
1 
 

 
 
 

BASES 
 
Volem promoure la creació de nous projectes culturals que donin resposta a 
les noves necessitats socials provocades per la Covid-19, com ara la por, 
l’aïllament, les emocions contingudes, la gestió del dol... 
Fomentar noves creacions literàries d’autors joves des de l’Editorial Barcino, 
facilitar la realització de jornades mutare en el territori per cocrear respostes 
culturals a reptes socials, i facilitar l’accés i la participació en activitats 
educatives del Museu de la Vida Rural són els altres objectius d’aquesta 
convocatòria excepcional. 

 
BEQUES DE SUPORT A CREACIONS ARTÍSTIQUES A L’ESPAI PÚBLIC 
 
Volem fer costat a aquells creadors amb trajectòria afectats per la crisi 
sanitària i social per tal que puguin continuar desenvolupant el seu talent 
creatiu. L’objectiu és oferir les condicions necessàries perquè puguin 
reflexionar i presentar creacions artístiques pensades per ser implementades 
a l’espai públic. 

 
QUÈ BUSQUEM? 

 
Creacions artístiques inèdites que tractin els efectes que la Covid-19 està 
tenint sobre la societat catalana i els reptes que això suposa. 

 
Les creacions han de tenir una clara vocació transformadora i s’han de 
desenvolupar a l’espai públic, tot i que han d’incorporar una alternativa 
digital per fer front a eventuals nous períodes de confinament. 

Àmbits creatius 
 
Volem donar suport a processos creatius que abastin totes les expressions o 
manifestacions culturals i artístiques enteses des d'un punt de vista ampli. 
Només en queda exclosa la literatura, atès que aquest àmbit compta amb 
una categoria pròpia en aquesta convocatòria. 

 
Les creacions poden incloure, per tant, els camps de la música, les arts 
visuals, les arts escèniques (teatre, dansa i moviment, circ), les arts digitals, 
la cultura popular i tradicional, l'art audiovisual, el comunitari… o bé 
qualsevol hibridació entre àmbits. 
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QUÈ OFERIM? 
20 beques amb una dotació de 4.000 € cadascuna. 
 
L’aportació vol donar suport econòmic als creadors en els seus processos 
creatius, durant un període màxim de quatre mesos. Transcorregut aquest 
període, els beneficiaris hauran de presentar el projecte de creació artística 
per escrit. 
 
A QUI ENS ADRECEM? 

 
Aquesta convocatòria està orientada a creadors amb una trajectòria mínima 
de dos anys i amb residència a Catalunya. Només es poden presentar 
persones físiques, que podran desenvolupar el projecte de forma individual o 
col·lectiva. 

 
En tot cas, només s’atorgarà una beca per projecte i creador, i en cap cas 
diversos creadors podran presentar el mateix projecte a desenvolupar en el 
marc d’un col·lectiu. 

 
QUÈ ET DEMANEM? 

Emplena el formulari per fer-nos arribar la proposta. 

Volem que ens expliquis breument els següents aspectes: 

1. La teva trajectòria i, en particular, els últims projectes que l’avalen. 

2. Com ha afectat la Covid-19 el desenvolupament de la teva feina o la teva 
trajectòria artística. 

3. Quina és la teva idea. A quina realitat social provocada per la Covid-19 
respon la teva proposta? Què penses fer? Com has pensat desenvolupar el 
procés i amb qui? La proposta s’orienta a algun col·lectiu específic? 

 
4. Quins resultats creus que podries presentar en un període màxim de 
quatre mesos? 

5. També hi has d’incloure un breu vídeo explicatiu. 

La sol·licitud de la beca i la memòria han de ser en català. 
 

COM AVALUAREM? 

• Trajectòria. Es valorarà la trajectòria del creador que presenta la 
proposta. Volem donar suport a creadors que, tot i tenir una trajectòria 
demostrada, s’hagin vist afectats laboralment per la crisi sanitària i 
social. 

• Grau d’adequació de la proposta als objectius de la convocatòria. 
Volem projectes que reflexionin sobre la crisi social i sanitària, que 
proposin resultats que puguin desenvolupar-se a l’espai públic i que 
plantegin alternatives al desenvolupament en l’espai públic en cas de 
noves situacions de confinament. 

• Qualitat de la proposta. Valorarem l’interès de la hipòtesi plantejada, la 
metodologia i pla de treball presentat i els resultats que es preveuen 
assolir. 
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QUINS SÓN ELS TERMINIS? 

La convocatòria s’obrirà al mes de juliol i es podran presentar propostes fins 
al dia 31 d’agost. 
 
Durant el mes de setembre es donarà resposta a tots els projectes. 

El període de desenvolupament del procés creatiu serà entre el mes 
d’octubre del 2020 i el mes de gener del 2021. A finals de gener s’haurà de 
lliurar una memòria que reculli el procés i els resultats obtinguts. 

Durant la primavera del 2021 se celebrarà una mostra pública per visualitzar 
les creacions i per dialogar sobre la capacitat transformadora de les arts de 
carrer. 
 
 
COM T’ABONAREM LA BECA? 

 
L’aportació de la Fundació Carulla es farà efectiva en dos pagaments: un 
70 % a l’inici del projecte i un 30 % un cop finalitzada la mostra pública. 

 
L'aportació abonada per al desenvolupament del projecte fiscalment és 
considerada un rendiment de l'activitat econòmica, per la qual cosa es 
practicarà sobre aquesta quantitat la retenció de l'IRPF que li correspongui 
en el moment del pagament. 

 
RECORDA QUE: 

 
Si resultes beneficiari de l’ajuda, signarem un conveni que en regularà les 
condicions. 

 
Aquesta beca vol ajudar-te a dur a terme el teu procés creatiu. Si per alguna 
raó hi has de renunciar un cop signat el conveni, hauràs de tornar el total 
dels diners que t’hàgim aportat fins a aquell moment. 

 
La propietat intel·lectual de les obres creades amb aquesta aportació és de 
l’artista creador. Tot i així, autoritzaràs la Fundació Carulla a fer servir 
material relacionat amb la teva obra per donar visibilitat dels resultats a les 
nostres xarxes. 
 
TENS DUBTES?  

 
Fins al 31 de juliol i entre el 24 i 31 d’agost t’atendrem telefònicament al 932 
090 948 i per correu electrònic a soscultura@fundaciocarulla.cat.  

 
Entre l’1 i el 23 d’agost només atendrem les consultes que rebem per correu 
electrònic (soscultura@fundaciocarulla.cat). Les respondrem setmanalment, 
concretament els divendres 7, 14 i 21 d’agost.

mailto:soscultura@fundaciocarulla.cat
mailto:soscultura@fundaciocarulla.cat
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PREGUNTES MÉS FREQÜENTS 
 
SUPORT A CREACIONS ARTÍSTIQUES A L’ESPAI PÚBLIC 

Qui s’hi pot presentar? 
 
Creadors (persones físiques) amb residència a Catalunya i amb un mínim de 2 
anys de trajectòria. 

 
Si vols presentar un projecte com a col·lectiu, has de designar una persona 
física que el representi i presenti la sol·licitud. 

 
 
Si soc gestor cultural independent, comissari o productor musical em puc 
presentar a aquesta beca? 

No, aquesta beca està orientada només a creadors. 
 

En quina llengua he de presentar la meva candidatura? 

Has de presentar la teva candidatura en català. 
 

De quin àmbit cultural ha de ser el projecte? 
 
Pot ser de qualsevol expressió o manifestació cultural i artística entesa des 
d'un punt de vista ampli. Només en queda exclosa la literatura. L’únic que 
has de tenir en compte és que sigui inèdita i que el resultat es pugui 
desenvolupar a l’espai públic. 
 

Com hauré de justificar els recursos? 
 
Com que la beca busca finançar el procés de creació, no hauràs de fer una 
rendició econòmica dels recursos aportats. 
 

La beca finança despeses de producció? 
 
La beca finança el procés de creació. Si per a tu és necessari utilitzar els 
recursos per produir, pots fer-ho. No et demanarem que facis una rendició 
econòmica de les despeses. 
 

Rebré els 4.000€ totals? 

No, rebràs els 4.000€ menys la retenció d’IRPF que correspongui. 

Què hauré de lliurar un cop finalitzat el període de creació? 

Hauràs de lliurar un projecte per escrit del resultat del teu procés de creació. 
 

Què més hauré de fer a banda del lliurament de projecte? 
 
Hauràs de presentar els resultats a la mostra pública que es portarà a terme 
a la primavera de 2021. 
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De qui és la propietat intel·lectual de les creacions? 
La propietat intel·lectual és del(s) creador(s). Tot i així, autoritzaràs la Fundació 
Carulla a fer servir material relacionat amb la teva obra per donar visibilitat 
dels resultats a les nostres xarxes. 
 

He d'estar donat d'alta com a autònom? 
No és necessari. La relació entre les persones físiques que obtinguin la beca i 
la Fundació Carulla es fixarà en un conveni. Aquest acord entre parts recollirà 
la manera en què es realitzarà la transferència econòmica, entenent que és 
puntual i fruit d'una activitat creativa concreta. 
 

Quan tanca la convocatòria? 

La convocatòria tanca el 31 d’agost de 2020.  
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