INFO RESIDÈNCIES
Cronopis és un asociació que promou las arts del circ situada en la ciutat de Mataró. Actualmente
es troba dins la fàbrica de Can Fugarolas on comparteix espai amb altres col·lectius.
CAN FUGAROLAS: es la suma d’iniciatives socials, culturals, artístiques i de barri de diversos
col·lectius. L’objectiu de la nau es ser un espai multidisciplinar, que englobi qualsevol mena d’art
o viver d'empresa social, sostenible i/o cultural.
CRONOPIS: es un espai de circ autogestionat que funciona gràcies a la energía voluntària dels
seus usuaris. Les línies d’acció de Cronopis són aquestes quatre:
{ Formació} -------- { Entrenament } -------- { Creació } -------- { Exhibició }

LES RESIDÈNCIES ARTÍSTIQUES
Tots els participants de la residència hauran de fer-se socis de Cronopis i estar assegurats. En cas
de no disposar d’assegurança pròpia s’haurà de pagar l’assegurança de l’espai.
Per a poder agilitzar la gestió, les residències hauran de ser setmanals. Començaran dilluns i
acabaran divendres. La durada màxima d’una residència podrà ser de dues setmanes.
L’horari d'acollida de les residències són els dilluns de 10h a 12h del matí. Un voluntari
s’encarregarà d’ensenyar-vos l’espai, el funcionament de la nau i us deixarà una clau per a que
pogueu ser més autònoms.
Al llarg de la residència la companyia es comprometerà a involucrar-se en algunes de les tasques
de l’espai (netejar els lavabos, llençar la brossa, ajudar en una jornada de curro, fer un cop de mà
al circ en família....).
El preu de les residències són de 25€ per setmana i artista, assegurança apart. La quota s’haurà
d’abonar el dia que arribi la companyia.

SALES DE CREACIÓ
Disposem de dues sales de creació que están en constant evolució i millora. Les sales no estan
aïllades acústicament perquè físicament están separades per cortines. Per això, Cronopis no és
l’espai adequat per a realitzar una residència amb música en directe. De la mateixa manera que
durant la vostra estada haureu de respectar a la resta d’usuaris de l’espai evitant posar la música
a tot drap.
Us aconsellem que pel muntatge i desmuntatge de les estructures o elements de circ porteu tot
el material i eines necessàries. Les sales disposen de punts d’ancoratge al terra. L’alçada de les
bigues per a penjar aeris és de 6,20 metres.
Els cursos impartits a Cronopis tenen prioritat en l’ús de qualsevol material de l’espai. Si la
companyia ho necessita pot utilitzar els matalassos de la sala d’entrenament sempre i quan un
cop els hagi acabat de fer servir els retorni al seu lloc.
Un cop acabada la residència la sala ha de quedar lliure i neta. No es pot deixar cap objecte o
escenografia al seu interior i s’ha d’escombrar i fregar tota la sala.
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PREGUNTAS FRECUENTES
Quin és l’horari de Cronopis/Can Fugarolas? De les 10:00h a les 20:00h hora local.
Vinc amb un cotxe/furgoneta/camió/remolc. Teniu pàrquing? Malauradament no tenim
pàrquing. Els accesos a la fàbrica no són aparcaments i han de quedar lliures :)
Puc portar animals de companyia? Queda totalment prohibida l’entrada d’animals a la fàbrica.
Em puc quedar a dormir a l’espai? No, no oferim allotjament :(
No trobo ni a la tècnica ni a el recepcionista. On són? Sorpresa! No els trobes perquè no en
tenim. Continua llegint, la següent pregunta t’interesa ;)
Necessito una cosa o no entenc com funciona una altra i la persona que em va acollir no es
troba a l’espai. Què faig? No t’atabalis! Respira profundament, busca a una persona que et
transmeti confiança y pregúnta-li el que vulguis saber. Si no et pot ajudar o no sap com resoldre
els teus dubtes continua buscant fins a trobar la persona idónea.
Quin és el vostre número telèfono? Sorpresa! Tampoco en tenim. L’única via de contacte ès el
mail de residencies@cronopis.org. Siusplau, t’agraim que no ens intentis contactar a través dels
nostres telèfonos personales.
He enviat un mail i ningú em respon... Llegim els mails tots els dies però els responem una
vegada per setmana. La gestió de les residències la fem de manera voluntària. Ho fem quan
podem i de la millor manera que sabem.
Puc utilitzar la sala d’entrenament? Sí. Pero si veus que la sala d'entrenament està molt plena
o hi ha molts cursos simultanis millor utilitza la sala de residència.
Em sembla que només utilizaré la sala unes hores al dia... Si creus que pots compartir la sala
fes-nos-ho saber i d’aquesta manera algú altra la utilitzarà quan estigui lliure.
Es pot organizar una mostra al final de la residència? Sí, es pot realitzar una mostra a la
mateixa sala de creació. Si us ve de gust, la organitzarem junts durant la vostra estada.
Teniu una cuina comunitària? Sí, a Can Fugarolas hi ha una cuina comunitària i el seu preu és
de 1€ al dia. Si voleu deixar aliments dins la nevera hauran d’estar etiquetats amb el vostre nom.
En acabar la vostra estada us haureu d’emportar el menjar i revisar que no quedi res dins la
nevera ni a les estanteries. I sempre neteja després de menjar!
Com funciona Can Fugarolas? La fàbrica de Can Fugarolas està formada per molts col·lectius.
Cada espai de la nau té el seu propi funcionament, per tant, si voleu participar en altres activitats
o espais dins de la fàbrica pregunteu com funciona abans de res. Aquí trobareu més informació
www.canfugarolas.org.
No entenc amb quina mena d’espai estic contactant, axiò què ès? No som un Centre Social
Ocupat. Tampoco depenem de l’administració pública. Can Fugarolas es una masoveria urbana
autogestionada que funciona amb l'energia i il·lusió dels seus usuaris.
Per a qualsevol altre dubte o pregunta ens trobaràs aquí: residencies@cronopis.org
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