LA MACA
BASES DE LA BECA MANEL CARO 2022/23

1. OBJECTE
L’associació laMaCa vol impulsar la creació d’unes beques destinades al foment de les arts
plàstiques i el disseny a la ciutat d’Igualada, i més concretament al Barri del Rec
conjuntament amb l’Escola municipal d’art i disseny La Gaspar.

2. PERSONES DESTINATÀRIES
La beca va dirigida a exalumnes de La Gaspar que necessitin un espai i entorn per poder
créixer professionalment.

3. DOTACIÓ
La beca contempla la residència gratuïta d’una persona durant un any natural, de setembre a
setembre, a l’espai creatiu de laMaCa www.lamaca.cat
Que ofereix laMaCa?
Accés 24/7 a l’espai més accés total a la resta de serveis en igualtat de condicions amb la
resta de persones sòcies de laMaCa, que inclouen:
● Serveis compartits
Taula de reunions, cuina, cafeteria, taller amb diferents eines i materials amb el permís i
formació corresponent. Per exemple: tòrcul, serigrafia, etc.
● Serveis individuals:
Taula 2 x 1 m d’ús exclusiu en l’espai de coworking de la 3a planta amb wifi fibra Iguana
1000 MB, impressora compartida, alarma, assegurança material i de Responsabilitat Civil.

4. DATES I PROCEDIMENT DE SELECCIÓ
Termini de sol·licitud de la beca
Es podrà realitzar la sol·licitud de la beca del 4 juliol al 04 de setembre de 2022 ambdós
inclosos.
Resolució de la beca
El dia 15 de setembre de 2022 es farà públic el resultat al blog de l’escola La Gaspar i en la
web de laMaCa. Representants de LaMaca contactaran amb la persona guanyadora per
correu electrònic o per telèfon.

Procés de selecció
La sol·licitud s’ha de fer telemàticament enviant la documentació a presentar al correu
electrònic lamaca@lamaca.cat
El procés de selecció anirà a càrrec de laMaCa i La Gaspar.
Aquest procés constarà de dues fases:
1 – Preselecció dels 3 millors projectes.
2 – Entrevista personal. La selecció del projecte guanyador de la beca es decidirà mitjançant
una entrevista personal.
Criteris de valoració:
– Interès de la proposta
– Relació amb l’àmbit de les arts plàstiques i el disseny
– Viabilitat de la proposta
– Creativitat del projecte
– Que el desenvolupament del projecte pugui dur-se a terme a l’espai de laMaCa
Documentació que cal presentar
La sol·licitud ha de presentar-se en format PDF i ha d’incloure: a. Dades personals:
– Noms i cognoms
– Adreça completa
– Número de telèfon
– Correu electrònic
– Data de naixement
– Títol o certificat de finalització dels estudis de Tècnic/a Superior d’Arts Plàstiques i Disseny
en Gràfica Publicitària.
b. Bio (màxim 400 paraules)
c. Descripció del projecte personal o activitat empresarial: – Presentació (màxim 200
paraules)
– Objectius (màxim 300 paraules)
– Metodologia (màxim 400 paraules)
– Calendari, horari i pla de treball
– Necessitats tècniques
d. Carta de motivació (màxim 200 paraules) e. Mostra de 3 projectes realitzats

6. CONTACTE
Per dubtes i més informació podeu contactar a les següents persones:
laGaspar escola@laGaspar.com 938 055 262
laMaCa lamaca@lamaca.cat 609 330 396

7. CONDICIONS
Exposició
En finalitzar la beca es realitzarà una exposició a l’espai de laMaCa sobre el/s projecte/s o
activitat feta durant l’estància.
Les dates de l’exposició seran entre juny i setembre de 2023 coincidint amb el final de
l’estada.
Les despeses de l’exposició seran assumides per l’Associació laMaCa
Destinació
Les beques són personals i intransferibles, no poden ser cedides ni venudes.
No podran optar a la beca exalumnes que s’hagin beneficiat de la beca en edicions
anteriors.
Compliment
L’espai de laMaCa i els seus serveis s’han d’aprofitar de manera efectiva i cal respectar les
normes de convivència de l’espai de laMaCa:
1.
Es permeten la majoria d’activitats i pràctiques creatives que no siguin tòxiques i que
no molestin a la resta de persones sòcies en horari habitual (de dilluns a divendres
de 9 h a 19 h). En cas d’haver de fer soroll caldrà preguntar a les persones presents si
molesta.
2.
Rebuda de visites: es poden rebre visites sempre que no molestin la tranquil·litat de
l’espai i treball de les persones sòcies. No es permeten festes ni similars sense
permís exprés...
3.
Neteja de l’espai: Tot i que la neteja la fa una persona externa, s’ha de mantenir un
mínim d’ordre i neteja dels espais comuns. En cas de no complir-ho s’avisaria.
Ús raonable del material de consum, com tòner impressora, folis, pintures, etc.. En

cas contrari, s’haurà de reposar. I en cas de dubte, preguntar abans d’utilitzar-ho.
4.
Col·laborar en les reformes, intervencions i activitats que es fan en l’espai. No és un
simple coworking, sinó un espai que es va rehabilitant i adequant en conjunt i de
forma col·laborativa.

La beca podrà ser cancel·lada en qualsevol moment per decisió de la junta de l’associació
laMaCa o de laGaspar en cas d’incompliment reiterat de les condicions de la beca o de les
normes de convivència de l’espai. En aquest cas, la beca passaria a la següent persona de la
llista de preselecció.

