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què?

L'onomatopeia del silenci al costat de l'Ajuntament de Xixona a través dels Pressupostos
participatius, publica ESPAI TORRORISTA, una Residència Artística on conviuran quatre
artistes. Cadascun/a durà a terme un projecte de creació que involucrarà a un col·lectiu o
entitat local.

qui?

Optaràn a la convocatòria artistes, mediadors/es i totes aquelles persones majors d'edat
interessades en pràctiques artístiques o de mediació, independentment de la seua
nacionalitat o lloc de residència. Es valorarà favorablement a aquells/es artistes amb
coneixements de castellà i valencià.

amb qui?

Obrim convocatòries específiques per a desenvolupar amb quatre col·lectius, és a dir, els
projectes podran optar a quatre temàtiques relacionades amb les següents comunitats
d'àmbit local:

1. Un projecte que es realitzarà  juntament amb l’AFA (Associació de familiars de
persones amb Alzheimer i altres demències de Xixona i Comarca).

AFA Xixona és una Associació creada en 2010 per a poder satisfer les necessitats i
demandes del col·lectiu de persones amb Alzheimer i altres Demències de la
població de Xixona de manera directa. Actualment, disposen d'un espai envellit al
qual els agradaria donar-li visibilitat.

2. Un projecte que col·labore amb el Centre Ocupacional.
Un col·lectiu format per dos grups de persones amb diversitat funcional, amb
diferents graus de discapacitat intel·lectual. Disposen del seu propi espai i
acostumen a executar activitats artístiques i col·lectives.

3. Un projecte que treballarà conjuntament amb un col·lectiu de dones del Club de
la tercera edat de Xixona.
Un grup d'amigues organitzades en el Club de la tercera edat, interessades en dur
a terme noves activitats. Disposen de temps d'oci i un espai compartit.

4. Un projecte que tinga en compte a les persones joves de Xixona i les seues
necessitats.

Es prioritzaran aquells projectes amb una proposta deslocalitzada, focalitzant en espais en
decadència i garantint una distribució equitativa per barris
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com?

Se seleccionaran huit projectes, quatre finalistes i quatre de reserva. Els quatre
guanyadors es desenvoluparan en un període de residència de trenta-quatre dies. Del 25
d'abril al 28 de maig de 2022. Les creacions fetes durant la residència se cediran a les
comunitats participants.

Procés de selecció:
3 d'abril- Preselecció (per part de L'onomatopeia del silenci).
4 d'abril- Selecció de finalistes i reserves.
5 d'abril- Entrevistes personals.
6 d'abril- Comunicat de la resolució a els/les finalistes i reserves, via mail i xarxes
socials.

El jurat comú a les quatre propostes estarà format per:
● Ainhoa López Narbón. Regidora de Cultura, Medi Ambient, Desenvolupament

Rural, Joventut i Participació Ciutadana de Xixona.
● Imma Mengual. Creadora, Doctora en Belles Arts i docent en la Universitat Miguel

Hernández.
● Maria Laudes González. Graduada en Belles arts i creadora en L'Onomatopeia del

Silenci.
● Paco Inclán. Artista, escriptor, editor i docent de persones migrants i refugiades.

Jurat específic:
Cada projecte comptarà amb integrants de cada col·lectiu específic que avaluaran els
projectes al costat del jurat comú.

AFA Xixona:
● Maria Teresa Ferrer Sala. Geladora i usuària de l’AFA.
● Mercedes Candela Massià. Geladora i usuària de l’AFA.
● Ana Luz Tejero Cid. Psicòloga i directora de l’AFA.
● Reme Ramos Sirvent. Presidenta de l’AFA.

Centre Ocupacional:
● Juan Galiana Asensi (Pels). Artista plàstic, poeta i usuari del Centre Ocupacional.
● Encarna Ballester Jerez. Monitora d'arts plàstiques del Centre Ocupacional.
● Maria Luisa Cremades Sirvent. Directora del Centre Ocupacional.

Dones del Club de la tercera edat:
● Teresa Domènech Jerez. Vocal i cap de cuina del Club de la tercera edat.
● Irene Domènech Jerez. Actriu.

Joventut:
● Dos membres del Consell de la joventut de Xixona.

Els criteris de valoració són els següents:
-Qualitat del Projecte: 4 punts.
-Relació amb les comunitats seleccionades: 4 punts
-Interacció amb l'entorn: 1 punt.
-Curriculum vitae: 1 punt.
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quant?

Els quatre projectes finalistes rebran 1.800€ IVA inclòs cadascun, en concepte d'honoraris,
i 250€ IVA inclòs en concepte de material, per a la realització de cadascun d'ells.

Aquesta quantitat s'atorgarà de la següent manera:
- 50% a l'inici de la residència.
- 50% després de la finalització del mes de residència artística i enviament de la factura
corresponent.

Cada artista haurà d'estar d'alta com autònom/a, si no fos així, l'organització aplicarà les
retencions corresponents.

inscripció

La convocatòria s'obrirà el 2 de març de 2022 i finalitzarà el 2 d'abril a les 22 h.

El projecte artístic podrà incloure qualsevol disciplina artística. Un mateix projecte podrà
presentar-se orientat a diversos col·lectius.

Les propostes es realitzaran en castellà o valencià a través del formulari d’inscripció
(www.laonomatopeyadelsilencio.com/espaitorrorista) incloent:

● Dades de contacte.
● CV (Inferior 10 MB).
● Xarxes o web de l’artista.
● Col·lectiu/s als quals va dirigit el projecte.
● Títol.
● Breu resum del projecte (màx. 300 paraules).
● Projecte* en PDF (inferior a 10 MB).
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+info

Espai Torrorista estarà ubicat en una casa cèntrica de Xixona on conviuran els/les diferents
artistes, tant seleccionades com la coordinació. S'inclouen les dietes: el desdejuni (en
l'acció desdejuni creatiu, es compartirà el mateix juntament amb altres artistes i veïns/es
de Xixona, mentre compartim pensaments i/o activitats artístiques), el dinar serà facilitat
per un servei de catering i els sopars s'organitzaran entre les persones convivents.

Davant qualsevol dubte, contacta amb L'onomatopeia del silenci en
espaitorrorista@gmail.com o a través del número 672 35 00 55.
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