Títol del projecte i una descripció d’un màxim de 3 pàgines més enllaços, si n'hi ha.
Un breu CV (màxim 1 pàgina) de la persona sol·licitant.
En cas d’equip: nombre de persones (màxim de 4) amb els noms i funcions en el
projecte
Dates preferides per a la residència i opcions alternatives.
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. 
Descripció de les necessitats: espai de residència, taller, equipaments oferts, etc.

Es disposa de tallers que caldrà demanar, sense cost afegit. Els materials de treball no 
entren en el programa. Els equipaments disposen de wi-fi. Altres recursos disponibles: 
piano Yamaha Clavinova, lents binoculars, taula de llum, cavallets, tòrcul petit per a 
gravat (80cm).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: 
introducció a l’entorn, contactes amb la comunitat, altres artistes, serveis i proveïdors, etc. 

La beca no cobreix desplaçaments ni viatges

Presentació de sol·licituds 
Els artistes o investigadores han d'enviar un document (PDF) per correu electrònic a 
artinatura@farreracan.cat

El document i l'assumpte del correu electrònic ha d'incloure el nom del responsable del 
projecte i el tema “Beca 50/50” 

La sol·licitud ha d'incloure la següent documentació: 

Pagament de l’estada
En el moment de concertar les dates de l’estada s’ingressarà un terç del cost. Durant l’estada, i abans de la
seva finalització, s’ingressarà la resta del cost total.

En col·laboració de

mailto:artinatura@farreracan.cat

