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01 | Presentació
Des de la Fundació Carulla impulsem 
projectes que transformin i millorin la 
societat a través de la cultura.

Una de les nostres línies d’actuació és 
Mutare al territori. Es tracta d’una meto-
dologia per identificar reptes socials en 
un territori concret amb l’objectiu de re-
soldre’ls en comunitat.

Mutare és un espai de diàleg, reflexió i 
acció sobre com la cultura té la capaci-
tat de transformar persones, comunitats 
i territoris. És un espai d’intel·ligència 
col·lectiva que proposa continguts i ei-
nes per millorar la vida de les persones 
des de les arts i la cultura.
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02 | Què busquem?
Propostes que busquin donar respos-
ta a reptes socials concrets identificats 
en un territori des de la cultura i les 
arts. En aquest sentit, és important que 
tinguis en compte el Decàleg Mutare 
per plantejar la teva proposta. 
Decàleg Mutare

Pots trobar exemples i propostes inspi-
radores de Mutare al territori a: 
www.fundaciocarulla.cat/mutare-territori

03 | A qui ens adrecem?
Busquem organitzacions culturals o so-
cials sense ànim de lucre o centres edu-
catius d’àmbit català que comptin amb 
la complicitat d’altres agents, col·lectius 
i administracions locals per abordar, des 
de les arts i la cultura, els reptes socials 
del territori.

D’aquesta manera, s’haurà d’acreditar la 
implicació de com a mínim una adminis-
tració pública local. També s’hi podran 
aportar altres aliances. 

https://fundaciocarulla.cat/mutare/decaleg/
https://fundaciocarulla.cat/mutare-territori
https://fundaciocarulla.cat/mutare/decaleg/


Preparació
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al territori
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de devolució i 

de concreció de 
compromisos
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de seguiment

BASES DE LA CONVOCATÒRIA 2022

04 | Què oferim?
El suport de l’oficina tècnica per desen-
volupar quatre edicions de Mutare al te-
rritori a quatre municipis catalans. 

L’oficina tècnica de la Fundació estudia 
el cas, en especial el repte al qual es vol 
donar resposta des de les arts i la cul-
tura, prepara la metodologia de treball i 
dinamitza les sessions.

Les tasques que desenvoluparà l’oficina 
tècnica de la Fundació inclouen: 

• Acompanyar l’organització o el centre 
educatiu en la realització i l’avaluació 
d’un Mūtāre al seu territori.

• Donar suport en la comunicació de la ses-
sió amb els mitjans propis de la Fundació.

• Facilitar el suport tècnic i la metodo-
logia necessària per a la sessió: dis-
seny, desenvolupament, dinamització 
i avaluació.

• Acompanyar en les accions posteriors 
per assegurar la implementació de les 
respostes identificades al repte social 
focalitzat.

• Afavorir l’intercanvi i el treball en xar-
xa amb altres territoris que estiguin 
duent a terme accions d’aplicació de 
la metodologia Mutare.

• Seguiment del desenvolupament i de 
l’impacte aconseguit.

 
El procés de treball es concreta de la 
manera següent:

• Creació equip motor 
(Fundació Carulla + 
agents territori).

• Reunions: 1a 
concreció del repte i 
resultats esperats; 2a 
tancament programa.

• Concreció i invitació 
participants 
(territori).

• Disseny metodològic 
(Fundació Carulla).

• Producció: territori.

• Dinamització: 
Fundació Carulla.

• Sistematització 
resultats: Fundació 
Carulla.

• Sessió en línia 
de presentació 
de l’informe de 
resultats.

• Dinàmica per a 
la concreció de 
compromisos dels 
agents participants 
en la posada en 
marxa de les accions 
acordades.

• Sessió en línia 
de seguiment de 
l’execució de les 
accions definides.
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05 | Què et demanem?
El suport de l’oficina tècnica que ofereix 
la Fundació Carulla haurà de ser com-
plementat des del mateix territori:

• Assegurant la disposició d’un espai 
per a la celebració de la jornada.

• Convidant-hi les persones que es con-
sideri adient per a l’aportació d’una vi-
sió inspiradora en l’obertura de la jor-
nada i assumint les despeses que se’n 
puguin derivar.

• Contractant els serveis gràfics per a la 
documentació de la jornada, si així es 
considera des del territori.

A més, també et demanem:

• Que puguis acreditar la implicació en 
el projecte d’una administració públi-
ca local i un plantejament de treball 
en xarxa, que impliqui altres agents 
del territori (altres entitats socials, 
culturals, educatives...). 

• Que asseguris el compromís del terri-
tori per desenvolupar el procés de tre-
ball proposat, més enllà de la jornada, 
duent-ne a terme les accions deriva-
des.

• Que participis en jornades i espais 
d’intercanvi de la Xarxa Mutare al ter-
ritori.

06 | Què has de fer?
Volem que ens expliquis breument els 
aspectes següents:

Breu descripció de l’agent o organit-
zació que presenta la convocatòria i 
la seva trajectòria.

Breu descripció de la participació 
de l’administració local implicada. 
S’haurà d’aportar la carta de com-
promís amb l’administració.

Breu descripció de la resta d’aliances 
previstes.

Quin és el repte social concret del 
territori a què voleu donar resposta a 
través d’un Mutare? Quins en serien 
els beneficiaris?
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07 | Com avaluarem 
les propostes?

La selecció de les propostes guanyado-
res es farà des de l’oficina tècnica de la 
Fundació Carulla.

Els criteris de valoració seran:

Rellevància del repte social identifi-
cat i nivell de concreció en la seva 
formulació.

Coherència de la proposta amb el 
concepte de cultura i transformació 
social.

Nivell d’aliances proposades en el 
territori i d’agents que s’hi proposi 
involucrar. 

Plantejament de continuïtat del tre-
ball col·laboratiu encetat amb Mutare.

08 | Quins són 
els terminis?

La convocatòria s’obrirà amb la publi-
cació d’aquestes bases i es podran pre-
sentar propostes fins al dia 22 d’abril de 
2022.

Durant el mes de maig, es faran públics 
els projectes seleccionats i es donarà 
resposta a tots els projectes.

Les jornades Mutare al territori es po-
dran celebrar fins al 21 de desembre de 
2022.
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09 | Recorda que...
La metodologia Mutare està definida, i es 
lidera des de l’oficina tècnica de la Fun-
dació. 

L’aportació d’aquesta convocatòria con-
sisteix en la cessió de l’oficina tècnica. 
No es faran aportacions econòmiques a 
les organitzacions seleccionades.

Signarem un conveni que regularà les 
condicions entre la Fundació Carulla i 
l’organització seleccionada.

Si resultes seleccionat, assumeixes el 
compromís d’implementar el Mutare al 
territori d’acord amb els terminis expo-
sats en aquestes bases.

10 | Tens dubtes?
Fins al 22 d’abril de 2022 t’atendrem te-
lefònicament en el 932 090 948, i per 
correu electrònic a: mutare@fundacio-
carulla.cat

mailto:mutare%40fundaciocarulla.cat?subject=
mailto:mutare%40fundaciocarulla.cat?subject=
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Tractament de dades

Les dades de les persones físiques que en nom de 
les entitats participants presentin la candidatura i les 
de les persones que puguin aparèixer en els materials 
amb què es concorre, seran tractades de conformitat 
amb les disposicions del Reglament general de pro-
tecció de dades (UE), 2016/679 del Parlament Europeu 
i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protec-
ció de les persones físiques amb relació al tractament 
de dades de caràcter personal i a la lliure circulació 
d’aquestes dades (RGPD) i de la Llei orgànica 3/2018 
de 5 de desembre de 2020, de Protecció de dades per-
sonals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Res-
pecte de les persones que puguin identificar-se en els 
materials de les propostes, l’entitat participant haurà 
de recopilar i assegurar-se d’obtenir el consentiment 
escrit de totes elles i en el cas dels menors, dispo-
sar del consentiment dels pares o tutors d’aquests. 
És responsabilitat de l’entitat participant disposar 
d’aquests consentiments degudament aconseguits, ja 
que en cas de controvèrsia, l’entitat haurà de respon-
dre davant del mateix afectat, davant de la Fundació 
Carulla i, si s’escau, davant de l’Agència de Protecció 
de Dades o l’autoritat pertinent.

Les dades personals de tots els/les participants i dels 
seus o seves representants, en cas de menors, seran 
tractades per la Fundació Carulla amb la finalitat de 
gestionar la seva participació i poder formalitzar l’ator-
gament de la jornada. En acabar la convocatòria, les 
dades no seran conservades més enllà dels períodes 
legalment previstos per atendre les obligacions legals. 
Vençudes aquestes obligacions, les dades seran elimi-
nades del sistemes de tractament de dades. 

Els/Les participants podran exercir els seus drets 
d’accés, rectificació, oposició, supressió (oblit), limita-
ció i portabilitat respecte de les dades personals fa-
cilitades arran de la convocatòria, mitjançant un mis-
satge de correu electrònic a info@fundaciocarulla.cat 
indicant en la referència «Protecció de dades Mūtāre 
territori». Les dades personals no seran objecte de 
tractament per a l’obtenció de perfils. L’autoritat com-
petent de control és l’Agència Espanyola de Protecció 
de Dades, c/Jorge Juan, 6 (Madrid, 28001).

Reserves i limitacions

La Fundació Carulla es reserva el dret d’anul·lar o de 
suspendre aquesta convocatòria o bé canviar-ne al-
guna o algunes de les condicions, si per causes tèc-
niques o de qualsevol altra tipologia alienes a la seva 
voluntat no es pogués complir amb el normal desen-
volupament d’aquesta convocatòria, segons el que hi 
ha estipulat en aquestes bases.

Acceptació de les bases

S’informa als participants que el simple fet de prendre 
part en aquesta convocatòria implica la total accepta-
ció d’aquestes Bases.

Qualsevol aspecte no previst en les Bases serà resolt 
per la Fundació Carulla.


