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CONSELL COMARCAL DEL 

PALLARS SOBIRÀ 
Camí de la Cabanera, s/n – 25560 Sort  

Tel. 973 62 01 07 – Fax 973 62 00 78 
consell@pallarssobira.cat 

 

CONVOCATÒRIA 

Convocatòria oberta per a persones, companyies o empreses residents o 
ubicades a l’Alt Pirineu i Aran vinculades al món artístic. Aquesta convocatòria 
s’emmarca dins el Pacte d’Estat contra la violència de gènere i està organitzada 
pel SIAD del Consell Comarcal i els ajuntaments de la comarca del Pallars 
Sobirà.  
L’objectiu de la convocatòria és la presentació d’una obra artística (durada 

mínima de 30 minuts) a un o més municipis del Pallars Sobirà, on la temàtica 
sigui les violències de gènere. Pot desenvolupar-se des de qualsevol disciplina 

artística (teatre, dansa, performance, música, escultura, arts visuals...) 
Es poden presentar màxim dues propostes. 
 

1. Requisits 
 
1. Ser resident a les comarques de l’Alt Pirineu o Aran o tenir-hi la seu de la 
companyia o empresa.  
2. Poder demostrar experiència professional en l’àmbit artístic. 
3. Poder facturar 
4. Poder adaptar l’obra en espais oberts o format telemàtic i complir la normativa 
de prevenció de la COVID-19 vigent. 
5. Les propostes han d’estar liderades per dones o bé per equips on hi hagi 
dones. 
 
2. Criteris de valoració 
 
1. Ser resident al Pallars Sobirà (2 punts) 
2. La qualitat artística (3,5 punts*) 
3. L’impacte del missatge vinculat a la violència de gènere (3,5 punts*) 
4. Diàleg o interacció amb el públic (1 punt) 
*Puntuació mínima necessària 1 punt. 
 
3. Documentació a aportar 
 
1. Breu currículum  
2. Descripció de la proposta, amb un enllaç al teaser o a la visualització parcial 
o completa de la peça.  
 
4.Terminis 
Del 17 al 31 de març. Cal presentar tota la documentació al correu 
arubio@pallarssobira.cat  
Durant la 1a setmana d’abril es comunicaran les propostes seleccionades 
(aquelles amb major puntuació). Cada municipi vehiculat a través del seu 
ajuntament escollirà una de les propostes.  
Les accions s’hauran de realitzar durant el mes de juny del 2021. 
 

mailto:consell@pallarssobira.cat


2 

 

5. Equip de valoració 
Adriana Vidal, coordinadora de serveis socials del Consell Comarcal 
Anna Rubio, tècnica del SIAD del Consell Comarcal 
Júlia Leigh, representant de l’Associació de dones La Geganta Desperta 
Roser Ràfols, actriu, dramaturga i directora teatral. 
 
6. Pressupost: 
800 € per activitat. 
Aquest pressupost inclou la realització de l’activitat i el material requerit així com 
el muntatge i desmuntatge.  
En cas de ser necessari un equip tècnic de so i llums i el nombre d’artistes sigui 
superior a tres es valorarà un pressupost extra de 200 €. 

 

 

 

 


