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CONVOCATÒRIA PROPOSTES ARTÍSTIQUES CICLE CULTURA DE

VORERA 2022

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

El Cicle Cultura de Vorera engloba un conjunt d’activitats culturals gratuïtes i a

l’aire  lliure  que  es  duen  a  terme  en  espais  no  convencionals  de  diferents

urbanitzacions  del  terme  municipal  de  Sant  Lluís.  Iniciat  l’any  2015,  es

caracteritza per portar música, teatre, dansa i altres expressions culturals en

diferents  espais  d’urbanitzacions  costeres  del  municipi  com  embarcadors,

platges, passejos marítims, etc.

Per aquest any 2022, el cicle compta amb un total de 7 actuacions, que tindran

lloc cada dimecres des del 6 de juliol al 17 d’agost a les 21h, quedant exempt el

dia 10/08 per portar-se a terme la mostra performativa de Dansa de Vorera

inclosa dins del Festival Menorca en Dansa 2022. La novetat principal del cicle

per  a  aquest  2022  és  la  introducció  de  la  Cultura  Sostenible  a  espais  no

convencionals,  per  tal  de posar  de  manifest  com aquestes  activitats  també

contribueixen a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i

a l’Agenda 2030.

Per primera vegada, l'Ajuntament aposta per programar-lo mitjançant la creació

d’una convocatòria oberta de recepció de propostes artístiques per a què el

sector  artístic  puguin  optar  a  participar,  sempre  seguint  els  principis  de  la

Cultura Sostenible i acomplint els requisits determinats en la convocatòria. 

OBJECTIUS

Els objectius d’aquesta convocatòria són: 

� Apropar la cultura  a altres indrets del municipi (les urbanitzacions), així

com als espais no convencionals
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� Portar a terme accions d’acompliment de l’estratègia del Pla de Cultura

Sostenible de Sant Lluís. 

� Posar en valor la transició dels artistes, companyies i propostes culturals

cap a la cultura sostenible

� Reduir l’impacte ambiental dels esdeveniments culturals

� Donar  visibilitat  i  valor  a  les  propostes,  companyies  i  artistes

multidisciplinars de Menorca

� Conscienciar als artistes i a la ciutadania sobre l’impacte de la cultura en

el municipi de Sant Lluís 

� Introduir  noves metodologies de programació que siguin més obertes,

participatives i justes. 

� Fomentar  que  les  programacions  culturals  siguin  un   canal  d’escolta

consolidat.

� Reforçar i demostrar el compromís del municipi de Sant Lluís cap a la

sostenibilitat.

� Promoció del patrimoni cultural material i immaterial del municipi.

UBICACIONS I DATES DE LES ACTUACIONS

La convocatòria s’obre per programar un total de 6 actuacions, les quals es

portaran a terme els següents dies i als següents indrets:

� 6 juliol a la Platja de Binisafua

� 13 juliol a Cala Biniancolla

� 20 juliol al Racó den Paupa

� 27 juliol al Passeig Marítim de Punta Prima

� 3 agost al final Carrer Ample d'Alcaufar

� 17 agost al Poblet de Pescadors de Binibeca Vell
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REQUISITS 

Qui hi pot participar?

� Propostes d’arts escèniques com la dansa, teatre, performance o nous

llenguatges,  arts visuals,  així  com propostes musicals (queda exclosa

d'aquesta convocatòria la música clàssica).

� Propostes amb un pressupost màxim de 1.500€ (IVA inclòs) per a cada

actuació contractada dins del Cicle. 

� L’artista  o  companyia  haurà  d’estar  establert  a  Menorca  o  en el  seu

defecte, ser un artista consolidat a l’illa amb un mínim de 10 actuacions

en el territori, informació que haurà d’indicar al corresponent dossier.

� L’artista  o  la  companyia  haurà  de  manifestar  i  demostrar  el  seu

compromís amb la Cultura Sostenible. 

DATES DE PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES

Les propostes  es  podran  presentar del  28  d’abril al  9  de  maig  de  2022  a

l’adreça  de  correu  electrònic  cultura@ajsantlluis.org i  hauran  d’incloure  la

següent documentació:

Els artistes o companyies hauran de presentar un  dossier complert  amb la

següent informació:

� Descripció detallada del grup/artista i projecte

� Acompanyament visual amb imatges

� Currículum artístic

� Enllaç al teaser o vídeo (en cas de tenir-ne)

� Raider o fitxa tècnica 

� Elements de Cultura  Sostenible  que inclou la  proposta,  des de la

perspectiva social, mediambiental i econòmica.

El format d’enviament ha de ser un document en PDF amb un pes màxim de

25MB,  per  poder-se  enviar  per  correu  electrònic.   L’assumpte  del  correu
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electrònic  serà  «Convocatòria  artística  Cultura  de  Vorera  2022»  i  s’haurà

d’indicar a quines ubicacions i/o dates es proposa la proposta. 

PROCÉS DE SELECCIÓ

Es farà una primera selecció de les sol·licituds presentades on es valorarà els

següents elements:

� Presentació del dossier professional.

� Idoneïtat del projecte amb els objectius del Cicle Cultura de Vorera.

� Projecte que inclogui la cultura sostenible i  que estiguin alineats amb

l’Agenda 2030. Ja sigui per la idiosincràsia del projecte o bé perquè la

companyia  o  artista  darrere  del  projecte  dugui  a  terme  pràctiques

sostenibles, des del punt social, ambiental, econòmic i/o cultural.

� Projectes que siguin versàtils i que impliquin un muntatge senzill i que

permeti la reducció de la petjada de carboni. 

� Les propostes provinents d’artistes locals.

� Compromís amb una producció sostenible o manifestar un interès real

per introduir-la en el projecte. 

En cas que sigui necessari, l’Ajuntament de Sant Lluís portarà a terme sessions

d’assessorament per tal de millorar i acompanyar les propostes més apte per

enfocar-les cap a la cultura sostenible. 

ADJUDICACIÓ DE LES PROPOSTES

La  Taula  de  feina  de  coordinació  artística serà  conformada  per  dos

representants de l’àmbit cultural de l’Ajuntament de Sant Lluís, així com d’una

persona representant de l’Agència Menorca Reserva de la Biosfera.
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INFORMACIÓ DE CONTACTE

Qualsevol  consulta  que  hi  hagi  sobre  el  cicle  Cultura  de Vorera es  pot  fer

arribar per mitjà de l’adreça de correu electrònic cultura@ajsantlluis.org un cop

s’hagi iniciat el període d’inscripcions.  

Des de l'Ajuntament  de Sant  Lluís  us animem a participar  en aquest  cicle,

presentant les vostres propostes a través del correu electrònic abans del 9 de

maig.  Sant Lluís  és un municipi  altament compromès amb els Objectius de

Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, que aposta per les

comunitats sostenibles, el treball digne i per la cultura com eix per formar a les

persones  del  present  i  del  futur.  Creiem  que  aquesta  iniciativa  oberta  i

participativa és una bona via per conèixer la gran varietat d'artistes existents,

per oferir oportunitats a nous talents i consolidar l'art ja existent. Com a poble,

necessitem la cultura. Fem-ho possible!!!!

Regidora de Cultura 

Ajuntament de Sant Lluís.
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