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Les residències d’ a cobert tenen com a objectiu 
oferir un espai i unes condicions adequades 
per al desenvolupament de projectes artístics o 
d’investigació, tanmateix, de servir com a plataforma 
de difusió, suport i assessorament per les artistes 
apropant-les als circuits artístics i creant sinergies 
amb el teixit cultural de la comarca, així com de 
propiciar el gaudi d’un entorn natural únic i d’un 
medi rural que possibilita la concentració que 
requereix la producció i la investigació artística. 

Les residències a cobert estan dirigides a persones artistes i investigadores, majors d’edat, així 
com a grups de persones en processos creatius, de qualsevol àmbit i disciplina artística: arts 
plàstiques, escèniques, pensament, literatura, cinema, performance, ciència i tecnologia, estudis 
de gènere, història, entre d’altres.
Les residències d’a cobert no acullen projectes musicals a causa de la seva especificitat.

Les residències estan obertes a persones de qualsevol nacionalitat i llengua així com sense 
límit d’edat ni distinció d’origen, residència actual, gènere, orientació sexual, etc. Des d’ a cobert, 
treballem amb grups petits, estada simultània d’entre 2 i 4 persones, per fer de la convivència 
entre projectes quelcom no distorsionador i per a poder oferir les cures, l’espai i l’assessorament 
artístic que els projectes requereixin amb qualitat i dedicació.

Les estades disposen de dos espais: l’espai de treball, a cobert, i l’espai-vivenda, Cal 13 Bis, 
separats per escassos metres l’un de l’altre.

El temps d’estada pot ser d’entre 1 i 4 setmanes i han de ser compresos entre els mesos de maig 
i setembre. 



Carrer del Salt 10. 08180 Moià (Barcelona) · info@acobert.cat

Residències 
a cobert 

2023

Condicions
El programa de residències inclou l’allotjament, l’espai de treball i l’assessorament artístic per part 
de l’equip del centre i posada en contacte amb el teixit cultural de la zona així com una mostra 
opcional al final del procés. 

Les residències artístiques d’ a cobert són de pagament, entenem el nostre programa com una 
obertura a la possibilitat de desenvolupar projectes de manera allunyada a la burocràcia i les 
exigències habituals d’una convocatòria i, com que no tots els processos són iguals, ni es troben 
sovint amb el temps i la dedicació per esperar una resolució, oferim el programa de residències 
artístiques com una sol·licitud d’estada i treball mitjançant el pagament d’aquesta.

Tot i això, les sol·licituds estan sotmeses a un procés de selecció on es tindrà en compte 
principalment la qualitat del projecte, la claredat expositiva, que el projecte tingui coherència amb la 
filosofia de l’espai i l’adequació de la proposta a l’espai.

En finalitzar la residència es donarà l’opció de fer una mostra oberta dels projectes treballats.

El jurat per a la selecció dels participants està format per l’equip del centre.

Convocatòries - Calendari
S’obre el calendari de recepció de sol·licituds el dia 15 de febrer.

La recepció de sol·licituds per als mesos de maig i juny finalitza el 30 de març i es comuniquen els 
resultats el 31 de març.

El calendari de recepció de sol·licituds de residència per als mesos de juliol i setembre s’obre el 15 
d’abril. La recepció de sol·licituds finalitza el 30 de maig i es comuniquen els resultats el 31 de maig.

Les residències d’a cobert es realitzaran durant els mesos de maig, juny, juliol i setembre.
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Preu 
El preu de la residència a abonar per l’artista o artistes seleccionats a l’espai és a raó de 280€ la 
setmana per habitació privada (8 dies, 7 nits) i 210€ la setmana per habitació compartida.

L’estada mínima és d’una setmana, el dia extra té un cost de 40€/dia habitació privada i 30€/dia 
habitació compartida. 

Opció grup/ familiar -per a 4 persones- (1 habitació amb llit doble i 1 habitació amb 2 llits 
individuals): 120€ al dia.

El preu inclou el dret d’ús de l’espai de treball, allotjament, seguiment del projecte i possibilitat de 
dur a terme una presentació pública del projecte o mostra final de residència.

Presentació candidatures 
Per presentar-se a la convocatòria caldrà omplir el formulari adjunt. 
Per a més informació i aclariments ens podeu remetre la vostra consulta a info@acobert.cat

Clica aquí per 

omplir el formulari

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLv6NgBK0SNNY6thKBjo2D519RPr3OK4F3iznp5uhdQNJKdg/viewform
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a cobert (espai de treball)
Carrer del Salt 10, 08180, Moià.

Sala gran de 28 m2  per treballar (assajos, taller, 
coworking) disposem de materials de vídeo, so, 
arts plàstiques, biblioteca de consulta, etc. Es 
disposa de taula de treball individual, de taula 
gran per a grups o reunions, cafetera, projector 
etc.

Sala petita de 16m2 per a exposicions, si el 
format ho requereix es pot disposar per a la 
mostra (està equipada amb llums direccionals, 
projector, etc).

Jardí assolellat amb cobert equipat amb 
barbacoa, taula i cadires, nevera tipus bar  
cafetera, etc .

Lavabo exterior just al costat de la sala gran.

CAL 13 BIS (espai-vivenda) 
Carrer Tres cases 10 bis_08180 Moià
Planta construïda 138 m2

Planta Baixa 
Saló: butaques i sofà-llit, televisor
Cuina: pica, nevera, forn, vitroceràmica, 
expremedora, biquinera, cafetera, 
elements de cuina i servei
Menjador: taula 6/8 pax,i cadires
Lavabo

Primera Planta 
Habitació: llit doble, armari, tauleta nit, làmpares
Bany: amb banyera, assecador
Accés directe al pati-jardí

Segona Planta
Golfes amb llit doble: llit niu
Taula escriptori, làmpara
Terrassa, amb taula i cadira 

Equipament
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