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Understanding Design, amb la col·laboració de l’Ajuntament de L’Hos-
pitalet i el Districte Cultural L’H, proposen Understanding in residence: 
una residència creativa que convida a un total de 2 perfils a instal·lar-se 
i conviure un mes al propi Districte. L’objectiu d’aquesta residència és 
desenvolupar un projecte d’inici a fi, abarcant la conceptualització, el 
desenvolupament i la producció. 

Al finalitzar la residència, els projectes resultants, juntament amb un 
vídeo resum de l’estada, formaran part de les activitats emmarcades 
en l’exposició Our Garden Needs Its Flowers al Centre d’Art Tecla Sala 
(L’Hospitalet), que tindrà lloc de novembre 2020 a juny 2021. 

La col·laboració entre les entitats Understanding Design i el Districte 
Cultural L’H neix de l’objectiu de treballar conjuntament en la promoció 
de la cultura del disseny entre creatius/ves i professionals del sector. 
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L’objectiu principal de la residència és fer partí-
cips a creatius/ves europeus de les possibilitats 
industrials i del teixit creatiu que ofereix la zona 
del Districte Cultural L’H. La intenció és crear 
contingut innovador, fruit de l’intercanvi entre 
els participants i els productors locals, i generar 
valor creatiu pel Districte Cultural L’H.

Es planteja una immersió de principi a fi, més 
enllà d’oferir un espai de creació i de residèn-
cia als participants, també es busca brindar una 
experiència global: convivència amb el barri, 

inputs materials i tècnics dels seus productors/
industrials, intercanvi cultural amb altres crea-
tius/ves, lloc de treball, centres culturals, espai 
expositiu, etc. Totes aquestes activitats integra-
ran l’experiència, veient-se reflectides a la pro-
posta final. 

D’aquesta manera es tanca el cercle, i els pro-
jectes que en sorgeixin hauran estat ideats, ge-
nerats i exposats íntegrament a la zona del Dis-
tricte Cultural L’H. 

La residència està oberta a tot/es els/les joves 
dissenyadors/es o investigadors/es en el sector 
creatiu, europeus/es, entre 18 i 35 anys. Es va-
lorarà que els/les 2 perfils escollits/des provin-
guin de disciplines variades i complementàries 
de qualsevol àmbit artístic-cultural.
 
Per presentar-se a la primera fase, es demanarà 
als/les aplicants que enviïn un portfoli i una pri-

mera proposta a treballar durant la residència.
Es tindran en compte les propostes que explorin 
i investiguin la idea de l’objecte i de la seva rea-
litat contemporània. Es valorarà la hibridació de 
disciplines als projectes resultants, que podran 
presentar-se en diferents formats: instal·lacions, 
objectes, audiovisuals, performance… Tots ells 
amb la finalitat de formar part d’una exposició 
col·lectiva de perfils del Districte Cultural L’H. 

Objectiu principal

Requeriments de participació

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               



Fase 1
Valoració del material entregat pels/les participants.
Fases 
de selecció

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

Fase 2
Pre-selecció de 10 perfils, la pre-selecció la durà 
a terme l’equip Understanding Design.
Es farà una valoració de les propostes 
presentades per analitzar la viabilitat i coherència 
d’aquestes amb la temàtica proposada i les 
possibilitats del teixit industrial de la zona.

Fase 3
Selecció final dels/les 2 participants de la 
residència per part d’un jurat integrat per 3 
membres:

• 1 representant d’Understanding Design
• 1 representant del Districte Cultural L’H
• 1 professional de reconeguda trajectòria 
en l’àmbit de la recerca i l’entorn cultural

Fase 4
Desenvolupament de la residència 
Understanding in residence.



Fase 1
Material a presentar:

Formulari d’aplicació omplert (link aquí), on es 
demanarà la següent informació i documents*:
1. Breu biografia comentada i currículum.
— Màxim 250 paraules
2. Portfoli o material visual. 
— Format PDF, màxim 10 MB.
3. Document que contingui la proposta 
conceptual que es vol desenvolupar a la 
residència. Format de document lliure: text 
(màxim 1.500 paraules), imatges, vídeo...

* Els arxius han d’estar nombrats amb el nom 
de/la participant.

Fase 2
Material a presentar:

Ampliació del projecte a desenvolupar.
El projecte presentat ha de ser un únic 
document recopilatori. 

Aquest fitxer ha d’estar escrit en anglès, 
castellà o català (PDF, màxim 10 MB).

El document ha d’incloure:

• Descripció del projecte a desenvolupar: 
exposició del marc conceptual de la proposta i 
explicació esquemàtica del  desenvolupament 
tècnic del projecte (màxim 1.000 paraules).

• Calendari de realització o pla de treball 
aproximat i no vinculant, indicant les 
preferències de temps necessari per al 
desenvolupament del projecte dins el període 
de la residència.

• Documentació gràfica de la proposta (imatges, 
vídeos, esbossos, disseny espacial, etc.).

• Necessitats tècniques estimades

• Pressupost estimat

• Qualsevol altre tipus d’informació addicional 
que es consideri oportuna

• Explicació d’altres ajuts, subvencions o 
institucions involucrades en el projecte, si n’hi ha. 

* Per a qualsevol dubte en el procés d’aplicació 
del programa Understanding in residence, podeu 
contactar a info@understanding-design.com

Procés 
d’aplicació

                               

                               

                               

https://forms.gle/1D4NyMobcczGQX4b7


La presentació de sol·licituds es realitzarà om-
plint el formulari d’aplicació. Perquè la sol·lici-
tud sigui vàlida, caldrà omplir tots els camps i 
adjuntar la documentació requerida. Un cop re-
buda, s’enviarà un mail de confirmació.

01.09.2020
Data obertura convocatòria 

01.09.2020 (8 a.m.)
— 22.09.2020 (11 p.m.)

Convocatòria oberta

25.09.2020
Comitè d’experts (Understanding Design)

28.09.2020
Comunicació pre-seleccionats/des

28.09.2020
— 05.10.2020

Segona fase: presentació de  
la proposta

07.10.2020
Jurat

09.10.2020
Comunicació 2 finalistes

02.11.2020
— 02.12.2020

Desenvolupament residència

02.12.2020
— 16.12.2020

Producció presentació de resultats

Activitat en el marc de l’exposició 
Our Garden Needs Its Flowers
(26.11.2020 — 06.2021)

Tim
eline 

i dates clau
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La decisió del jurat per la primera fase serà co-
municada via mail únicament als pre-seleccio-
nats/des on es sol·licitarà el material per partici-
par en la segona fase. 

Per a la tercera fase, es comunicarà als selecci-
onats/des via mail i públicament a través de les 
xarxes socials de les entitats organitzadores.  

Un cop comunicats els/les seleccionats/des, es 
formalitzarà el corresponent document on que-
din reflectides les responsabilitats i aportacions 
de cada part, així com el calendari de realització 
i exposició del projecte, i els recursos necessaris 
per al desenvolupament d’aquest.

A causa de la situació actual de la Covid-19, les 
entitats es poden veure obligades a cancel·laci-
ons alienes a l’organització. En el cas de que la 
residència hagi de ser cancel·lada, posposada o 
que s’hagi de replantejar el format, els partici-
pants seran avisats amb tota l’antelació que si-
gui possible. Les entitats no es fan responsables 
de les afectacions personals/laborals que això 
impliqui als participants.



Per al desenvolupament de la residència, cada 
participant disposarà de:

• Un espai de treball per a poder 
desenvolupar la proposta de projecte
• Un espai d’habitatge (compartit pels/les 
2 residents)
• Pressupost per a la producció 
de les propostes (€1.500)
• Transport d’anada i tornada des de la 
ciutat d’origen del/la resident a L’Hospitalet 
(màxim 250€).
• Entrega d’un llistat de possibles proveïdors 
(industrials i/o centres de producció) 
prèviament seleccionats segons necessitats 
del projecte a desenvolupar.

Els projectes que es treballin durant la residència 
hauran de ser pensats i desenvolupats tenint en 
compte els timings de la residència i l’exposició. 

Durant el desenvolupament de la residència, es 
durà a terme un seguiment que documentarà 
de manera visual el procés de treball i desenvo-
lupament de la residència. Aquesta informació 
servirà per donar a conèixer els perfils i projec-
tes dels/les participants a les xarxes socials i la 
presentació de resultats per l’exposició.

Desenvolupament de la residència 
(Espais, exposició i publicacions)



El Districte Cultural L’H és un projecte estratè-
gic de ciutat que té la cultura com a motor de 
transformació i de creixement social i econòmic, 
per convertir L’Hospitalet en una ciutat capda-
vantera de l’àrea metropolitana. L’excel·lent lo-
calització de la ciutat, la disponibilitat d’espais 
i la vocació de L’Hospitalet per ser un referent 
en cultura han atret, en els darrers anys, artis-
tes, creatius, col·lectius i empreses culturals que 
han arrelat a la ciutat.  Actualment, el Districte 
Cultural L’H, compta amb més de 500 agents i 
iniciatives professionals: estudis d’artistes i cre-
atius, locals d’assaig i de música en viu, galeries 
d’art, espais de producció audiovisual, estudis 
de disseny, arquitectura i publicitat, tallers de 
disseny de moda i de joies, etc. Un projecte sò-
lid que s’estén per la ciutat, on la creativitat, el 
coneixement i la innovació social esdevenen els 
protagonistes.

Sobre el Districte Cultural L’H



Q
uè és

U
nderstanding

D
esign?

Q
uè és

U
nderstanding

D
esign?

Q
uè és

U
nderstanding

D
esign?

Understanding Design és una associació l’objectiu de la qual consisteix 
en potenciar la cultura del disseny contemporani i d’avantguarda. Es 
planteja com un programa continu enfocat a professionals, joves crea-
tius/ves i públic general, que presenta un cicle d’activitats estructurades 
al voltant de l’experimental, multidisciplinari, industrial i artesanal, obert, 
compartit i desconegut, centrat en l’àmbit del disseny.

El potencial d’Understanding Design rau a investigar i compartir noves 
metodologies de disseny i processos creatius de dissenyadors/es amb 
projecció internacional, generant contingut propi a través de nous for-
mats divulgatius i experiencials.



La presentació de les sol·licituds a aquesta convo-
catòria suposa l’acceptació de les condicions que en 
ella s’estableixen i l’acceptació de manera expressa 
d’una sèrie d’obligacions:

• Els/Les seleccionat/des autoritzen que es citi el seu nom 
i/o imatge i/o veu, així com la reproducció gràfica de la 
seva obra per qualsevol mena de difusió o publicació de 
les entitats organitzadores.

• Els projectes seleccionats han de desenvolupar-se en els 
terminis i pressupost previst per al bon funcionament de 
la residència i la posterior presentació de resultats en el 
marc de l’exposició.

• Els/Les seleccionat/des es comprometen a fer un bon 
ús de les instal·lacions (habitatge, estudi, exposició) i ma-
terial proporcionat pel desenvolupament de la proposta.

• Un cop finalitzada la residència el material resultant es 
guardarà fins a la seva exposició.

• Un cop finalitzat el període d’exposició, els/les residents 
es comprometen a retirar les seves obres i materials en un 
termini màxim d’un mes. En cas contrari, les entitats or-
ganitzadores no es responsabilitzaran de les obres ni dels 
materials exposats.

1. Cada participant pot presentar un màxim d’una 
proposta individual. Els projectes presentats poden 
abastar qualsevol àmbit artístic-cultural de qualsevol dis-
ciplina i amb llibertat de tècnica i formats, sempre que es-
tigui relacionada amb el cos de recerca de la residència 
(pàg. 3). Cada projecte haurà de ser desenvolupat o fina-
litzat dins del període de residència de màxim un mes per 
a la seva posterior presentació/exposició.

2. L’organització podrà sol·licitar documentació o 
aclariments addicionals als/les participants en qual-
sevol moment del procés de selecció, així com realitzar 
una entrevista (no presencial) en cas necessari, que per-
meti una millor comprensió del projecte presentat i/o de 
la seva feina.

3. La decisió del jurat serà inapel·lable i l’organització 
es reserva el dret de decidir davant de qualsevol eventua-
litat no disposada en aquestes bases.

4. L’organització es reserva el dret de disposar de les 
obres resultants per a futures exposicions que es requereixin.

5. Els projectes resultants de la residència (obres fí-
siques i/o audiovisuals) sempre que siguin exposats 

o nomenats en publicacions, webs o altres mitjans, 
hauran d’indicar que han estat realitzats en el marc de 
la residència Understanding in residence , comissaria-
da per l’associació Understanding Design en col·laboració 
de l’Ajuntament de L’Hospitalet i el Districte CulturalL’H.

6. El/la participant ens haurà de facilitar textos, imat-
ges, bio, perfils de xxss, premsa, etc.. per poder fer di-
fusió del seu perfil en les xxss de Understanding Design i 
el Districte Cultural L’H. 

7. L’organització es reserva el dret de poder declarar 
la convocatòria totalment o parcialment deserta, així com 
obrir un altre període de presentació de projectes.

8. A causa de la situació actual de la Covid-19, les 
entitats es poden veure obligades a cancel·lacions 
alienes a l’organització. En el cas que la residència hagi 
de ser cancel·lada, posposada o replantejar-ne el format, 
els participants seran avisats amb tota l’antelació que els 
sigui possibles. Les entitats no es fan responsables de les 
afectacions personals/laborals que això impliqui als/les 
participants.

Compromís de participació

Termes i condicions
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Amb la col·laboració de l’Ajuntament de 
L’Hospitalet i el Districte Cultural L’H


