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CULTURA, ARTS I COHESIÓ SOCIAL
BASES DE LA CONVOCATÒRIA

www.fundaciocarulla.
www.fundaciocarulla.cat

«Aquí hi cap tothom.»
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Paco Candel

Premi

Qui s’hi pot presentar?

El Premi Francesc Candel, convocat per la
Fundació Carulla, té com a objectiu impulsar
un projecte artístic realitzat en una organització social que busca com a finalitat la cohesió
social, des de la inclusió de persones migrades.

Aquesta convocatòria està orientada a creadors i creadores –persones físiques o jurídiques– amb una trajectòria mínima de dos
anys i que acreditin experiència prèvia en
el treball amb persones en situació de vulnerabilitat.

Aquesta és la visió de la Fundació Carulla:
contribuir a la construcció d’una societat
oberta, cohesionada, inclusiva... Una societat sostenible que sigui generadora d’oportunitats per a totes les persones. I, en el moment
actual, aquesta cohesió passa per l’acollida i
la inclusió de la diversitat que comporten els
moviments migratoris. Moviments provocats
per l’emergència climàtica, per conflictes bèl·lics, per fenòmens que ens exposen a tots i
que ens poden situar davant una realitat que
mai hauríem esperat.

Els creadors i les creadores artístiques presentaran el projecte en col·laboració amb
una entitat social privada i sense ànim de
lucre: fundacions, associacions, cooperatives,
organitzacions de voluntariat, associacions de
veïns, i altres entitats i institucions amb experiència en el treball amb persones migrades.

La convocatòria recull i dona continuïtat als
aprenentatges de les últimes accions, jornades i convocatòries de la Fundació Carulla en
què ha posat el focus en la recerca de respostes als reptes socials mitjançant la utilització
de les arts i la cultura.
Perquè creiem en el poder de les arts i la
cultura en la construcció de solucions per
a les persones en situació de vulnerabilitat. Una construcció que ha de ser cocreada,
treballant plegats agents socials, educatius i
culturals, perquè ens cal sumar experiència,
coneixement i àmbits d’expertesa davant la
complexitat dels reptes socials actuals.

www.fundaciocarulla.

Els projectes poden ser inèdits o bé poden
ser noves fases d’un projecte que s’estigui
desenvolupant que suposin un salt qualitatiu
i innovador. En tot cas, els projectes que concorren al premi no han d’estar subjectes a cap
tipus de contracte, llicència o drets d’autor
(copyright) previs o a altres drets excepte els
propis de les autores i dels autors del projecte o bé ja han estat cedits a l’organització o a
persona física participant. La proposta ha de
ser fruit d’un procés d’ideació conjunta entre
l’artista i l’entitat social que treballi amb persones migrades i, per això, s’haurà d’acreditar
aquesta col·laboració. També s’hi podran aportar altres aliances que donin valor al projecte,
com amb entitats educatives.
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Àmbits d’actuació

Dotació

Els projectes poden emmarcar-se dins el
desenvolupament de la convivència; el coneixement del context cultural i l’ús social del català, tenint en compte la diversitat existent; la
sensibilització sobre la cultura de la diversitat
cultural; la participació de dones i joves immigrants en àmbits culturals; una visió positiva
de la diversitat en els mitjans de comunicació;
el sentiment de pertinença i el treball per a
la construcció d’entorns més inclusius per a
totes les persones.

S’atorgarà una dotació de 15.000 € (quinze mil
euros) a un (1) únic projecte seleccionat, d’entre tres de finalistes.

Ha de tractar-se de projectes que es fonamentin en la incorporació de les dinàmiques
artístiques de manera transversal i integrades en l’activitat de les entitats socials, sumant el treball de creació i el treball social en
la intervenció.
Els projectes han de desenvolupar-se a Catalunya i hauran de tenir una durada de dos
anys, que s’iniciarà durant el primer trimestre
de 2023.

www.fundaciocarulla.

Aquesta dotació es farà efectiva als creadors i
creadores en dos pagaments:
•Un primer import de 10.000 € (deu mil euros)
en el moment del lliurament del premi.
•L’import restant, 5.000 € (cinc mil euros), un
cop tancat el primer any del projecte, i després d’una primera avaluació.
Condicions de la dotació
La persona física o jurídica que resulti escollida ha d’acceptar l’import de la dotació fixada
en aquestes bases, així com també el procediment de lliurament i les activitats de control
i garantia aplicades i exigides en el lliurament,
la recepció i la implementació de la dotació
(Drets i obligacions dels participants).
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Criteris de valoració
•Enfocament cap a la transformació social
i la contribució a la cohesió social, amb
la identificació del repte social a què es vol
donar resposta i amb la concreció de la contribució de la proposta al repte identificat.
•Grau d’innovació per respondre als reptes
que es planteja el projecte: es valoren prioritàriament propostes artístiques que s’adrecen
a atendre necessitats no cobertes pels recursos socials existents o que plantegen solucions noves a necessitats existents.
•Grau d’especialització i experiència en la
intervenció artística amb persones i grups en
situació de vulnerabilitat, especialment amb
persones migrades.
•Foment del coneixement i de l’ús social
del català.
•Compromís acreditat de l’entitat social
amb què es durà a terme el projecte i implicació d’altres agents del teixit social i educatiu.
•Solvència tècnica de la metodologia de treball dissenyada per a la realització del projecte
i orientació a la generació d’impacte social.

www.fundaciocarulla.

Jurat i procediment de
selecció de candidatures
•El jurat el formaran diversos professionals del
món social i de la cultura.
•El jurat seleccionarà els projectes finalistes,
als quals podrà demanar, si es considera necessari, més informació sobre el projecte, així
com una breu entrevista amb els responsables del projecte. El jurat també podrà fer visites a les entitats en què es proposa dur a
terme les iniciatives seleccionades.
•La decisió del jurat és inapel·lable. El jurat té la
potestat de declarar deserta aquesta convocatòria del Premi Francesc Candel si no hi ha
prou participació, sense que la decisió comporti cap dret a favor de les persones físiques
i/o jurídiques participants.
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Presentació
de candidatures
Per optar al Premi Francesc Candel 2022, cal
emplenar el formulari d’inscripció i adjuntar-hi la documentació que s’hi demana a
www.fundaciocarulla.cat.
FORMULARI
A. Dades identificatives
B. Agents implicats
•Breu descripció de la trajectòria del creador o
creadora en la dimensió artística i en la col·laboració amb entitats socials per a la intervenció davant situacions de vulnerabilitat.
•Breu descripció de la naturalesa, la trajectòria
i l’àmbit d’activitat de l’entitat social en què es
desenvoluparà el projecte.
•Breu descripció d’altres aliances o agents socials i educatius implicats, si s’escau.
C. Descripció del projecte
•Descripció del projecte o servei de l’entitat social en què es durà a terme la intervenció.

•Objectius qualitatius i quantitatius que es proposa en el projecte.
•Activitats que es duran a terme, amb la
identificació dels rols dels diversos agents
implicats en cadascuna de les activitats i
amb el calendari i els indicadors d’avaluació
d’aquestes.
•Impacte esperat en els diversos agents
implicats (quins canvis o transformacions
esperem provocar amb el projecte i com
s’avaluaran): en les persones destinatàries,
en l’entitat social, en l’equip creador i en altres agents.
Documentació:
Documents obligatoris
•Currículum del creador o creadora que presenta candidatura, amb explicació dels projectes realitzats en col·laboració amb entitats socials.
•Carta de compromís de participació de l’entitat social.

•Breu descripció de la intervenció conjunta
(creador/a i entitat social).

•Memòria d’activitats de l’entitat social dels
dos últims exercicis.

•Accions que es duran a terme per fomentar
el coneixement i l’ús social de la llengua catalana.

•Breu vídeo d’explicació de la candidatura
(màxim 3 minuts).

•Hipòtesi de partida: com contribuirà el treball
artístic en el si de l’entitat per donar resposta a
les necessitats de les persones a qui s’adreça.

www.fundaciocarulla.

Documents complementaris
•Altres documents i enllaços que es vulguin
aportar.
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Calendari
de la convocatòria
El termini de presentació de candidatures
s’iniciarà el 14 de setembre de 2022 i finalitzarà el 27 d’octubre a les 18 hores.
L’organització es reserva el dret d’allargar el
període de convocatòria. La Fundació Carulla
comunicarà el nou calendari a través de la
seva pàgina web.
El veredicte del jurat es donarà a conèixer en
un acte públic durant el mes de desembre
de 2022.

www.fundaciocarulla.
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Drets i obligacions
dels participants
•L’import del premi s’haurà de destinar íntegrament al desenvolupament del projecte.
Si es detecten actuacions que poden ser indici d’ús de la dotació per a altres finalitats,
la Fundació Carulla es reserva el dret de no
lliurar el percentatge restant i, fins i tot, de
requerir el reintegrament de l’import ja lliurat, sense perjudici d’activar les accions que
en dret l’emparin.
•L’import del premi s’abonarà de la manera
següent: 10.000 € (deu mil euros) en el moment del lliurament, i l’import restant, 5.000
€ (cinc mil euros), es farà efectiu una vegada acomplert el primer any del projecte
i una vegada realitzada la valoració del seu
desenvolupament. Per poder fer aquesta
valoració, es demanarà que es faci arribar
a la Fundació Carulla una memòria que inclogui la justificació econòmica de l’ús de
la inversió del premi, en el primer any d’execució del projecte.
Aquesta memòria ha de donar resposta al
nivell d’assoliment dels objectius plantejats en la presentació de la candidatura, així
com dels resultats assolits.
Una vegada tancat el projecte, es demanarà
l’actualització de la memòria, incorporant-hi
informació referent al segon any d’activitat.
També es demanarà que s’adjunti material audiovisual de documentació dels diferents processos desenvolupats en el marc
del projecte, que haurà de recollir l’enregistrament de les activitats desenvolupades i
dels testimonis de persones i d’entitats participants.
www.fundaciocarulla.

•La Fundació Carulla signarà un conveni de
col·laboració amb el creador o creadora del
projecte guanyador. En el conveni s’hi establiran els termes de la concessió del premi
i les condicions de difusió.
•La dotació és intransferible, és a dir, en cas
que per qualsevol circumstància la persona
física o jurídica seleccionada no pogués o
no volgués acceptar el premi o bé hi renunciés, aquella participació premiada quedarà cancel·lada i no hi haurà cap més altra
obligació envers aquell/a participant que ha
renunciat al premi.
•El guanyador o guanyadora i els finalistes
premiats es comprometen a complir els
acords presos amb la Fundació Carulla i el
seu equip de col·laboradors en el conveni
de col·laboració signat. Qualsevol incompliment d’aquest conveni en comportarà la
suspensió i el reintegrament de l’import de
la dotació.
•La dotació està subjecta a les disposicions
legals .
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Cessió de drets de
propietat intel·lectual i
drets d’imatge
Drets de propietat intel·lectual
Els participants conservaran els drets de propietat intel·lectual dels seus projectes.
Sens perjudici del que s’ha dit, les creadores
i el creadors del projecte guanyador cedeixen
a la Fundació Carulla tots els drets de propietat intel·lectual patrimonial de què siguin titular en relació amb el projecte premiat per
a la seva explotació per part de la Fundació
Carulla en qualsevol mitjà, suport i/o modalitat d’explotació, en exclusiva, per a tot l’univers
i amb facultat de cessió a tercers, incloent-hi
els drets de reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i
transformació, en qualsevol idioma, sense cap
limitació temporal i sense cap més altre tipus
de compensació dinerària o en espècie que la
reconeguda en las bases reguladores i percebuda amb el premi atorgat.

Drets d’imatge
La participació en aquesta convocatòria del
Premi Francesc Candel que organitza la Fundació Carulla comporta incondicionalment
que aquesta entitat pugui tractar el vostre nom
i cognoms o qualsevol imatge, vídeo i/o arxiu
d’àudio en què aparegui la vostra imatge, veu
i/o nom que es pugui fer/enregistrar, en motiu
de la vostra participació i durant el transcurs
de l’acte de lliurament del premi amb finalitats de difusió publicitària, informativa, corporativa per qualsevol mitjà audiovisual i/o escrit (TV, premsa, Internet, xarxes socials, NFT,
pòdcasts, metavers, etc.), en qualsevol suport
publicitari i/o mediàtic (fulletons, pancartes,
panells, pàgines web, memòria d’activitats,
publicacions reportatges, etc.); en conseqüència, la participació que es formalitza amb el
formulari d’inscripció comporta, sense opció
a oposar-s’hi, el que suposaria no poder participar, la cessió a favor de la Fundació Carulla
de tots els vostres drets d’imatge, veu i/o nom
per tal que la Fundació Carulla pugui reproduir,
fixar, distribuir, comunicar i posar a disposició
del públic i transformar aquestes imatges, vídeos i/o arxius d’àudio on apareixen la vostra
imatge, veu i/o nom en l’àmbit universal amb
facultat de cessió a tercers, en qualsevol llengua i amb caràcter indefinit per informar sobre
el Premi Francesc Candel, sense cap tipus de
compensació econòmica i/o en espècie ni cap
altre tipus de reconeixement ni per part de la
Fundació Carulla ni dels seus cessionaris ni llicenciataris ni successors.
La inscripció és voluntària, tanmateix aquesta inscripció i participació al Premi Francesc
Candel estan associades de manera inseparable a la cessió de drets descrita.

www.fundaciocarulla.
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Tens dubtes?

Tractament de dades

Si durant la convocatòria teniu dubtes sobre
la vostra candidatura ens podreu localitzar a:
premifrancesccandel@fundaciocarulla.cat

Les dades de les persones físiques o jurídiques que 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 protecció de dades (UE),
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell
de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció 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 personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Respecte
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, disposar del consentiment
dels pares o tutors d’aquests.
És responsabilitat de la persona concurrent
disposar d’aquests consentiments degudament aconseguits, ja que en cas de controvèrsia, l’entitat haurà de respondre 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 i 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’atorgament.
En acabar la convocatòria, les dades no seran conservades més enllà dels períodes legalment previstos per atendre les obligacions
legals.

www.fundaciocarulla.
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Vençudes aquestes obligacions, les dades seran eliminades del sistemes de tractament de
dades.

Qualsevol ús fraudulent o abusiu d’aquestes
bases comportarà la baixa automàtica dels
participants.

Els i les participants podran exercir els seus
drets d’accés, rectificació, oposició, supressió
(oblit), limitació i portabilitat respecte de les
dades personals facilitades arran de la convocatòria, mitjançant un missatge de correu
electrònic a info@fundaciocarulla.cat indicant en la referència Protecció de dades Premi Francesc Candel. Les dades personals no
seran objecte de tractament per a l’obtenció
de perfils. L’autoritat competent de control és
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, c/
Jorge Juan, 6 (Madrid, 28001).

Acceptació de les bases
La participació en la convocatòria implica l’acceptació d’aquestes bases. La participació
en la convocatòria no té associada cap tipus
de remuneració.

Reserves i limitacions
La Fundació Carulla es reserva el dret d’anul·
lar o de suspendre aquesta convocatòria o bé
canviar-ne alguna o algunes de les condicions, si per causes tècniques o de qualsevol
altra tipologia alienes a la seva voluntat no es
pogués complir amb el normal desenvolupament d’aquesta convocatòria, segons el que hi
ha estipulat en aquestes bases.
Igualment, es podrà declarar nul·la la convocatòria si es detecten irregularitats en les dades
dels participants guanyadors, en els projectes
concurrents...
Es podrà descartar automàticament aquelles
participacions que siguin abusives o fraudulentes.
No podran prendre part en aquesta convocatòria escoles o persones directament lligades
a la Fundació Carulla.
www.fundaciocarulla.

Qualsevol aspecte no previst en aquestes bases serà resolt pel jurat i/o per la Fundació Carulla.
Qualsevol manifestació en contra per part del
o de la participant implicarà l’exclusió d’aquest
o d’aquesta de la convocatòria i Fundació Carulla quedarà alliberada de tota obligació respecte d’aquest/a participant.

Publicació de les bases
Aquestes bases es publicaran a la pàgina web
de Fundació Carulla (www.fundaciocarulla.cat)
a partir de la data d’inici de la convocatòria.
Les bases publicades seran les que regularan
aquesta convocatòria.
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