RESOLUCIO DE LA PRESIDENCIA
Num. 203/2022 de 28 d’octubre
Assumpte: Selecció dels 5 finalistes de la Convocatòria per la selecció de l’artista guanyador
del Tàndem 9 del projecte Stronger Peripheries

Relació de fets
Mitjançant resolució 132/2022 de 7 de juliol la presidenta del Consorci Transversal va aprovar les
bases que regulen la convocatòria oberta per seleccionar l’artista a qui es farà l’encàrrec de
coproducció escènica del Tàndem 9 dins el projecte Stronger Peripheries.
Les bases es va publicar al BOPB el 1 dia d’agost de 2022, així mateix se´n va fer difusió a
través del web Transversal, e-tauler i mailings del sector escènic. El termini de presentació de
candidatures va finalitzar el 30 de setembre amb vint-i-nou projectes presentats.
Vista l’acta de reunió del jurat dels dies 18 i 19 d’octubre 2022 i l’informe tècnic en que consta la
puntuació ha obtingut cada projecte, i que d´acord amb el que s´estableix a les bases es proposen
els 5 projectes millor valorats per a participar en el Taller de selecció de l´artista guanyador.
Fonament de dret
Bases de la convocatòria d’ajuts del Programa Creative Europe, de la Unió Europea, subprograma cultura, convocatòria EACEA-32-2019, d’accions de cooperació, subacció Categoria 2projectes de cooperació de gran escala.
Acord de cooperació del projecte signat per Artemrede-Teatros el 30 de juny de 2020 amb els
tretze ens participants al projecte.
Bases de la convocatòria per la selecció de l’artista pel Tàndem 9 del projecte Stronger
Peripheries aprovades mitjançant resolució 132/2022.
En virtut del nomenament del Consell Directiu del Consorci de 29 d’octubre de 2021.
RESOLC:
PRIMER. Declarar finalistes de la Convocatòria per la selecció de l’artista pel Tàndem 9 del
projecte Stronger Peripheries:
-

Elèctrica Produccions S.L.U.
Quim Giron and Moon Ribas
La conquesta del Pol Sugd
ANTES, Associació Cultural de Creació Contemporània
Gaston Core

SEGON. Notificar el resultat a tots els artistes participants i fer-ne difusió a través del web de
Transversal.

Maria José Pérez Carrasco
Presidenta del Consorci
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