CONVOCATÒRIA DE CONTRAPRESTACIONS
PER USUARIS/ ES DE QUOTA ANUAL 2015

CARACTERÍSTIQUES DE LA CONVOCATÒRIA
Seguint el concepte plantejat el 2014 sobre contraprestacions i intercanvis amb alguns
artistes de quota anual de La Central del Circ, publiquem la convocatòria perquè totes les
persones interessades hi puguin participar.
Aquesta convocatòria està dirigida a usuaris i usuàries de quota anual de La Central del
Circ que tinguin dificultats econòmiques per les quals els és difícil accedir als serveis de
pagament que ofereix La Central (entrenament i formació continuada).
Tot i que la convocatòria és totalment oberta a qui es vulgui presentar, des de La Central us
demanem que us presenteu només aquelles persones que realment en tingueu necessitat.
Enguany el funcionament canvia una mica i consisteix en:
 La convocatòria estarà oberta durant tot l’any (de maig 2015 a maig 2016) per donar
l’oportunitat d’accés a tots els i les usuàries anuals de La Central
 S’obre una bossa de 100 hores de contraprestació (corresponents a 900 €) per als i les
usuàries de quota anual de La Central, i per accedir-hi caldrà fer la sol·licitud corresponent a
recepció omplint el formulari corresponent
 Cada beneficiari es podrà presentar només 1 cop l’any per donar oportunitat a altres
artistes a beneficiar-se d’aquest ajut
 Cada usuari/ a podrà optar fins un màxim de 10 hores i amb un mínim de 2 hores
 Es demanarà prestar el servei/ ajuda amb anterioritat a l’aplicació del descompte
sol·licitat
 A canvi d’aquesta contraprestació, les persones beneficiàries hauran de realitzar una
tasca en benefici de l’equipament, entre les definides, a títol d’exemple, a continuació.
Aquestes tasques seran concretades d’acord a les necessitats de l’espai i del perfil de les
persones beneficiàries i es pactaran mitjançant un acord.
Les àrees en què els usuaris i les usuàries es poden apuntar són:
· Manteniment: millores en l’equipament, reparacions esporàdiques de materials de La
Central del Circ, neteja de vidres exteriors, etcètera;

· Àrea tècnica: instal·lació/ muntatge-desmuntatge de so i llum, passar cablejat,
reparacions de material tècnic, construcció d’alguna peça en concret, cosir algun
element (tipus cortina), etcètera;
· Logística: suport a l’àrea de producció, muntatges i desmuntatges de l’espai per a
esdeveniments a tercers, canvi de lloc de material, muntatge i desmuntatge EP, preestrenes i esdeveniments, etcètera,
Si considereu que hi ha alguna altra tasca que podeu desenvolupar gràcies als vostres
coneixements/ experiència, fora de les àrees abans esmentades, no dubteu en fer-nos
arribar les vostres propostes.
 La convocatòria està dissenyada en base a 3 àrees en què es necessita el suport/ ajuda
per part dels usuaris i les usuàries de La Central
 Cada artista es podrà inscriure en una —o vàries, de les àrees estipulades segons el seu
interès i/ o disponibilitat i per ordre de prioritat
 Els i les artistes seleccionats podran decidir si volen aplicar el descompte a la quota
anual, en algun curs del seu interès del programa de formació continuada o en alguna altra
activitat que organitzi La Central durant l’any
 El calendari de tasques per a les quals La Central necessita ajuda s’anirà publicant
mitjançant les eines de comunicació interna (butlletí quinzenal i pissarra de l’entrada) segons
les necessitats sorgides arran de les activitats de La Central. Així mateix, també s’enviarà la
convocatòria via correu electrònic a tots i totes les usuàries que es van presentar l’any
passat a la convocatòria de contraprestacions
 Cada usuari haurà fer un mínim de 2 hores i un màxim de 10 h en el període comprès
entre maig 2015 i maig 2016.
 Cada hora de servei prestat equival a 9 €.
 Les contraprestacions s’atorgaran en funció de les propostes rebudes, de les necessitats
de La Central i fins arribar a cobrir el total de 100 h de la bossa

Condicions de la convocatòria
Per part de La Central del Circ s’ofereix:


Un descompte de 9 € per cada hora de contrapartida, ja sigui en la quota anual (amb
independència que la persona sigui o no soci/ sòcia de l’APCC) bé en el descompte
d’algun dels cursos de formació continuada.

Es demanarà a les persones beneficiàries:



Una contraprestació a definir segons les necessitats de l’equipament i el perfil de la
persona beneficiària.
El servei caldrà realitzar-lo abans de l’aplicació del descompte.

Perfil de les persones candidates:

 Ser usuari o usuària de quota anual i amb la quota vigent
 Aquesta convocatòria no té com a requisit cap perfil específic, tot i així suggerim que
s’hi presentin només aquelles persones que tinguin una necessitat real, per oferir
aquesta ajuda a qui més ho necessita.

Convocatòria:
Convocatòria oberta a partir del mes d’abril de 2015 fins l’abril del 2016.

Presentació de documentació:
Les persones interessades hauran d’omplir el formulari que trobaran al web
www.lacentraldelcirc.cat i enviar-lo a la següent adreça: info@lacentraldelcirc.cat amb
l’assumpte: “Convocatòria contraprestacions 2015”, i caldrà especificar l’àrea en la qual
estan interessades.

Publicació de resultats:
En cas que sigui necessari realitzar el sorteig, aquest es farà durant la 3a setmana de maig i
es comunicarà a través del butlletí d’usuaris que s’enviarà el dilluns 1 de juny.

