Programa de Suport a la Investigació per a Grups d’Investigació en
Residència
1. Amb la finalitat de fomentar la investigació en l’àmbit de les pràctiques artístiques
contemporànies, el Centre d’Estudis i Documentació del MACBA (CED) ofereix un
espai de reunió i estudi per a 3 grups d’investigadors residents. La informació del
calendari i condicions de la convocatòria es troba al web www.macba.cat
2. Les residències s’adrecen principalment a grups d’investigadors, ja siguin
acadèmics, artistes o altres professionals del sector. Les poden sol·licitar totes aquelles
persones que s’hagin especialitzat en art i cultura contemporanis i estiguin
desenvolupant un projecte d’investigació sobre algun tema relatiu a aquests àmbits.
3. Per sol·licitar una residència, els grups interessats s’hauran d’adreçar a
psi@macba.cat i enviar-hi la documentació següent:
- Carta de sol·licitud.
- Descripció del projecte que es vulgui desenvolupar, especificant la rellevància dels
recursos que reuneix el CED per l’esmentat projecte (màxim de 3.000 caràcters).
- Currículum vitae acadèmic i professional de cadascun dels membres del grup.
A més, es valoraran les referències o els informes d’institucions acadèmiques o artístiques que avalin el projecte dels candidats sol·licitants.
4. Les sol·licituds seran valorades per integrants de l’equip coordinador del Programa
de Suport a la Investigació del MACBA. Els grups sol·licitants rebran una resposta del
CED en un termini màxim de 60 dies a partir de la data d’enviament de la sol·licitud.
Aquest mateix equip realitzarà el seguiment del procés d’investigació durant l’estada,
oferint una reunió de benvinguda a cada grup, amb l’objectiu de facilitar tot el suport
que sigui necessari per al desenvolupament i l’evolució del projecte.
5. Els períodes de residència seran d’un màxim de 10 mesos de durada, de setembre a
juliol. Els grups d’investigadors que desitgin tornar a realitzar una residència una
vegada superats aquests 10 mesos, hauran d’enviar de nou la sol·licitud en el termini
requerit.
6. La concessió de la residència garanteix la disponibilitat d’un espai de reunió i
estudi equipat amb ordinador, connexió a Internet, programes d’ofimàtica i accés a
les bases de dades especialitzades, col·leccions, catàlegs i altres recursos del CED i del
Museu, incloent-hi l’assistència del personal de la Biblioteca i l’Arxiu. Cada grup
d’investigació assignarà un responsable per coordinar i gestionar el servei de préstec
de documents intern i per mantenir la comunicació amb l’equip del CED. Aquesta
persona haurà de ser qui encapçali la sol·licitud de la residència.
7. L’horari d’accés a l’espai de reunió i estudi serà els dilluns, dimarts, dijous i
divendres, de 09.00 a 19.30 h, amb un calendari previ establert per tal de garantitzar
un ús equitatiu d’aquest espai per part dels grups residents. L’horari d’accés a la
Biblioteca serà de dilluns a dijous, de 10 a 19 h. Fora de l’horari d’obertura de la
Biblioteca, els investigadors podran accedir a l’espai de reunió i estudi, però no
podran sol·licitar nous documents ni fer ús del servei de préstec. Durant els períodes
de vacances, els investigadors no tindran accés al CED. El personal de la Biblioteca
confirmarà, prèviament, els dies previstos de tancament.
8. Com a norma general, els investigadors s’hauran d’atendre a les normes de
seguretat generals del Museu i al reglament descrit a la normativa d’ús
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www.macba.cat/uploads/20150604/Normativa_CED_cat.pdf per a altres espais de
consulta del CED.
9. Els investigadors es comprometran a complir l’assistència consensuada amb el
CED amb la finalitat d’aprofitar al màxim les residències.
10. Els investigadors podran obtenir el carnet d’Amics del MACBA de manera gratuïta
i gaudir dels següents beneficis i avantatges durant el període de residència. Una
vegada finalitzat aquest període, el carnet deixarà de tenir validesa:
- Entrada gratuïta al Museu tantes vegades com es vulgui.
- Accés gratuït al Museu amb menors de 18 anys acompanyats pel titular.
- Condicions especials per a totes les activitats organitzades pel Museu durant el
període de validesa del carnet. També s’oferirà accés gratuït en determinades
activitats.
- Preferència en la inscripció a les activitats.
- Visites guiades exclusives a les exposicions temporals, la Col·lecció MACBA i els
espais interiors del Museu.
- Trobades amb artistes i comissaris.
- Visites guiades a altres museus i centres d'art de la ciutat.
- Informació continuada sobre les exposicions i activitats del Museu.
- Invitacions a inauguracions i altres actes.
- 5% de descompte a la botiga MACBA Store Laie.
11. Durant la seva estada, als grups d’investigadors residents se’ls oferirà la
possibilitat de presentar el seu projecte al personal i als altres investigadors del CED,
a més de realitzar una activitat pública relacionada amb el tema de la seva
investigació. El MACBA es faria càrrec de les despeses derivades de l’organització
d’aquesta activitat. Cap de les dues parts estarà obligada a la realització de la mateixa.
12. Una vegada finalitzada l’estada, els grups d’investigadors hauran d’entregar un
informe per a l’arxiu intern del CED, on s’expliqui el procés de treball seguit durant
el període d’investigació, així com també el resultat final obtingut.
13. El CED es reserva el dret de modificar aquestes condicions sempre que ho
consideri necessari.
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