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El Pla de salut mental de Barcelona 2016-2022 articula les seves línies d’acció en torn a l’actuació de les taules 
de salut mental de ciutat i dels districtes. S’està preparant una jornada per principis de 2023 que suposarà una 
trobada de totes aquestes taules, amb la qual l’Altre Festival col·labora i afegeix la seva visió de la salut mental 
des de les arts escèniques, l’art i la cultura.

La proposta consisteix en  la creació de 4 peces 
escèniques originals breus (10-15 min.), les quals 
formaran part de la programació d’una jornada 
sobre Salut Mental organitzada per la Direcció 
d’Envelliment i Cures de l’Ajuntament de Barce-
lona a inicis de 2023, i de la IX edició de l’Altre 
Festival Internacional d’Arts Escèniques i Salut 
Mental al mes de juny de 2023.

L’objectiu és generar una reflexió crítica, visibilit-
zar les capacitats de les persones protagonistes 
i aportar al desenvolupament dels continguts 
de la jornada des de la perspectiva de les arts 
escèniques, l’art I la cultura.

Les temàtiques de les peces estaran vinculades 
al programa de la jornada. La definició d’aques-
tes temàtiques la farà la Direcció d’Envelliment 
i Cures de l’Ajuntament de Barcelona abans de 
començar els processos de creació.

Els gèneres escènics (dansa, teatre, híbrid, etc.) 
es definiran durant el desenvolupament del 
projecte, tenint en compte les preferències ma-
nifestades per les persones participants a la seva 
inscripció.

Cada peça comptarà amb la col·laboració de, 
com a mínim, un/a professional de les arts es-
cèniques  i un grup de persones aficionades, les 
quals es poden inscriure de manera individual o 
com a part d’una companyia o grup ja existent. 

Aquesta convocatòria té com a finalitat confi-
gurar els grups de participants aficionades, a 
partir de la informació que les persones o grups 
interessats proporcionin al formulari d’inscripció. 
Les persones que vulguin participar com a pro-
fessionals, poden demanar informació a través 
del correu info@laltrefestival.cat.

No hi ha cap restricció respecte a qui pot partici-
par. En el cas d’inscriure’s més persones que les 
que el projecte pugui incorporar, es farà servir 
com a criteri de selecció la col.laboració entre 
persones amb perfils diversos. 

Cada persona només podrà participar en una 
creació. 

Les peces seran creades per a ser representades 
en espais escènics no convencionals.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

INSCRIPCIÓ
Per optar a participar, s’haurà d’omplir la fitxa d’inscripció publicada al web www.laltrefestival.cat a l’apartat CREA-
CIÓ 2023 - LA SALUT MENTAL I LES ARTS ESCÈNIQUES.

DATES
Les persones, grups i/o companyies aficionades que s’inscriguin per a participar en aquest projecte, es comprome-
ten a participar en el procés de creació entre els mesos de novembre de 2022 i gener de 2023,  i a l’exhibició de les 
creacions a la jornada de Salut Mental a inicis de 2023 i a la IX edició de l’Altre Festival Internacional d’Arts Escèni-
ques i Salut Mental al juny de 2023. Les dates concretes seran informades un cop feta la inscripció.

La inscripció s’obrirà el dia 23 de setembre de 2022. 
I es tancarà  el 7  d’octubre de 2022.
La confirmació a les persones i/o grups participants es farà la setmana del 10 al 14 d’octubre de 2022.
Les trobades de creació I assajos començaran la primera setmana de novembre de 2022.
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TRACTAMENT DE DADES I DRETS D’IMATGE

Les persones participants autoritzen a l’organització del projecte a filmar i fer fotografies de la seva participació amb finalitat 
d’arxiu o de promoció de properes edicions. En cas d’utilitzar aquest material amb finalitats diferents, es sol·licitarà el consen-
timent exprés.

La participació en aquesta convocatòria comporta l’autorització per al tractament de dades, com també l’autorització per 
publicar la informació facilitada mitjançant la fitxa d’inscripció a la pàgina web i tot el material de comunicació.  L’organitza-
ció facilitarà els fulls de consentiment de drets d’imatge d’acord amb el Reglament general de protecció de dades (RGPD), els 
quals hauran de ser retornats amb les dades i signatura de totes les persones participants abans de l’inici del projecte. Es tindrà 
en compte qualsevol consideració que sigui sol·licitada en aquest àmbit, sempre quan es plantegi amb antelació i no perjudi-
qui el funcionament de l’activitat.

ASSOCIACIÓ SOCIO CULTURAL L’ALTRE FESTIVAL
WWW.LALTREFESTIVAL.CAT

INFO@LALTREFESTIVAL.CAT


