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SALA ALBERT CAMUS - ESPAI DE CREACIÓ
Objectius:
•
•
•
•
•

Donar visibilitat als artistes locals i als seus projectes en procés de
materialització, seguint amb la premissa que es va iniciar al programa
cultural virtual «Sant Lluís es queda a casa» #CulturalmentVisibles
Donar espai a la creació amb l’objectiu de fomentar noves produccions
culturals d’àmbit local.
Donar la possibilitat que les creacions multidisciplinars tenguin cabuda a
dins de programacions futures, ja sigui dins de la Sala com a exterior
Donar un nou ús a la sala 1 de la Sala Polivalent diferent del d’espai
d’exhibició mentrestant es va reformulant l’estratègia per a futures
programacions tenint en compte les indicacions de la nova normalitat
Donar suport a les accions de rescat cultural mitjançant la creació de
noves estratègies culturals més sostenibles

Quines activitats es podran dur a terme:
1. Residència artística, amb un dia d’assessorament tècnic.
2. Assaigs de músics i/o companyies
3. Enregistraments de vídeo (per elaborar la publicitat d’un projecte, fer
l’enregistrament d’un concert o d’un espectacle d’arts escèniques, per
donar suport a una iniciativa via streaming, etc.)
4. Altres propostes, les quals podran ser estudiades, i que es limitin a les
característiques físiques i tècniques de l’espai
De forma puntual, es podrà comptar amb els tècnics de la Sala per tal
d’assessorar en el procés creatiu, prèvia petició d’aquesta opció per part
dels peticionaris.
Àmbits:
Multidisciplinars dins l’àmbit de la cultura que puguin adaptar-se a les
característiques físiques de l’espai de la sala 1
Peticionaris: persones particulars, associacions i/o entitats vinculades a la
Cultura que vulguin desenvolupar un projecte artístic de nova creació o en
procés de creació que necessitin un espai (sala 1 i escenari Sala Albert Camus)
per dur-ho a terme.
Què es prioritzarà: les sol·licituds i/o projectes procedents de peticionaris de
Sant Lluís, així com els projectes que tenguin una relació directe amb el poble
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seran prioritàries davant la resta de peticions que arribin. A partir d’aquí,
l’adjudicació dels horaris serà per estricte ordre d’arribada.
Forma de fer les peticions: per registre d’entrada s’haurà de presentar el
projecte, ja que es resoldrà amb una resolució de Batlia. L’acord d’ús de la sala
anirà vinculat amb la signatura d’una declaració responsable i l’entrega dels
protocols de mesures sanitàries per a l’ús de la Sala.
Espais que s’empraran: Sala 1 (sense grades), escenari i zona d’entrada i
sortida d’artistes i lavabo de la zona dels camerins.
Material que es podrà sol·licitar: piano, cadires, taules i linòleum (sempre
s’haurà d’avisar prèviament)
Horaris: de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h
Temporalització de les inscripcions: mínim un dia, màxim una setmana.
Condicions:
1. l’Ajuntament cedirà de forma gratuïta l’ús de la sala 1 de la Sala
Polivalent Albert Camus al peticionari per als dies sol·licitats.
2. Cada proposta serà estudiada per analitzar la seva viabilitat amb les
característiques de l’espai.
3. A la publicitat del peticionari, haurà d’haver el logotip de la Sala Albert
Camus
4. En cas que la proposta sigui programable de cara a un futur, el
peticionari presentarà el projecte que serà valorat per l’equip
programador de la Sala. En cas que sigui acceptat, es negociaran les
condicions econòmiques.

