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1. Informació general 
 
El HOP obre convocatòria per a espectacles i per a altres accions culturals i artístiques  
vinculades a la dansa i la cultura urbana que puguin ser programats a diversos espais de la 
ciutat de Barcelona i rodalies, especialment a centres cívics, entre setembre i desembre de 
2020. 
 
S’ofereixen dues modalitats de convocatòria: 

A) Espectacles 
 B) Altres accions artístiques i culturals 

A) Espectacles: es poden presentar a la convocatòria tant espectacles estrenats com en 
procés de creació, per a ser exhibits en espais de carrer i/o sala. En tot cas, han 
d’incorporar la dansa i/o la cultura urbana com a element fonamental de la seva proposta. 

B) Altres accions artístiques i culturals: es poden presentar a la convocatòria propostes 
vinculades a la dansa i la cultura urbanes que no siguin espectacles. Entre els formats 
possibles caben: tallers, jams i festes, exposicions, art mural, projeccions audiovisuals, 
laboratoris creatius, concerts, competicions, xerrades i conferències, així com qualsevol 
altra mena d’activitat de caràcter cultural o artístic que no sigui un espectacle. 

Data de tancament de la convocatòria: 20 de juliol de 2020 (inclòs) 



2. Què és el HOP? 

El HOP va ser fundat l’any 2011 en el marc de les Trobades de Dansa i Cultura Urbana 
impulsades per l’Associació El Generador, Art i Creació Cultural.  
 
El HOP és una plataforma que fomenta i vehicula la creació escènica contemporània de les 
danses urbanes, treballant en xarxa a escala local, estatal i internacional amb institucions, 
centres de proximitat, espais culturals, altres festivals i professionals del sector. És una 
plataforma de recerca, creació, exhibició i difusió que dóna suport a artistes vinculats/des a 
aquestes disciplines de dansa al llarg de les diverses etapes del seu procés de treball, en 
funció de les seves necessitats: des d’assessoraments en les fases inicials de creació d’un 
projecte a acompanyaments o participació directa en la producció, programació i/o 
distribució dels seus espectacles. 

Més informació: www.hopbcn.com 
 

3. Requisits i condicions  

3.1 MODALITAT A) ESPECTACLES 

a) Els espectacles poden ser de qualsevol format (peça: curta, mig format, llarg format) amb 
una durada mínima de 10 minuts. Les propostes presentades també poden ser extractes 
d’obres de llarga durada, sempre que el fragment seleccionat mantingui prou coherència 
interna per poder ser exhibit de forma independent a la resta de l’espectacle. Així mateix, 
s’acceptarà la presentació d’espectacles que durant el termini de la present convocatòria 
estiguin en procés de creació. 

b) Els espectacles poden ser tan de carrer com de sala. 

c) Es busquen propostes orientades a qualsevol mena de públic, també infantil i familiar. 

d) La representació de les propostes seleccionades serà remunerada. Els honoraris seran 
acordats entre l’organització i cada artista/companyia. 

e) Les despeses de desplaçament, allotjament i dietes de les companyies de fora de 
Catalunya seran cobertes, en termes a convenir entre artistes i organització. 

f) L’organització proporcionarà un tècnic de llum i so, motiu pel qual no cobrirà les 
despeses de desplaçament i estada d’un tècnic extern si l’artista/companyia decideix 
portar-ne un de propi. 

g) Les imatges, vídeos i altres documents associats a l’espectacle presentat podran ser 
utilitzats per l’organització i pels seus col·laboradors, sense límit d’espai i temps, amb la 
finalitat de dur a terme campanyes de comunicació en qualsevol canal, tan en suport físic 
com digital. 

http://www.hopbcn.com


h) Les bases aquí presents poden ser modificades en qualsevol moment per l’organització, 
que es compromet a anunciar aquests canvis pels seus canals de comunicació habituals. 

i) La presentació de les propostes comporta automàticament l’acceptació de les bases de 
la convocatòria. 
 

3.2. MODALITAT B) ALTRES ACCIONS ARTÍSTIQUES I CULTURALS 

a) Es poden presentar a la convocatòria qualsevol tipologia d’activitat vinculada a la dansa i 
la cultura urbana que no siguin espectacles. Entre els formats possibles caben: tallers, 
jams i festes, exposicions, art mural, projeccions audiovisuals, laboratoris creatius, 
concerts, competicions, xerrades i conferències, així com qualsevol altra mena d’activitat 
de caràcter cultural o artístic que no sigui un espectacle. 

b) Les activitats poden ser tan de carrer com de sala. 

c) Es busquen propostes orientades a qualsevol mena de públic: amateur, professional, i 
també infantil i familiar. 

d) L’execució de les propostes seleccionades serà remunerada. Els honoraris seran 
acordats entre l’organització i la persona o agrupació de persones sol·licitant. 

e) Les despeses de desplaçament, allotjament i dietes de les persones de fora de 
Catalunya seran cobertes, en termes a convenir entre l’organització i elles mateixes. 

f) En cas de necessitat, l’organització proporcionarà un tècnic de llum i so, motiu pel qual 
no cobrirà les despeses de desplaçament i estada d’un tècnic extern si la persona o 
agrupació de persones resposables de l’activitat decideix/en portar-ne un de propi —a 
menys que la seva participació sigui absolutament necessària i intransferible. 

g) L’organització no assegura, per avançat, el fet de poder disposar de tots els mitjans 
tècnics mínims necessaris en tots els casos particulars. En cas de no disposar dels 
mitjans pertinents, l’organització podrà demanar a la persona o agrupació de persones 
sol·licitants que es facin càrrec de proveir aquests mitjans com a condició per a la 
selecció de la seva proposta, tot i que es compromet a facilitar-los en la mesura de les 
seves possibilitats. 

h) Les imatges, vídeos i altres documents associats a l’activitat presentada podran ser 
utilitzats per l’organització i pels seus col·laboradors, sense límit d’espai i temps, en 
campanyes de comunicació en qualsevol canal, tan en suport físic com digital. 

i) Les bases aquí presents poden ser modificades en qualsevol moment per l’organització, 
que es compromet a anunciar aquestes modificacions pels seus canals de comunicació 
habituals. 

j) La presentació de les propostes comporta automàticament l’acceptació de les bases de 
la convocatòria. 



4. Presentació de propostes 

El termini de presentació de propostes, en les dues modalitats de convocatòria, finalitzarà el 
20 de juliol de 2020 (inclòs). 

Per inscriure’s, l’artista/companyia responsable de l’espectacle o la persona o agrupació de 
persones responsable de qualsevol altra activitat sol·licitant haurà de seguir els passos 
següents: 
 

● Omplir i enviar el formulari d’inscripció pertinent en funció de la modalitat de 
convocatòria a la qual es vulgui presentar la proposta: 
 
A) ESPECTACLES (fes click)  
 
B) ALTRES ACCIONS ARTÍSTIQUES I CULTURALS (fes click) 

● Adjuntar i enviar els següents documents per mitjà del formulari corresponent o com 
a arxiu adjunt en un correu electrònic dirigit a hop.elgenerador@gmail.com 

- Dossier de l’espectacle o acció.* 

- Currículum de les persones que formen part de l’equip de l’espectacle o 

acció.  *

- Fitxa tècnica amb detall dels requisits mínims per a la representació de 
l’espectacle o la realització de l’acció. 

- Fins a 5 imatges amb bona ressolució (pes màxim de cada arxiu: 10Mb) que 
podran ser utilitzades per a la promoció de les activitats en els canals de 
comunicació de l’organització i dels seus col·laboradors, així com per a 
l’elaboració del dossier per a programadors/es i mitjans de comunicació. 

- Material addicional que es consideri oportú. 

- Autorització del/la tutor/a legal en cas que entre els/les interessats/des hi hagi 
menors d’edat (autorització per escrit acompanyada de fotocòpia de les dues 
cares del DNI del/la responsable legal del menor, així com fotocòpia de les 
dues cares del/la DNI del menor). 
 
 

*Documentació de presentació obligatòria: les propostes que no vagin acompanyades de les dades i 
la documentació requerida no seran tingudes en consideració per l’organització.

https://forms.gle/oK7tkbekpLnPNRX8A
https://forms.gle/PhW6rJDv6KQG9Wt68
mailto:hop.elgenerador@gmail.com


5. Procés de selecció 

L’equip de selecció de les propostes està format per membres de l’organització del HOP i 
programadors/es dels espais col·laboradors. 
 
L’organització contactarà amb els/les responsables de les propostes seleccionades. 
 
La informació relativa a la resta de propostes es guardarà a la base de dades de 
l’organització per a possibles substitucions o de cara a programar-les en altres activitats 
realitzades per la mateixa l’organització. 

Per a més informació o qualsevol aclariment: hop.elgenerador@gmail.com. 
 
 

L’ORGANITZACIÓ 
 

Associació El Generador Art i Creació Cultural

mailto:hop.elgenerador@gmail.com

