
1. Anotacions a Ajudes a Emergents (recolzades per tot l'Observatori) 

 
 Considerem que els anomenats “emergents” són creadors i companyies que 
acaben de finalitzar la seua formació. Es tracta d'una ajuda a l'”emergència” artística, 
no empresarial. No tenen per tant una trajectòria artística que valorar més enllà del 
seu primer projecte (per al que demanen ajuda), és a dir, la seua òpera prima. La 
baremació dels projectes haurien de ser amb criteris estrictament artístics. Pensem 
que tres anys és el temps aproximat en el que un creador o una companyia comença a 
demostrar que té una certa coherència artística (hi ha molts exemples). Per tant, a 
estes ajudes es podrien presentar totes aquells creadors o companyies que tenen una 
trajectòria incipient fins a tres anys i el seu funcionament siga com associació o 
autònom. Per anar consolidant esta trajectòria podrien rebre l'ajuda, almenys, dues 
vegades dins d'esta modalitat (és a dir, que es puguen presentar encara que hagen 
rebut ja una ajuda) i amb possibilitat d'una tercera vegada si el projecte artístic 
demostra una coherència artística.  
 
 Pensem que els professionals que sense disposar d'una estructura empresarial 
estable i amb activitat continuada que fan projectes puntuals només s'haurien de 
presentar, com a molt, una única vegada. Encara que volem transmetre que la 
presència d'estos projectes en esta modalitat és contradictòria: un professional amb 
trajectòria no pot ser considerat “emergent”. Per tant, este tipus de projectes també 
haurien de tenir cabuda en les ajudes a producció i gira o en una modalitat intermèdia 
entre emergents i producció i gira.  

 
 

2. COMUNES D'OBSERVATORI I QUE NO S'HAN RECOLLIT A L'ESBORRANY  
 

 Que es contemplen les demandes del document de mínims que es va fer arribar 

a Culturarts amb anterioritat de l'últim esborrany.  

 Que la propera convocatòria siga al primer trimestre de l'any vinent i que esta 
situació es normalitze. 

 

 Que el calendari de pagament siga coherent amb les reivindicacions de 
l'Observatori. 

 

 Que les actuacions d’una companyia a la seua pròpia sala siga considerada a la 
valoració del projecte, comptant un màxim d’una setmana 4 actuacions. 

 

 Ajudes al projecte global de gira, que inclou les actuacions de la C.V. Aquest 
punt en particular ha estat acordat per tots els integrants de l’observatori per 
unanimitat, ja que no suposa una competència deslleial donat que la 
convocatòria és pública i hi ha una concurrència competitiva. A més que la  C.V 
té la competència de Cultura transferida del govern central, raó per la qual des 
del Ministeri no s’inclouen funcions fetes a la C.V. perquè se suposa que les ha 
de cobrir la pròpia C.V. 

 



 Proposem el límit de 20 actuacions en la CV i 30 fora (15 a Comunitats 
Autònomes diferents a la pròpia i 15 països diferents al pròpia C.V. 

 

 El termini de resolució de les ajudes. Deuria quedar-se com estava sempre en 3 
mesos, en lloc dels 6 en que està ara.  

 

 Necessàriament la convocatòria hauria d’estar publicada i resolta com sempre al 
primer semestre de cada any. 
 

 Hauríem de seguir buscant solucions per poder justificar a desembre o al menys 
a finals de novembre. 
 

 Que qui sol·licite ajudes a les modalitats de producció i/o gira i programació en 

sales d'exhibició puguen també accedir a les modalitats de formació, 

investigació i edició.  

 Que es contemple l'antiguitat de l'activitat realitzada per l'entitat sol·licitant des 

del seu començament d'activitat i no únicament des del moment en que es va 

formalitzar com a Empresa.  

 
 

 

 


