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56 impactes

Audiència: 11.669.395

Valor econòmic: 165.180 €

Mitjans Impactes Audiència Valor econòmic*

Paper 14 534445 90527 €

Televisió 3 614.526 28500 €

Ràdio 5 895.000 16.414 €

Online 29 9.378.432 26.945 €

Branded Content 5 246.992 2.794 €

TOTAL 56 11669395 165180 €

A continuació es detalla el resultat de les accions de premsa realitzades per ARTV en relació a 
la difusió de l’acte del Premi Lluís Carulla 2022. Enguany ARTV ha dut a terme una estratègia 
de comunicació p o s a n t è n f a s i e n l a p r è v i a de l'acte per posicionar el Premi com a 
projecte global i la labor de la Fundació Carulla, a m b l a q u e s’han aconseguit impactes molt 
qualitatius amb entrevistes a Marta Esteve i a algns finalistes. ARTV ha treballat perquè els 
mitjans es fessin ressò també de l’acte de lliurament de premis i dels guanyadors dels premis, 
maximitzant la presència mediàtica de la Fundació Carulla en les peces obtingudes. ARTV 
també ha donat suport en la gestió i coordinació dels articles de Branded Content.

* La valoració econòmica s'obté del cost econòmic que suposaria tenir presència en cada mitjà si es
fes una inserció publicitària

5 impactes de Branded Content



Mitjà Data Titular

PAPER
El Periódico de Catalunya 
- Activos 11/12/2022

La cultura que no dona diners . Hi ha empreses culturals que 
tenen l’objectiu de transformar la societat i que, vistes com a 
serveis, no tenen una clara intenció de monetitzar. No obstant, 
també necessiten ser rendibles per perdurar

El Punt Avui 13/12/2022 “Invertir en cultura és invertir en salut i en futur”

El Punt Avui 13/12/2022 El repte d’adaptar elmecenatge culturalal segle XXI

El Punt Avui 13/12/2022 Marta Esteve, impuls cultural

Diari de Girona 20/12/2022 El Recòndit: de festival a programació estable

Diari Ara 21/12/2022 Semàfor

Diari Ara 21/12/2022 Premi Lluís Carulla per al Centre Ecològic Cultural Mòdul

El Punt Avui 21/12/2022 Fundació Contorno Urbano rep el Premi Carulla

Diari de Girona 24/12/2022 Subvencions, col·lectes o premis, el preu de sobreviure com a 
empresa cultural

L’Opinió 13/01/2023 El Pla integral les Planes-Blocs Florida rep un nou
premi als seus projectes i ja en suma cinc

L’Econòmic 15/01/2023 Donar la mà a artistes que emprenen

El Periódico - Català 15/01/2023 Perifèria Gold Battle,el rap per la integració

El Periódico - Castellà 15/01/2023 Perifèria Gold Battle,el rap por la integració

El Periódico - Castellà 15/01/2023 Albert Alarcón

TELEVISIÓ

TV3 - Telenotícies nit 20/12/2022 Notícia sobre el lliurament de premis

TV L’Hospitalet - 
programa Taquilla Inversa 15/12/2022 Entrevista: El projecte "Mòdul" de Contorno Urbano, nominat al 

Premi Lluis Carulla

TV L’Hospitalet - 
Informatius 21/12/2022 Notícia sobre el premi al projecte Mòdul de Contorno Urbano de 

L’Hospitalet i la tasca de la Fundació Carulla

https://drive.google.com/file/d/1j01ugWiphlJriBXGqhjcjwfB3cX06Byr/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/184mgHHVdaqQaezLWq_H7P-4ihyu3UdGi/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Rdf2zklLUwJfRq_3toeIouBPwg9eAFhG/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/13Fc4H-Bo8BmFYUgrwLtLKTlDbDZmoIom/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1x3-IGcJ-XaTfYtpVMsEQYtqj8XHvmYZf/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1wpMpn-eVp9h9l85XlGvGLPPrT0IrnXCu/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1t1IW0Hg4WmCNexICvKfuCHiWtnGzYAQS/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1XhlUP1XvCj3S450KjnOMFugOjAkB64K2/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/18ALFjz1V81htEPRGtDFDiVlN020QkNlm/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1_PhRfvm64B2MwBdV3soRdjBnBZALaQ7s/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1KwBfqXNJ5I4i7iZkAZmH4Rxfu1KkVGRr/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1GGTUBm4vCNPk-LhKk_q8JUia4A4orn6x/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1SwpdNTrQ5nE6ym2NmKIhgcqX24wYC6d5/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1-sdTl_tbz8DDl0hciafdhR6t6FNaSWL7/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1rcig__GpuSYkZiTzfN3OP55DcyQMBonR/view?usp=share_link
https://lhdigital.cat/web/digital-h/televisio/veure-video/-/journal_content/56_INSTANCE_ZrP3/11023/15121926
https://lhdigital.cat/web/digital-h/televisio/veure-video/-/journal_content/56_INSTANCE_ZrP3/11023/15123200


Mitjà Data Titular

RADIO
Onda Cero Catalunya - 
Lideratges 7/12/2022 Secció Empresa en Femeni amb Marta Esteve, Directora de la 

Fundació Carulla

Onda Cero Catalunya - La 
Brúixola 16/12/2022 Entrevista a Marta Esteve, Directora de la Fundació Carulla

Catalunya Ràdio - El Matí 
de Catalunya Radio 21/12/2022 Notícia sobre el lliurament de premis

Catalunya Ràdio - 
Informatius 21/12/2022 Pendent de recuperar

Catalunya Ràdio - PopAp 22/12/2022 Entrevista a Perifèria Gold Batlle i Marta Esteve, Directora de la 
Fundació Carulla

ONLINE
Onda Cero Catalunya - 
Lideratges 7/12/2022 Secció Empresa en Femeni amb Marta Esteve, Directora de la 

Fundació Carulla

El Punt Avui 13/12/2022 “Invertir en cultura és invertir en salut i en futur”

L'Econòmic 13/12/2022 “Invertir en cultura és invertir en salut i en futur”

TV L’Hospitalet - 
programa Taquilla Inversa 15/12/2022 Entrevista: El projecte "Mòdul" de Contorno Urbano, nominat al 

Premi Lluis Carulla

Onda Cero Catalunya - La 
Brúixola 16/12/2022

Entrevista a Marta Esteve, Directora de la Fundació Carulla

La Vanguardia - CAT 20/12/2022 Mòdul, un centre ecològic cultural, guanya el premi Lluís Carulla al 
millor projecte

La Vanguardia - ES 20/12/2022 Mòdul, un centro ecológico cultural, gana el premio Lluís Carulla al 
mejor proyecto

Diari ARA 20/12/2022 El Centre Ecològic Cultural Mòdul guanya el premi Lluís Carulla

Diari ARA Balears 20/12/2022 El Centre Ecològic Cultural Mòdul guanya el premi Lluís Carulla

El Punt Avui 20/12/2022 Fundació Contorno Urbano rep el Premi Carulla

ACN 20/12/2022 Fundació Contorno Urbano guanya el Premi Lluís Carulla 2022 
d’emprenedoria cultural

El País 20/12/2022 La Fundación Contorno Urbano gana el Premio Lluís Carulla a 
emprendimiento cultural

EFE 20/12/2022 La Fundación Contorno Urbano gana el Premio Lluís Carulla a 
emprendimiento cultural

La República 20/12/2022 Fundació Contorno Urbano guanya el Premi Lluís Carulla 2022 
d’emprenedoria cultural

Diari de Girona 20/12/2022 El Recòndit: de festival a programació estable

L'Hospital Digital 20/12/2022 El projecte Mòdul. Centre Ecològic Cultural , finalista al Premi Lluis 
Carulla

https://www.ondacero.es/emisoras/catalunya/audios-podcast/lideratges/lideratges-dona-les-stem_2022120863923558ad8bc10001fe0e29.html
https://www.ondacero.es/emisoras/catalunya/audios-podcast/bruixola/bruixola-161222_20221216639ccb658fbeda000145a5d2.html
https://drive.google.com/file/d/1TbdFSajGyEmNtHgJ3FZ38g10So7oJDkq/view?usp=share_link
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/popap/periferia-gold-battle-rap-per-ajudar-joves-en-situacio-de-vulnerabilitat/audio/1156857/
https://www.ondacero.es/emisoras/catalunya/audios-podcast/lideratges/lideratges-dona-les-stem_2022120863923558ad8bc10001fe0e29.html
https://admin2014.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2229327-invertir-en-cultura-es-invertir-en-salut-i-en-futur.html
http://leconomic.cat/article/2229327-invertir-en-cultura-es-invertir-en-salut-i-en-futur.html
https://lhdigital.cat/web/digital-h/televisio/veure-video/-/journal_content/56_INSTANCE_ZrP3/11023/15121926
https://www.ondacero.es/emisoras/catalunya/audios-podcast/bruixola/bruixola-161222_20221216639ccb658fbeda000145a5d2.html
https://www.lavanguardia.com/encatala/20221220/8653103/modul-centre-ecologic-cultural-guanya-premi-lluis-carulla-millor-projecte.html
https://www.lavanguardia.com/cultura/20221220/8653101/modul-centro-ecologico-cultural-gana-premio-lluis-carulla-mejor-proyecto.html
https://www.ara.cat/cultura/centre-ecologic-cultural-modul-guanya-premi-lluis-carulla_1_4579504.html
https://www.arabalears.cat/cultura/centre-ecologic-cultural-modul-guanya-premi-lluis-carulla_1_4579798.html
https://admin.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2233040-fundacio-contorno-urbano-rep-el-premi-carulla.html
https://elpais.com/espana/catalunya/2022-12-20/la-fundacion-contorno-urbano-de-lhospitalet-gana-el-premio-lluis-carulla-a-emprendimiento-cultural.html#:~:text=El%20proyecto%20Modul,%20de%20la,mayor%20dotaci%C3%B3n%20econ%C3%B3mica%20del%20pa%C3%ADs.
https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/fundacio-contorno-urbano-guanya-el-premi-lluis-carulla-2022-demprenedoria-cultural/
https://www.diaridegirona.cat/cultura/2022/12/20/recondit-festival-programacio-estable-80185445.html
https://lhdigital.cat/web/digital-h/noticia/cultura/-/journal_content/56_INSTANCE_43Th/11023/15122926


Mitjà Data Titular

ONLINE
L'Hospital Digital 20/12/2022 La Fundació Contorno Urbano guanya el Premi Lluís Carulla 2022 

d'emprenedoria cultural

Cultura21 21/12/2022 La Fundació Contorno Urbano i Llobregat Block Party guanyen els 
Premis Lluís Carulla

El Far 21/12/2022 Contorno Urbano guanya el Premi Lluís Carulla d'emprenedoria 
cultural

La Ciutat 21/12/2022 El Pla integral les Planes-Blocs Florida de l’Hospitalet rep un nou 
premi

El Llobregat 22/12/2022 Increíble. El Plan Integral Les Planes-Blocs Florida recibe su 
quinto galardón

The New Barcelona Post 22/12/2022 La Fundación Contorno Urbano gana el Premio Lluis Carulla

Diari de Girona 24/12/2022 Subvencions, col·lectes o premis, el preu de sobreviure com a 
empresa cultural

Paper Blog 25/12/2022 Un contenedor adaptado como espacio cultural ganó el Premio 
Lluís Carulla 2022

Social.cat 30/12/2022 Fundació Contorno Urbano, guanyadora del Premi Lluís Carulla 
2022 d’emprenedoria cultural

L’Econòmic 15/01/2023 Donar la mà a artistes que emprenen

El Punt Avui 15/01/2023 Donar la mà a artistes que emprenen

Periódico (Català) 15/01/2023 Perifèria Gold Battle, el rap per la integració

Periódico (Castellà) 15/01/2023 Perifèria Gold Battle, el rap por la integración

BRANDED 
CONTENT

Núvol 19/12/2022 Els finalistes del Premi Lluís Carulla

Catorze 19/12/2022 Els finalistes del Premi Lluís Carulla

Time Out 19/12/2022 Ja coneixem els finalistes dels Premis Lluís Carulla i Francesc 
Candel

Núvol 21/12/2022 La gala de la cultura transformadora

Catorze 21/12/2022 Cultura sense barreres als Premis Lluís Carulla

Time Out Pendent de 
publicació Entrevista a Marta Esteve i peça amb els guanyadors

https://lhdigital.cat/web/digital-h/noticia/cultura/-/journal_content/56_INSTANCE_43Th/11023/15123035
https://cultura21.cat/noticies/la-fundacio-contorno-urbano-i-llobregat-block-party-guanyen-els-premis-lluis-carulla/
https://elfar.cat/art/43028/contorno-urbano-guanya-el-premi-lluis-carulla-demprenedoria-cultural
https://laciutat.cat/laciutatdebarcelona/pla-integral-planes-blocs-florida-hospitalet-nou-premi
https://www.elllobregat.com/noticia/24015/lhospitalet/increible.-el-plan-integral-les-planes-blocs-florida-recibe-su-quinto-galardon.html
https://www.thenewbarcelonapost.com/fundacion-contorno-urbano-gana-premio-lluis-carulla-2022/
https://www.diaridegirona.cat/economia/2022/12/24/subvencions-collectes-o-premis-preu-80360758.html
https://es.paperblog.com/un-contenedor-adaptado-como-espacio-cultural-gano-el-premio-lluis-carulla-2022-7332755/
https://www.social.cat/noticia/18071/fundacio-contorno-urbano-guanyadora-del-premi-lluis-carulla-2022-demprenedoria-cultural
https://www.leconomic.cat/article/2240847-donar-la-ma-a-artistes-que-emprenen.html
https://www.elpuntavui.cat/economia/article/18-economia/2240847-donar-la-ma-a-artistes-que-emprenen.html
https://www.elperiodico.cat/ca/oci-i-cultura/20230115/periferia-gold-battle-batalla-rap-premi-carulla-81131250
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20230115/periferia-gold-battle-batalla-rap-premi-carulla-81131250
https://www.nuvol.com/agenda/els-finalistes-del-premi-lluis-carulla-295199
https://www.catorze.cat/biblioteca/premis-lluis-carulla-195712/
https://www.timeout.cat/barcelona/ca/que-fer/finalistes-premis-lluis-carulla-francesc-candel
https://www.nuvol.com/art/la-gala-de-la-cultura-transformadora-295618
https://www.catorze.cat/biblioteca/cultura-sense-barreres-premis-lluis-carulla-195983/


PAPER 



Les empreses que es dediquen a impulsar la 
cultura com a eina de cohesió de la societat 
han de ser capaces, com totes les altres, de ge-
nerar prou recursos per a, almenys, subsistir. 
Continuar operant implica, en la majoria dels 
casos, recolzar-se en les subvencions públi-
ques. Per això, i pel seu component social, el 
seu objectiu empresarial últim no pot ser mai 
el rendiment econòmic. 

«Els projectes culturals difícilment tenen 
grans beneficis. Però és que tampoc els han de 
tenir. Perquè han de ser serveis públics. La sa-
nitat no és rendible, l’educació tampoc ho és, 
i això no es qüestiona. La cultura no s’ha de 
valorar a través de la rendibilitat econòmica, 
sinó pel seu impacte social, pels valors que in-
fon» exposa Oriol Escursell, fundador de Ni-
lak, un dels projectes guanyadors el 2020 del 
premi Lluís Carulla, amb el qual s’impulsen 
iniciatives culturals de base social. 

Dos anys després, 
aquest teatre itinerant 
en forma de carpa de 
circ es troba en ple crei-
xement. Gràcies, en 
gran part, a l’impuls 
econòmic que va rebre 
d’aquesta fundació. 

Els 70.000 euros que 
acompanyen el premi 
van permetre a l’equip 
d’Escursell comprar la 
infraestructura neces-
sària per muntar un au-
tèntic teatre dins de la 
carpa. Concretament, 
60.000 euros es van ha-
ver de destinar a desen-
volupar el projecte, i 
10.000 més van ser per a 
mentoria cultural i em-
presarial durant dos 
anys, tal com obliguen 
les bases del concurs. 

En aquest sentit, a 
ulls de la directora de la 
mateixa Fundació Caru-
lla, Marta Esteve, la 
cultura és «rendible so-

cialment. Perquè el rendiment no s’ha de me-
surar només en clau econòmica». I, tot i que 
cal treballar perquè els projectes siguin com 

més solvents millor, assumeix que «la gran 
majoria d’ells no ho seran». 

Això no ha d’implicar que els professionals 
de la cultura hagin de fer la seva feina de ma-
nera gratuïta. Les empreses culturals de voca-
ció social solen finançar-se en gran manera 
mitjançant subvencions públiques; altrament, 
moltes no serien viables. I per això mateix, 
tots els empleats «haurien de poder viure d’un 
projecte cultural». 

«La cultura és un dret», afirma Esteve. Un 
projecte cultural no pot viure només de la ven-
da d’entrades, ja que haurien de vendre’s a un 
preu molt elevat, i l’objectiu és que la gent hi 
vagi, que consumeixi cultura com a avantsala 
per aconseguir societats més cohesionades». 

De fet, el principal objectiu de la Fundació 
Carulla és treballar perquè els projectes cultu-
rals es tornin sòlids i puguin convertir-se en 
empreses, una cosa que «per a la majoria és 
molt complicada», diu Esteve. A través 
dels anys, ha comprovat que hi ha 
«molta capacitat creativa en la 
societat, però falta suport en la 
part empresarial». I és que 
«no només fa falta més in-
versió en cultura, sinó 
que la lògica de la inver-
sió pública entengui la 
dels processos cultu-
rals, que és molt dife-
rent de la d’un altre 
tipus. Perquè sovint, 
per rebre una inver-
sió pública, l’admi-
nistració demana 
que el projecte 
compti amb una in-
versió inicial, una 
cosa que en molts 
d’aquests casos, «no 
és possible». 

Sense sous 

La realitat de molts 
d’aquests projectes en l’ac-
tualitat és complexa: es veuen 
embolicats en una agònica bata-
lla per mantenir-se econòmicament 
a la superfície. I això no dona marge per 
a sous dignes. Per exemple, en el cas de Ni-
lak, el projecte es finança amb subvencions 

La cultura que 
no dona diners 
Hi ha empreses culturals que tenen l’objectiu de 
transformar la societat i que, vistes com a serveis,  
no tenen una clara intenció de monetitzar. No obstant, 
també necessiten ser rendibles per perdurar

IRENE JUÁREZ

El Periódico, 11 de desembre de 2022



del Departament de Cultura de la Generali-
tat, de les diputacions catalanes i d’alguns 
ajuntaments que decideixen sumar-los el 
seu gra de sorra perquè creuen en la cultura 
com un dret més. 

Així, la part d’ingressos que ve per altres 
vies, com per exemple de la venda d’entrades 
o del marxandatge, és residual per a ells. A
través de la suma de totes les fonts de finan-
çament, aquest any, Nilak ha facturat
120.000 euros. Amb aquesta xifra només es 
poden cobrir les despeses pròpies de la gira, 
durant els mesos d’estiu. Però l’equip no co-
bra. De fet, aquest és el seu objectiu per al
2023: aconseguir un sou perquè els seus in-
tegrants cobrin tot l’any. 

Precarietat i incertesa 

En la mateixa línia, els creadors del projecte 
animat Pixi.click ho estan veient negre per tro-
bar prou finançament per llançar el seu pro-
jecte: una sèrie per a nens que tracta les addic-
cions digitals. Per posar-lo en marxa necessi-
ten 30.000 euros, que aconseguirien si gua-
nyessin el premi Lluís Carulla a millor idea, al 
qual s’han postulat. Si el 20 de desembre, dia 
en què es coneixeran els guanyadors, no són 
els afortunats, posaran en marxa una campa-
nya de finançament col·lectiu, és a dir, una cri-
da online per recaptar fons. A més, pretenen 
aconseguir el suport d’alguns partners finan-
cers, almenys per llançar la primera tempora-
da de la sèrie, de vuit capítols. 

Depenent de com funcioni aquesta prime-
ra entrega, es plantejaran ampliar el seu ven-
tall de col·laboradors, «sempre que compar-
teixin els valors de la marca», diu un dels cre-

adors del projecte, Jimmy Guiu. Com a 
fonts de finançament addi -

cionals, com els seus 
companys, 

comptaran amb la ven-
da de marxandatge i al-
tres activitats relaciona-
des amb la sèrie. 

«El sector cultural 
viu sempre en la preca-
rietat i en la incertesa», 
assegura Escursell. I 
apunta directament a la 
política: «Fins que els 
governs no canviïn la 
concepció que tenen de 
la cultura, el sector no 
podrà fer un pas en -
davant». 

D’altra banda, Guiu 
reconeix que, si el des-
envolupessin per comp-
te propi, no podrien 
portar a terme «un pro-
jecte de tanta qualitat, 
sinó que hauria de ser 
molt més senzill», pre-
cisament per aquesta 
falta de finançament. I 
lamenta que el sector 
en general es troba en 
un estat de «marginali-
tat», i els seus membres 
«acaben abandonant-
lo». «Senzillament, no hi ha oportunitats. Qui 
triomfa és perquè és un geni». 

Esteve considera que el sector està infrafi-
nançat. Segons dades de l’INE el 2020, supo-
sa un 2,2% del PIB espanyol, un 3,2% si es 
considera el conjunt de les activitats econò-
miques vinculades amb la propietat intel·lec-
tual. En el conjunt d’Espanya, la cultura re-
presenta el 0,35% de la despesa total. A Cata-
lunya, tot i que la xifra dels Pressupostos que 
es destina al sector as-
cendeix a l’1,3%, la Fun-
dació Carulla encara la 
considera insuficient, i 
demana un 2%. Una lí-
nia en la qual, segons 
Esteve, s’està treballant 
en plena negociació dels 
comptes. 

Creada el 1973 

La família Carulla Font, al 
comandament d’aques-
ta Fundació des que la 
van crear el 1973, és 
propietària també 
d’Agroliment i de Ga-
llina Blanca, i el seu 
patrimoni ascendeix a 
1.900 milions d’euros el 
2022. Ocupen el lloc 23 
de les famílies més ri-
ques d’Espanya, segons 
la llista Forbes. 

El pressupost de la seva fundació va ser el 
2021 de 2,9 milions d’euros, que va finançar la 
família en un 80%. El 20% restant ve de dife-
rents administracions públiques i altres fonts. 
I els diners es destinen íntegrament a projec-
tes culturals, externs, però també a un museu 
que gestionen, entre altres coses. «El que fa la 
fundació és sostenir-se. Els beneficis s’inver-
teixen», conclou la directora.

Una de cada quatre comarques 
catalanes no té teatre, segons 
xifres de la Generalitat de Cata-
lunya. És la dada que va empè-
nyer Oriol Escursell i el seu 
equip a posar en marxa el pro-
jecte cultural Nilak, que con-
sisteix en una carpa de circ que 
amaga un teatre a l’interior i 
que viatja pel territori català 
amb l’objectiu de «buscar re-
cursos perquè el teatre arribi a 
totes les poblacions», argu-
menta Escursell. 

Aquest projecte va trobar 
prou finançament per tirar 
endavant el 2020 gràcies a un 
pla públic d’impuls al circ i el 
premi Lluís Carulla. El 2021 es 
va inaugurar la carpa, i a l’es-
tiu d’aquest any ja s’ha co-
mençat la gira. Ha sigut de 
mes i mig: tres setmanes de 
funcions en dues poblacions 
catalanes.  

El projecte va néixer de la 
mà de 12 artistes del món del 
circ, que creien que muntar 
una carpa era «la manera 
més viable de construir un 
equipament escènic en molt 
pocs dies», i que a més funci-
ona com «un contenidor on 
englobar diferents pràcti-
ques artístiques». Avui dia, 
l’equip està format per 15 
persones, més els col·labora-
dors que realitzen les dife-

rents activitats a la carpa du-
rant els mesos d’estiu. 

Als 70.000 euros del premi 
Lluís Carulla, se’n van afegir 
50.000 més procedents dels 
diferents socis inicials per 
donar sortida al projecte. I 
Escursell calcula que, per ca-
da població que visiten (la 
mitjana és de dues a l’any), el 
cost ascendeix a 60.000 eu-
ros, 120.000 en total. 

És per això que, per a l’any 

2023, tenen previst visitar 
dos municipis més, en els 
quals pretenen invertir la 
mateixa quantitat, amb una 
mitjana de set espectacles de 
diferents especialitats. 

Amb una inversió similar a 
la de l’any passat, aquestes 
dues rutes estan garantides. 
Tanmateix, l’objectiu d’Es-
cursell és créixer prou per co-
brir els sous anuals de tots els 
integrants.

Nilak: una carpa de circ 
que amaga un teatre 

FUNDACIÓ CARU-
LLA, EN XIFRES

70.000  
euros destinats a 
projectes guanya-
dors del Lluís Carulla 

30.000 
euros per a les idees 
guanyadores del pre-
mi Lluís Carulla

2,9 
milions de pressu-
post anual de la fun-
dació el 2021

L’estada en cada 
població que 
visita el circ puja  
a 60.000 euros. 
Així, només en 
poden fer dues

La carpa del circ 
itinerant Nilak | 
‘actius’

Persones en una 
llibreria | ‘ac-
tius’



Uns premis per impulsar la transformació social a través de la cultura

En trev ista  M arta Esteve D irectora  general de la Fundació  Caru lla

“Invertir en 
cultura és
invertir en 
salut i en futur”
Bernat Sa lva
BARCELONA

l dia 20 de desembre, 
la Fundació Carulla lliu- 
rará a l’espai Ideal-Cen
tre d’Arts Digitals de 

Barcelona el premi Lluís Carulla 
per a projectes culturals trans- 
formadors. Són uns guardons 
bianuals que es compten entre 
els més ben dotats de la cultura 
catalana: es lliurará un premi 
de 70.000 euros i un altre de
30.000 euros. També es conce- 
dirá el premi Francesc Candel 
de cultura i cohesió social, de
15.000 euros. Marta Esteve 
(Barcelona, 1975), directora ge
neral de la fundació, ens parla 
dels premis i dels reptes del me- 
cenatge cultural al segle XXI.

Que és el premi Lluís Carulla?
Quan parles d’un premi, penses 
en un reconeixement a algú, a 
una persona o un projecte, pero 
aquest premi no és aixo, és un 
suport economic, per una ban
da, i un acompanyament cultu
ral i empresarial, perqué el que 
pretenem amb el premi és fer 
possibles projectes culturals 
que transformin la societat. No 
premiem o reconeixem projec- 
tes que ja existeixen, sinó que 
donem un impuls als que estan 
en una fase molt inicial perqué 
siguin possibles.

Hi ha algun exemple represen- 
tatiu del que premieu?
En l’edició anterior, el 2020,

La cultura i les arts 
ens connecten des 
de l'emoció i ens 
interpel-len sobre 
que podem fer

vam premiar Nilak, que n ’és un 
exemple molt clar. És una carpa 
de circ itinerant que volta pel 
26% de les comarques que no 
tenen cap equipament d’arts 
escéniques. La gent que viu en 
aquests pobles s’ha de desplagar 
per veure cultura.

El 20 de desembre també do- 
neu el premi Francesc Candel. 
Que voleu distingir?
Si la cultura i les arts realment 
creen espais i entorns segurs, 
generen cohesió social i senti- 
m ent de pertinenga, generen 
un espai d’igualtat..., el que pre- 
tenem  amb el premi Francesc 
Candel és premiar projectes ar- 
tístics i culturals amb entitats 
socials que treballin amb perso
nes migrades, que ofereixin la 
possibilitat, a través de la cultu
ra  i les arts, de normalitzar-se i 
sentir-se com a persones, no 
com a persones migrades. Te- 
nim  tres finalistes: un podcast 
de rádio, un projecte de teatre 
amb la companyia Maria Her- 
vás i un altre que posa el tema

del top m anta  dam unt de la 
taula a través del disseny.

La Fundació Carulla ha canviat 
el seu concepte de mecenatge?
Els premis de la Fundació Ca- 
rulla, els primers anys, eren so- 
bretot de reconeixement a pro- 
jectes, pero actualment volem 
ser un espai, una plataforma 
per fer que passin coses. La cul
tura és un element transversal 
amb una forga increíble; té un 
impacte molt gran en persones, 
comunitats i territoris. El que 
passa és que és un impacte poc 
explicat. Jo crec que tots ho ex- 
perimentem en la propia pell, 
amb el benestar individual o 
amb la connexió emocional que 
ens dona la cultura. Invertir en 
cultura és invertir en salut, en 
innovació, en futur. El que hem 
de fer és detectar reptes que 
treballin en aquesta línia i do- 
nar-hi suport.

Per que considereu que té tant 
poder, la cultura?
Va quedar molt demostrat du- 
rant la pandémia. El fet cultural 
compartit és el que et fa sentir 
viu i et connecta directament 
amb l’emoció. Tenim un excés 
d’informació i moltes vegades 
ens resulta difícil connectar des 
de l’emoció. Podem veure mil 
imatges dels refugiats, pero jo 
crec que ens entren per un altre 
canal. La cultura i les arts ens 
connecten des de l’emoció i ens 
interpel-len sobre qué podem 
fer i com volem viure. La cultu-

ra és un m otor economic, pero 
és també un m otor de cohesió 
social i de connexió emocional. 
T’obre una altra perspectiva, 
una altra mirada, una altra 
connexió.

El vostre plantejament del su- 
port cultural té a veure amb 
allo que es diu que, en lloc de 
donar pa, s ’ha d’ensenyar a 
plantar blat i fer-ne?
Está bé una combinació de les 
dues coses. És clar que els pro- 
jectes culturals tenen moltes di- 
ficultats per accedir al finanga- 
ment, sobretot si estan orien- 
tats a tenir un impacte social.
És obvi que necessiten un finan- 
gament públic. Com a fundació, 
també cal que donem aquest su- 
port economic, pero sobretot 
cal també que els ajudem a pen
sar com poden fer viable aquest 
projecte i que arribi al máxim 
nombre de persones possible, 
com poden treballar amb les es
coles... Fem un treball de coach, 
d’acompanyament.

Hi ha alguna disciplina artística 
en que treballeu més?
Ens arriben projectes sobretot 
d’arts escéniques. Amb la pan- 
démia, vam oferir les beques 
SOS Cultura, amb les quals in- 
terpel-lávem artistes per treba- 
llar en l’espai públic, perqué la 
cultura comenga al carrer. I la 
majoria de projectes que s’hi 
fan són d’arts escéniques.

La llengua i la cultura catalanes 
són a la base de la vostra fun- 
dació?
Totalment. Nosaltres hem  fet 
un debat molt important sobre 
el tema de la llengua; tot el que 
fem és en catalá. Pero és cert 
que tenim focus més posats en 
el tema lingüístic, que són els 
premis Baldiri Reixac, que 
ja van néixer amb aquest objec- 
tiu. Potenciem projectes artís- 
tics que treballin des de la llen- 
gua catalana com a espai de tro- 
bada de diverses cultures, ente- 
nent el catalá com un lloc comú 
per a tothom. ■

El Punt Avui, 13 de desembre de 2022



M arta Esteve creu 
que “ la cultura 
és un element 
transversal amb 
una torga increíble; 
té un impacte molt 
gran en persones, 
comunitats i 
territoris” . Amb 
els premis, la 
Fundació Carulla 
pretén “fer 
possibles projectes 
culturals que 
transformin la 
societat" ■ oriol
DURAN



Perfil
El repte d’adaptar el 
mecenatge cultural 
al segle XXI
Llicenciada en dret a la Pompeu Fa- 
bra i diplomada en treball social a la 
Ramon Llull, amb estudis de post- 
grau a Esade, Marta Esteve va ser 
nomenada directora general de la 
Fundació Carulla el febrer del 2016. 
L'empresari Lluís Carulla va decidir 
crear aquesta fundació el 1973, “en- 
tenent que la llengua i la cultura ca
talanes, l'escola catalana, eren es- 
sencials en aquell moment per cons
truir un país com Catalunya, que ve
nia del franquisme”, explica Marta 
Esteve. Finangada per la familia Ca
rulla, que va llangar marques tan 
conegudes com ara Gallina Blanca, 
Avecrem i Affinity, la fundació “ha 
anat rellegint aquest esperit pioner 
al llarg dels anys, imaginant que seria 
avui el que es va fer el 1973, quin sen- 
tit tens en la societat actual”.

Una bona manera d'entendre la 
tasca que fan i el tipus d'ajuda que 
ofereixen són els projectes finalistes 
al premi Lluís Carulla: un centre eco- 
logic i cultural a la Florida (l'Hospi- 
talet), un modul amb material reci- 
clat que fa d'equipament cultural en 
aquesta zona amb gent vulnerable, 
amb la participació de gent del barri; 
el festival itinerant Recondit, que por
ta música a pobles molt petits de la 
demarcació de Girona i aprofita que 
hi va gent de fora per explicar la seva 
cultura i gastronomia; Ojalá Projects: 
Artistes en Acollida, que dissenyen 
espais per millorar la vida de les per
sones i s'han centrat en centres de 
menors, i Filmpedia.cat, una mena 
de plataforma de continguts audiovi- 
suals per a l'educació. Tots aquests 
projectes ja han arrencat i aspiren als 
70000 euros destinats al millor pro- 
jecte transformador. Hi ha un altre 
premi, de 30.000 euros, a la millor 
idea transformadora. Té tres finalis
tes: Pixi.Click, una plataforma web 
que lluita contra l'addicció de nens 
de fins a 6 anys a les pantalles; La 
Nut, una influenciadora virtual que 
pretén connectar museus i joves, i 
Periferia Gold Battle, un projecte que 
treballa amb “joves en situació de 
vulnerabilitat” als quals es pretén 
atraure per “vincular-los a un projec
te cultural, amb l'objectiu final de 
participar en una gran batalla de rap, 
tot en catalá”, explica Marta Esteve.



Les cares de la noticia

OO ©O OO
DIRECTORA GRAL. DE LA FUNDACIÓ CARULLA

Marta Esteve
Impuls cultural
Fer possibles projectes culturáis que 
transformin la societat; aquest és el le
ma del premi Lluís Carulla, que la Funda- 
ció Carulla atorgará el dia 20 a l'espai 
Ideal-Centre d'Arts Digitals de Barcelona, 
amb una dotació de 70.000 euros i amb 
l'objectiu d'impulsar un projecte encara 
en una fase molt inicial.

CARDENAL ARQUEBISBE DE BARCELONA

Joan Josep Omella
Vacants pendents
Tres vacants de diócesi acumula ja 
l'Església catalana, amb la conse- 
güent falta de lideratge que implica. El 
maxim responsable de les relacions 
amb el Vatica, president alhora de la 
Conferencia Episcopal i cardenal, hau- 
ria d'agilitar els nomenaments a Tor- 
tosa, Girona i Sant Feliu.

DRAMATURG

Víctor Borras Gasch
Premi Frederic Roda
L'Agrupació Dramática de Barcelona i la 
Diputació de Barcelona han distingit Els 
ossos de l'irlandes, amb el premi de tea- 
tre Frederic Roda 2022. El dramaturg, 
autor també de La dona del tercer sego- 
na, i director de Teatre Nu ja va rebre el 
premi a la producció d'aquest projecte fa 
poques setmanes.



Els guanyadors del Premi Lluís Carulla 2022. 

Premi Lluís Carulla 
per al Centre Ecològic 

Cultural Mòdul

GUARDONS CULTURALS

Per a la directora general de la Fundació Caru-
lla, Marta Esteve, la cultura “és un eix clau en 
la construcció d’un país, una eina de transfor-
mació i canvi”. Per ratificar-ho un any més, ahir 
al vespre la fundació va celebrar al centre d’arts 
digitals Ideal la cinquena edició del premi Llu-
ís Carulla, que va reconèixer el Centre Ecològic 
Cultural Mòdul, impulsat per Esteban Marín i 
Ninoska Juan (Fundació Contorno Urbano), 
com el millor projecte cultural transformador. 
Per al jurat, Mòdul “trenca les barreres d’accés 
a la cultura que pateixen les persones que més 
facilitats haurien de tenir per accedir-hi”. El 
centre està ubicat a l’Hospitalet de Llobregat i 
consisteix en un equipament cultural fet amb 
materials recuperats amb la participació dels 
veïns de barris amb grans desigualtats socials. 
El guardó està dotat amb 70.000 euros per des-
envolupar el projecte. Esteban Marín i Ninos-
ka Juan volen ampliar i millorar el centre de 
l’Hospitalet, i obrir-ne més en altres llocs, com 
Sant Vicenç dels Horts, on tenen previst aterrar 
el juny del 2023. 

En la categoria de millor idea, el guanyador és 
Perifèria Gold Battle, un projecte d’inserció so-
cial liderat per Albert Alarcón que incorpora el 
català en les batalles de rap i les fa servir per cre-
ar vincles entre joves i educadors socials amb 
l’objectiu de millorar les seves condicions de vi-
da. Amb els 30.000 euros del premi, els impul-
sors tenen previst formar un equip humà i tèc-
nic per professionalitzar el projecte, que està 
adreçat a educadors socials, i començar a imple-
mentar-lo a l’àrea metropolitana de Barcelona. 
També es va lliurar el premi Francesc Candel 
2022, que va recaure en l’artista Melisa Ramírez 
i la Fundació Babel Punt de Trobada. L’objec-
tiu d’aquest guardó, que està dotat amb 15.000 
euros, és impulsar projectes que fomenten la in-
clusió de persones migrades, i enguany els pro-
jectes havien d’estar promoguts per artistes en 
col·laboració amb entitats socials. El guanyador 
és SO(M)LAB - Laboratori de sonoritats compar-
tides i consisteix en oferir als usuaris vinguts de 
fora de la Fundació Babel tallers radiofònics i 
musicals per fer un podcast en català, entès com 
una forma alternativa d’acompanyament socio-
educatiu per fomentar el desenvolupament 
d’habilitats socials.e

BARCELONA

ANTONI RIBAS TUR

VÍCTOR CABO

Diari Ara, 21 de desembre de 2022



LES CARES DEL DIA

El cuiner francès, format als 
millors fogons del seu país, no 

només va ser el primer gran impul-
sor d’El Bulli (el 1975) i l’importador 
del menú degustació, sinó que del 
seu mestratge al restaurant Nei -
chel, ja a Barcelona, en van sortir 
grans figures com Oriol Ivern, els 
germans Torres o José Andrés. Ha 
rebut un merescut homenatge del 
mercat de la Boqueria. P. 17

L’exvicepresidenta del Parla-
ment Europeu ha admès la se-

va implicació en el Qatargate i que 
va instar el seu pare i la seva pare-
lla a col·laborar-hi. Llicenciada en 
arquitectura i enginyeria civil, als 
44 anys tenia al davant una prome-
tedora carrera política. De fet, el Pa-
sok esperava que fos la regenerado-
ra d’un partit corcat. P. 12

Eva Kaili

Jean-Louis Neichel

El projecte Mòdul, impulsat 
per aquesta arquitecta i Este-

ban Marín, de la Fundació Contor-
no Urbano, ha guanyat el 5è Premi 
Lluís Carulla al millor projecte cul-
tural transformador. Es tracta d’un 
equipament cultural al barri de la 
Florida, a l’Hospitalet de Llobregat, 
fet amb materials recuperats i la 
participació dels veïns. P. 28

Ninoska Juan

Diari Ara, 21 de desembre de 2022



Fundació 
Contorno 
Urbano rep el 
Premi Carulla

Redacció
BARCELONA

La Fundació Carulla ha do- 
na t a conéixer els seus pre
mis, que reconeixen bien- 
nalment iniciatives cultu- 
rals que transformen i mi- 
lloren la societat catalana, 
atorgant el premi Lluís Ca- 
rulla 2022 a Modul, Cen
tre Ecologic Cultural, de 
la Fundació Contorno Ur
bano, com a Millor projec- 
te transformador, pel qual 
rebra 70.000 euros per al 
desenvolupament del pro- 
jecte i per l’acompanya- 
m ent de mentors cultu- 
rals i empresarials durant 
dos anys. Periferia Gold 
Battle ha estat reconegu- 
da com a Millor Idea i rebra 
30.000 euros per a la incu- 
bació i prototipat del pro- 
jecte i per l’acompanya- 
m ent de mentors cultu- 
rals i empresarials durant 
un any. Melisa Ramírez i la 
Fundació Babel Punt de 
Trobada guanyen el Premi 
Candel amb una proposta 
radiofonica a persones 
d’origen m ig ran te  epa

El Punt Avui, 21 de desembre de 2022



n El festival Recòndit es converti-
rà, a partir de l’any que ve, en una 
programació cultural estable 
d’abril a octubre en vuit pobles 
del Pla de l’Estany. La cita incor-
porarà en la tercera edició un mu-
nicipi més, Serinyà, als actuals i 
passarà d’oferir set concerts a 
programar-ne vint-i-quatre. El 
canvi de concepte d’aquesta ini-
ciativa de la promotora gironina 
La Tornada per acostar la cultura 
als pobles de menys de 2.000 ha-
bitants és el resultat d’un procés 
d’acompanyament empresarial i 
cultural de la Fundació Lluís Ca-
rulla. 

I és que el Recòndit és un dels 
set finalistes dels premis Lluís Ca-
rulla d’emprenedoria cultural 
que s’entreguen avui a Barcelona. 
Es tracta d’uns guardons bianu-
als, entre els més ben dotats de la 
cultura catalana, amb un premi 

de 70.000 euros i un altre de 
30.000. A més, també es concedi-
rà el premi Francesc Candel de 
cultura i cohesió social, de 15.000 
euros.  

D’entre les 200 propostes re-
budes per a la convocatòria d’en-
guany, s’han escollit set projectes 
culturals pel seu «fort impacte i 
potencial transformador» al ter-
ritori que, a més d’optar als pre-
mis, han rebut durant mesos un 
acompanyament per millorar i 
créixer. 

L’únic projecte gironí finalista  
és el Recòndit, una cita que en la 
passada edició va reunir 1.600 es-
pectadors en set matins d’activi-
tat a Fontcoberta, Camós, Espo-
nellà, Palol de Revardit, Crespià, 
Sant Miquel de Campmajor i Vi-
lademuls, ja que a més de músi-
ca, ofereix activitats complemen-
tàries com ara caminades per 
descobrir els espais singulars on 

se celebren els concerts o tastos 
de productes locals. 

«El premi crida molt l’atenció, 
però el camí per arribar-hi ja ens 
ha servit moltíssim, perquè 
l’acompanyament ens ha fet gua-
nyar múscul», explica Pau Planas, 
de la promotora La Tornada. 

Des del febrer, l’equip del fes-
tival ha treballat amb especialis-
tes en gestió cultural i del món 
empresarial i ha participat en ses-
sions grupals amb els altres fina-
listes per donar un nou impuls al 
projecte.  

«Ens ha obert la ment de cara 
de generar més impacte al terri-
tori», explica i detalla que han 
aprofundit en com treballar els 
pressupostos, la recerca de nous 

patrocinis o l’avaluació de la re-
percussió de les accions que fan 
a la zona. 

El procés els ha servit per fer 
evolucionar el Recòndit, multi-
plicant per tres les activitats, 
mantenint la música com a pal de 
paller, i incorporant nous formats 
a banda del vermut, que era el 
que feien fins ara. 

«El que no perdrem seran les 
activitats paral·leles, com ara ca-
minades o visites guiades, perquè 
és una manera de reivindicar els 
pobles. Vam néixer perquè la gent 
de Camós no hagués d’anar sem-
pre a Banyoles o Girona, amb el 
Recòndit, passa a la inversa i això 
ens agrada molt», assenyala Pla-
nas.

El Recòndit:  
de festival 
a programació 
estable 
u La cita del Pla de l’Estany, que creix i canvia
de format, és un dels finalistes que avui opten
al premi Lluís Carulla d’emprenedoria cultural

ALBA CARMONA. GIRONA

Un concert de Jo Jet i Maria Ribot, al festival Recòndit d’aquest 2022. XEVI PLANAS

Els altres projectes 
candidats 
als guardons

u Entre els finalistes dels 
premis Carulla hi ha projectes 
com un centre ecològic cultu-
ral a l’Hospitalet; Ojalá Pro-
jects: Artistes en acollida, que 
dissenyen espais per millorar 
la vida de les persones o Film-
pedia.cat, una plataforma au-
diovisual per a l’educació. 

Diari de Girona, 20 de desembre de 2022



n Les empreses que es dediquen 
a impulsar la cultura com a eina 
de cohesió de la societat han de 
ser capaces, com totes les altres, 
de generar els recursos suficients 
per, si més no, subsistir. Seguir 
operant implica, en la majoria 
dels casos, donar suport a les sub-
vencions públiques. Per això, i pel 
component social, el seu objectiu 
empresarial últim no pot ser mai 
el rendiment econòmic. 

«Els projectes culturals difícil-
ment tenen grans beneficis. Però 
és que tampoc els han de tenir. 
Perquè han de ser serveis públics. 
La sanitat no és rendible, l’educa-
ció tampoc ho és, i això no es 
qüestiona. La cultura no s’ha de 
valorar a través de la rendibilitat 
econòmica, sinó pel seu impacte 
social, pels valors que infon» ex-
posa Oriol Escursell, fundador de 
Nilak, un dels projectes guanya-
dors el 2020 del premi Lluís Caru-
lla, amb els quals s’impulsen ini-
ciatives culturals de base social. 

Dos anys després, aquest tea-
tre itinerant en forma de carpa de 
circ es troba en ple creixement. 
Gràcies, en gran part, a l’impuls 
econòmic que va rebre aquesta 
fundació. Els 70.000 euros que 
acompanyen el premi van per-
metre a l’equip d’Escursell com-
prar la infraestructura necessària 
per muntar un teatre autèntic 
dins la carpa. Concretament, 
60.000 euros es van haver de des-
tinar a desenvolupar el projecte, 
i 10.000 més van ser per a mento-
ria cultural i empresarial durant 
dos anys, tal com obliguen les ba-
ses del concurs. 

En aquest sentit, als ulls de la 
directora de la mateixa Fundació 
Carulla, Marta Esteve, la cultura 
és «rendible socialment, perquè 
el rendiment no s’ha de mesurar 
només en clau econòmica». I, en-
cara que cal treballar perquè els 
projectes siguin el més solvents 
possible, assumeix que «la gran 
majoria no ho seran». 

Això no té perquè implicar que 
els professionals de la cultura ha-
gin de fer la seva feina de forma 
gratuïta. Les empreses culturals 
de vocació social solen finançar-
se en gran mesura mitjançant 
subvencions públiques; altra-

ment, moltes no serien viables. I 
per això mateix, tots els empleats 
«haurien de poder viure d’un pro-
jecte cultural». 

«La cultura és un dret», afirma 
Esteve. «Un projecte cultural no 
pot viure només de la venda d’en-
trades, ja que s’haurien de vendre 
a un preu molt elevat, i l’objectiu 
és que la gent hi vagi, que consu-
meixi cultura com a forma per 
aconseguir societats més cohesi-
onades», afegeix 

De fet, el principal objectiu de 
la Fundació Carulla és treballar 
perquè els projectes culturals es-
devinguin sòlids i puguin conver-
tir-se en empreses, cosa que «per 
a la majoria és molt complicada», 
diu Esteve. A través dels anys, ha 
comprovat que hi ha «molta ca-
pacitat creativa a la societat, però 

falta suport a la part empresari-
al». I és que no només cal més in-
versió en cultura, sinó que la lò-
gica de la inversió pública enten-
gui la dels processos culturals, 
que és molt diferent de la d’un al-
tre tipus. Perquè sovint, per rebre 
una inversió pública, l’adminis-
tració demana que el projecte tin-
gui una inversió inicial, cosa que 
en molts d’aquests casos «no és 

possible». 
La realitat de molts d’aquests 

projectes actualment és comple-
xa: es veuen envoltats d’una agò-
nica batalla per mantenir-se eco-
nòmicament a la superfície. I això 
no dóna marge per a sous dignes. 
Per exemple, en el cas de Nilak, el 
projecte es finança amb subven-
cions del departament de Cultu-
ra de la Generalitat, de les dipu-
tacions catalanes i d’alguns ajun-
taments que decideixen sumar-
se perquè creuen en la cultura 
com un dret més. 

Així, la part d’ingressos que ve 
per altres vies, com ara la venda 
d’entrades o el marxandatge, és 
residual per a ells. A través de la 
suma de totes les fonts de finan-
çament, aquest any Nilak ha fac-
turat 120.000 euros. Amb aques-

ta xifra només es poden cobrir les 
despeses pròpies de la gira durant 
els mesos d’estiu. Però l’equip no 
cobra. De fet, aquest és el seu ob-
jectiu per al 2023: aconseguir un 
sou perquè els seus integrants co-
brin tot l’any. 

Precarietat i incertesa 

En la mateixa línia, els creadors 
del projecte animat Pixi.click se 
les estan veient negres per trobar 
prou finançament per llançar el 
seu projecte: una sèrie per a nens 
que tracta les addiccions digitals. 
Per posar-lo en marxa necessiten 
30.000 euros, que aconseguirien 
si guanyessin el premi Lluís Ca-
rulla a millor idea, al qual s’han 
postulat. Si  no són els afortunats, 
posaran en marxa una campanya 
de crowdfunding, és a dir, una cri-
da en línia per recaptar fons. A 
més, pretenen aconseguir el su-
port d’alguns socis financers, al-
menys per llançar la primera 
temporada de la sèrie, de vuit ca-
pítols. 

Depenent de com funcioni 
aquest primer lliurament, es 
plantejaran ampliar el seu ventall 
de col·laboradors, «sempre que 
comparteixin els valors de la mar-
ca», assegura un dels creadors del 
projecte, Jimmy Guiu. Com a 
fonts de finançament addicio-
nals, de la mateixa forma que els 
seus companys, utilitzaran la 
venda de marxandatge i altres ac-
tivitats relacionades amb la sèrie. 
«El sector cultural viu sempre a la 
precarietat i a la incertesa», asse-
gura Escursell. I apunta directa-
ment a la política: «Fins que els 
governs no canviïn la concepció 
que tenen de la cultura, el nostre 
sector no podrà fer un pas enda-
vant». 

Esteve considera que el sector 
està infrafinançat. Segons dades 
de l’INE el 2020, suposa el 2,2% 
del PIB espanyol, el 3,2% si es 
considera el conjunt de les activi-
tats econòmiques vinculades 
amb la propietat intel·lectual. A 
tot Espanya, la cultura represen-
ta el 0,35% de la despesa total. A 
Catalunya, tot i que la xifra dels 
Pressupostos que es destina al 
sector puja a l’1,3%, la Fundació 
Carulla encara la considera insu-
ficient, i demana un 2%. 

IRENE JUÁREZ. BARCELONA

La carpa del circ itinerant Nilak. DIARI DE GIRONA

Subvencions, col·lectes o  
premis, el preu de sobreviure 
com a empresa cultural
u Aquestes firmes també necessiten ser rendibles per perdurar tot i voler
només transformar la societat i no tenir una clara intenció de monetitzar

Les empreses culturals 
suposen únicament un  
2,2% del PIB espanyol, 
segons les darreres 
dades de l’INE 

Diari de Girona, 24 de desembre de 2022



El Pla integral les Planes-Blocs Florida rep un nou 
premi als seus projectes i ja en suma cinc

El projecte Modul, desenvolupat 
per la Fundació Contorno Urbano 
al pont de Matacavalls, obté el Pre
mi Lluís Carulla com millor projec
te cultural transformador.

El Centre Ecologic Cultural Modul del 
pont de MatacavaIIs ha obtingut eI Pre
mi Lluís Carulla, que atorga la Fundació 
Carulla, en la categoria de millor projecte 
cuIturaI transformador que “trenca Ies 
barreres d’accés a Ia cuItura que pateixen 
Ies persones que més faciIitats haurien 
de tenir per accedir-hi” . La iniciativa 
s’inscriu en eI PIa de regeneració urbana 
integraI Ies PIanes-BIocs FIorida i Ia desen- 
voIupa Ia Fundació Contorno Urbano. 
Dos deis seus membres, Esteban Marín i 
Ninoska Juan, van recoIIir ahir eI guardó. 
EI premi esta dotat amb 70.000 euros per 
continuar desenvoIupant eI projecte.

EI projecte ModuI s’inscriu en Ia regenera- 
ció de Ia zona de MatacavaIIs i ha suposat 
Ia creació d’un centre cuIturaI i ecoIogic 
en uns contenidors de transport marítim 
instal-iats en aquest espai, ai costat de les

vies deI tren, entre eIs barris de Ies PIanes 
i Sant Josep. Lobjectiu deI centre és fun
cionar com un espai autogestionat, obert 
aI teixit associatiu, per dinamitzar I’en- 
torn, impuisar actuacions de miiiora de 
I’espai púbIic i potenciar I’oferta cuIturaI

aI barri. Aquestes accions comunitaries es 
dissenyen per mitjá de taIIers i activitats 
seguint eis criteris de sostenibiiitat. Eis 
dos contenidors marítims s’han adaptat aI 
seu nou ús amb materiaIs ecoIogics com Ia 
fusta o ei suro.
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La Fundació Carulla s’ha con-
vertit en un dels principals
impulsors de l’emprenedoria
cultural a Catalunya. Des de fa
vuit anys, el premi bianual
Lluís Carulla, impulsa projec-
tes i idees culturals transfor-
madores amb una dotació de
100.000 euros, la major del
país. La fundació busca pro-
jectes i idees culturals que
tinguin aspiració de transfor-
mació social. “Més que un
premi hem generat un entorn
d’emprenedoria cultural amb
l’especificitat que sigui trans-
formador”, explica Marta Es-
teve, directora de la Funda-
ció. El premi en la categoria de
projecte que està dotat amb
70.000 euros, té, a més, un
procés de formació i acompa-
nyament de dos anys en què
es defineix un pla de viabilitat
econòmica i se’ls forma en to-
tes les eines que necessita un
emprenedor, mitjançant or-
ganitzacions i professionals

diferents. De l’acompanya-
ment no se’n beneficia només
el guanyador, sinó que durant
mig any també hi participen
els dos o tres finalistes de cada
edició.“En el procés de defi-
nició del negoci, cal entendre
que són iniciatives que neces-
siten el suport públic, perquè
cap equipament nacional és
rendible, no pot viure només
de la venda de les entrades,”,
pultualitza Esteve.

Per a aquestes iniciatives
empresarials culturals, que hi
hagi una fundació privada al
darrere que li fa un acompa-
nyament molt professionalit-
zat facilita que l’administra-
ció pública els tingui pre-
sents. “Nosaltres comple-
mentem la visió artística amb
una visió de viabilitat i soste-
nibilitat del projecte des del
punt de vista de negoci”,in-
sisteix la directora de la Fun-
dació Carulla.

L’emprenedoria cultural a
Catalunya es troba en un mo-
ment d’ebullició; de fet, en
cada edició del Premi Lluís

Carulla se solen presentar una
mitjana de dues-centes pro-
postes. Esteve revela que hi ha
un eix que es repeteix molt en
les diferents convocatòries,
que és el d’apropar la cultura
al territori. Així mateix reben
molts projectes per vehicular
l’art a través de projectes
educatius.

Convocatòria rere convo-
catòria, i amb la capacitat
d’anàlisi global que li dona
accedir a totes les propostes,

la fundació tracta d’impulsar
aliances entre les iniciatives
que comparteixen models o
temàtica. “La cooperació no
sempre és fàcil, però entenem
que poder anar plegats els pot
donar més projecció”, diu
Esteve.

Les especificitats de l’em-
prenedoria cultural fan més
necessari el suport a les idees
inicials, que hi hagi més
acompanyament per donar
forma. “Cal invertir en les fa-
ses més inicials, allà on encara
no se sap si la idea pot funcio-
nar, perquè és on hi ha la in-
novació. Hem de tenir menys
por a l’errada”, opina Marta
Esteve.

La Fundació Carulla va ser
creada per Lluís Carulla l’any

1973 amb l’objectiu invertir
en la llengua, la cultura i
l’educació per tal de teixir el
país després de la dictadura.
Durant anys, va fer el paper de
mecenes clàssic, que posa di-
ners en aquelles iniciatives
culturals o lingüístiques que li
interessen. Fa set anys, quan
s’hi va incorporar Marta Este-
ve com a directora, van en-
tendre que el model de mece-
natge havia de canviar, i ales-
hores es va decidir dotar la
fundació d’un projecte propi.
“Rellegint els nostres orígens,
vam veure que la cultura
l’hem entès sempre com un
motor de transformació so-
cial, i a partir d’aquí vam defi-
nir el Premi Lluís Carulla”,
diu.

ANNA PINTER

BARCELONA

Marta Esteve, directora de la Fundació Carulla. ORIOL DURAN

NILAK

Oriol Escursell, junta-
ment amb un grup de
persones vinculades al
món de les arts escèni-
ques i plàstiques es van
posar el repte de cons-
truir un espai escènic
mòbil que pogués arri-
bar a les comarques que

MUSEU DE CAMINS

Camins empedrats.ARXIU

Patrimoni
històric per
recuperar
i trepitjar
El Museu de Camins és
un particular museu a
l’aire lliure en què el que
s’exposa són senders i
marges, és a dir patri-
moni cultural i natural
de la vall de Siarb, al Pa-
llars Sobirà.

La idea va guanyar el

Una carpa
per apropar
l’art escènic
a comarques

La carpa Nilak. M. GARCIA

Propostes guanyadores

no tenen equipaments
culturals. El projecte va
veure la llum gràcies a
l’impuls que els va do-
nar el Premi Carulla del
2020 i també gràcies al
suport de la Generalitat
de Catalunya per fer la
inversió inicial que els
va permetre crear-se
com a associació sense
ànim de lucre.

La carpa es va estrenar
el novembre del 2021 a
Vilalba dels Arcs i, se-
gons Escursell, aquest
2023 preveuen fer créi-
xer la iniciativa.

Premi Carulla, la qual
cosa els va ajudar a for-
malitzar-se. A més de
ser un museu amb les
sales a l’aire lliure, la se-
va particularitat és que
és participatiu. Una de
les activitats principals
són els camps de treball,
amb voluntariat de jo-
vent que ajuda a recu-
perar senders. “Estem
recuperant un patri-
moni que havia estat
crucial per a la vida al
Pirineu”, explica, Marc
Cortina, un dels promo-
tors del projecte.

Al Premi Carulla

s’hi solen presentar

unes dues-centes

iniciatives

Marta Esteve, directora de la Fundació Carulla. ORIOL DURAN

dif De l’

Donar la mà
a artistes que
emprenen
La Fundació Carulla ha creat un entorn
per promoure l’emprenedoria cultural

L'Econòmic, 15 de gener de 2023



Firma

Batalla de rapers, a NouBarris. Alcántara, Lapuerta, Alarcón i Arriagada. 

Les batalles de rap i la improvisa-
ció freestyle gaudeixen en els úl-
tims anys d’una creixent popula-
ritat. Aquest fenomen derivat del 
hip-hop es va originar a la costa 
est dels Estats Units als anys 70 i 
ja en aquell temps es va establir 
entre els grups de carrer com una 
activitat que, a més de ser una 
bona font d’entreteniment, ofe-
ria als seus participants una ma-
nera alternativa de canalitzar la 
ira, sense haver de recórrer a les 
baralles entre bandes i a l’agres-
sivitat que caracteritzaven el seu 
context social. 

Tot i que l’esmentada disci-
plina ha perdurat a través del 
temps, l’auge que ha experi-
mentat recentment l’ha portat a 
viure un període de glòria que 
s’espera que perduri, ja que el 
seu públic consumidor i partici-
pant no deixa d’augmentar. Això 
és en part per la seva difusió a 
través de les xarxes socials, però 
també gràcies a la intervenció de 
grans marques com Red Bull, 
que han convertit el que abans 
eren competicions locals de rap 
en enormes espectacles d’in-
terès mundial.  

Faceta artística  

Els joves són, sobretot, els qui 
mostren més interès per aquest 
món i per formar-ne part. ¿Per què 
no utilitzar, llavors, aquest gènere 
urbà com a via per a la seva moti-
vació i integració? És precisament 
el que proposa la iniciativa Pe-
rifèria Gold Battle, projecte gua -
nyador del premi Carulla 2023 en 
la categoria de millor idea.  

Surt de la ment d’Albert Alar-

cón, fundador de Llobregat Block 
Party, una associació cultural ca-
talana que treballa qüestions so-
cials i comunitàries amb joves, 
so bretot a través del hip-hop, i 
que per impulsar aquesta idea 
s’u neix amb Pablo Alcántara, cre -
ador de la Gold Battle, una com-
petició internacional de freestyle 
que va néixer el 2010 al casal del 
barri del Besòs i que actualment es 
replica a 15 països.  

Tots dos expliquen que miren 
de donar resposta a una necessi-
tat que els han traslladat els edu-
cadors socials, la de generar es-
pais i contextos que motivin els 
joves i els facin sentir còmodes.  

I és que existeix la falsa idea 
que els xavals cada vegada estan 
menys implicats en activitats 

culturals, quan la realitat és que 
només cal saber el que els inte-
ressa i oferir-los-hi d’una mane-
ra atractiva. «Escoltar el que els 
agrada i el que no els agrada. No-
saltres aprofitem l’esbranzida 
que tenen les batalles perquè sa-
bem que és una cosa en què de 
veritat els ve de gust participar», 
explica Alarcón.   

I ¿què converteix al rap en una 

perfecta tècnica d’integració? 
Doncs en essència és una activitat 
lúdica però profitosa, que desper-
ta una consciència artística i ajuda 
a canalitzar les emocions i a en-
fortir el sentiment d’equip, ja que 
aquesta disciplina va molt més 
enllà de l’enfrontament verbal.  

«No es tracta de guanyar o per -
dre, sinó de treure el millor de tu 
davant d’una persona que t’ho po-
sa difícil i et motiva a anar més en-
llà. És com en una pel·lícula, on el 
dolent i el bo són actors que inter-
preten papers, però en la vida real 
s’avenen», assegura Alcántara.  

A més, és un passatemps a l’a -
bast de tothom. Qualsevol pot co-
mençar a practicar-lo de manera 
individual a casa seva si ho desitja 
i, de mica en mica, millorar amb 

el temps, ja que es requereix mol-
tíssima agilitat mental i verbal a 
l’hora d’inventar versos creatius. 
Diverses escoles ja han imple-
mentat tallers d’improvisació 
perquè són un reforç positiu per 
als seus alumnes.  

«Hi ha joves que han passat de 
no tenir ganes de fer res, sentir 
que no pertanyen enlloc i no sa-
ber com orientar les seves vides, 
a dedicar-se plenament a això i 
començar una carrera musical», 
assegura l’ara fundador de la 
Gold Battle. 

Gràcies a haver guanyat els 
premis Carulla, i als 30.000€ de 
finançament que inclou el guar-
dó, el pronòstic de Perifèria 
Gold Battle per a aquest 2023 és 
molt positiu.  

Aquests diners els permetran 
posar en marxa el seu projecte, 
formar equips i organitzar activi-
tats i espectacles.  

Incorporar el català 

Entre les seves aspiracions de fu-
tur hi ha també la d’incorporar el 
català com a llengua partícip en 
les batalles de rap, per integrar 
tants joves com sigui possible i 
que s’expressin com els resulti 
més còmode, i per introduir l’i -
dioma en una disciplina en la qual 
encara no hi ha un circuit de 
competició de rap en català.  

Tot i que destaquen que, per a 
la iniciativa, tan important és la 
compensació econòmica com l’a -
companyament que els brinden 
des de l’organització dels premis, 
i que els ajudarà a continuar po-
pularitzant la cultura urbana i els 
valors del hip-hop. n

Perifèria Gold Battle, 
el rap per la integració

Música urbana

JUDITH NAVARRO 
Barcelona 

«Hi ha joves que  
han passat de no  
fer res a començar 
una carrera 
musical»

El projecte guanyador del premi Carulla a la millor idea aposta per  
les batalles de ‘freestyle’ com a tècnica de motivació i integració social  

per als joves. Aquest fenomen derivat del hip-hop, que s’erigeix en  
eficaç alternativa per canalitzar la ira juvenil, torna a estar en auge. 

El Periódico, 15 de gener de 2023
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Batalla de raperos, en Nou Barris. Alcántara, Lapuerta, Alarcón y Arriagada. 

Las batallas de rap y la improvisa-
ción freestyle gozan en los últimos 
años de una creciente populari-
dad. Este fenómeno derivado del 
hip-hop se originó en la costa es-
te de Estados Unidos en los años 
70 y ya por aquel entonces se 
asentó entre los grupos callejeros 
como una actividad que, además 
de ser una buena fuente de entre-
tenimiento, ofrecía a sus partici-
pantes una forma alternativa de 
canalizar la ira, sin tener que re-
currir a las peleas entre bandas y a 
la agresividad que caracterizaban 
su contexto social. 

Aunque dicha disciplina ha 
perdurado a través del tiempo, el 
auge que ha experimentado re-
cientemente la ha llevado a vivir 
un periodo de gloria que se espera 
que perdure, ya que su público 
consumidor y participante no de-
ja de aumentar. Esto es en parte 
por su difusión a través de las re-
des sociales, pero también gracias 
a la intervención de grandes mar-
cas como Red Bull, que han con-
vertido lo que antes eran compe-
ticiones locales de rap en enormes 
espectáculos de interés mundial.  

Faceta artística  

Los jóvenes son, sobre todo, quie-
nes muestran más interés por es-
te mundillo y por formar parte de 
él ¿Por qué no usar entonces este 
género urbano como vía para su 
motivación e integración? Es pre-
cisamente lo que propone la ini-
ciativa Perifèria Gold Battle, pro-
yecto ganador del Premi Carulla 
2023 en la categoría de mejor idea.  

Sale de la mente de Albert Alar-
cón, fundador de Llobregat Block 

Party, una asociación cultural ca-
talana que trabaja cuestiones so-
ciales y comunitarias con jóvenes, 
sobre todo a través del hip-hop; y 
que para impulsar esta idea se une 
con Pablo Alcántara, creador de la 
Gold Battle, una competición in-
ternacional de freestyle que nació 
en 2010 en el casal del barrio del 
Besós y que actualmente se repli-
ca en 15 países.  

Ambos explican que tratan de 
dar respuesta a una necesidad que 
les han trasladado los educadores 
sociales, la de generar espacios y 
contextos que motiven a los jóve-
nes y les hagan sentir cómodos.  

Y es que existe la falsa idea de 
que los chavales cada vez están 
menos implicados en actividades 
culturales, cuando la realidad es 

que solo hay que saber lo que les 
interesa y ofrecérselo de un modo 
atractivo. «Escuchar lo que les 
gusta y lo que no. Nosotros apro-
vechamos el tirón que tienen las 
batallas porque sabemos que es 
algo en lo que de verdad les apete-
ce participar», explica Alarcón.   

Y, ¿qué convierte al rap en una 
perfecta técnica de integración? 
Pues en esencia es una actividad 

lúdica pero provechosa, que des-
pierta una conciencia artística y 
ayuda a canalizar las emociones y  
fortalecer el sentimiento de equi-
po, ya que esta disciplina va mu-
cho más allá del enfrentamiento 
verbal.  

«No se trata de ganar o perder, 
sino de sacar lo mejor de ti frente 
a una persona que te lo pone difí-
cil y te motiva a ir más allá. Es co-
mo en una película, donde el ma-
lo y el bueno son actores que in-
terpretan papeles, pero en la vida 
real se llevan bien», asegura Al-
cántara.  

Además, es un pasatiempo al 
alcance de todos. Cualquiera pue-
de empezar a practicarlo de ma-
nera individual en su casa si lo de-
sea y, poco a poco, mejorar con el 

tiempo, pues se requiere de mu-
chísima agilidad mental y verbal a 
la hora de inventar versos creati-
vos. Diversos colegios ya han im-
plementado talleres de improvi-
sación porque son un refuerzo 
positivo para sus alumnos.  

«Hay jóvenes que han pasado 
de no tener ganas de hacer nada, 
sentir que no pertenecen a ningún 
sitio y no saber cómo orientar sus 
vidas, a dedicarse plenamente a 
esto y comenzar una carrera mu-
sical», asegura el ahora fundador 
de la Gold Battle. 

Gracias a haber ganado los 
premios Carulla, y a los 30.000€ 
de financiación que incluye el ga-
lardón, el pronóstico de Perifèria 
Gold Battle para este 2023 es muy 
positivo.  

Este dinero les permitirá poner 
en marcha su proyecto, formar 
equipos y organizar actividades y 
espectáculos.  

Incorporar el catalán 

Entre sus aspiraciones de futuro 
está también la de incorporar el 
catalán como lengua participe en 
las batallas de rap, para integrar a 
tantos jóvenes como sea posible y 
que se expresen como les resulte 
más cómodo, y para introducir el 
idioma en una disciplina en la que 
aún no existe un circuito de com-
petición de rap en catalán.  

Aunque destacan que, para la 
iniciativa, tan importante es la 
compensación económica como 
el acompañamiento que les brin-
dan desde la organización de los 
premios, y que les ayudará a se-
guir popularizando la cultura ur-
bana y los valores del hip-hop.  n

Perifèria Gold Battle, 
el rap por la integración

Música urbana

JUDITH NAVARRO 
Barcelona 

«Hay jóvenes que 
han pasado de 
no hacer nada a 
empezar una 
carrera musical»

El proyecto ganador del Premi Carulla a la mejor idea apuesta por las 
batallas de ‘freestyle’ como técnica de motivación e integración social 
para los jóvenes. Este fenómeno derivado del hip-hop, que se erige en 
eficaz  alternativa para canalizar la ira juvenil, vuelve a estar en auge. 

El Periódico, 15 de gener de 2023



u El fundador de la asociación cultural Llobregat Block
Party se asoció con Pablo Alcántara, 

creador de la competición Gold Battle, 
para crear el proyecto Perifèria Gold 
Battle, que acaba de ganar el Premi 
Carulla a la mejor idea tras apostar 

por las batallas de freestyle como 
técnica de integración social para los 

jóvenes de L’Hospitalet.  P. 41

Albert Alarcón 
ACTIVISTA SOCIAL

El Periódico, 15 de gener de 2023



TELEVISIÓ 



Televisió de L’Hospitalet, programa Taquilla Inversa - 15 de desembre de 2022 

https://lhdigital.cat/web/digital-h/televisio/veure-video/-/journal_content/
56_INSTANCE_ZrP3/11023/15121926 

Entrevista: El projecte "Mòdul" de Contorno Urbano, nominat al Premi Lluis 
Carulla 

Amb motiu de la presència de Mòdul de L’Hospitalet entre els projectes 
seleccionats al Premi Lluís Carulla, el programa cultural entrevista en 
profunditat a la Marta Esteve. És una entrevista llarga que parteix de la 
premisa de la cultura com a motor social i de transformació de la societat i 
que permet explicar la tasca de la Fundació Carulla, l’acompanyament que es 
fa dels projectes culturals des de la Fundació i el valor d’institucions privades 
en l’impuls de la cultura.

https://lhdigital.cat/web/digital-h/televisio/veure-video/-/journal_content/56_INSTANCE_ZrP3/11023/15121926
https://lhdigital.cat/web/digital-h/televisio/veure-video/-/journal_content/56_INSTANCE_ZrP3/11023/15121926


Televisió de Catalunya, programa Telenotícies Nit - 20 de desembre de 2022 

https://drive.google.com/file/d/1rcig__GpuSYkZiTzfN3OP55DcyQMBonR/view?
usp=share_link 

Peça  informativa  molt  qualitativa  i  en  prime time  que mostra  imatges  de 
la  gala  dels  Premis  i dels  dos  guanyadors.  La  notícia  explica  quins  
son  els  dos  projectes  premiats  i  en  què  consisteixen 

https://drive.google.com/file/d/1rcig__GpuSYkZiTzfN3OP55DcyQMBonR/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1rcig__GpuSYkZiTzfN3OP55DcyQMBonR/view?usp=share_link


Televisió de L’Hospitalet, Informatiu - 21 de desembre de 2022 

https://lhdigital.cat/web/digital-h/televisio/veure-video/-/journal_content/
56_INSTANCE_ZrP3/11023/15123200 

Peça  informativa  que mostra  imatges  de la  gala  dels  Premis  i dels  dos  
guanyadors.  Remarquen el premi de MODUL, per proximitat amb la cadena. 

https://lhdigital.cat/web/digital-h/televisio/veure-video/-/journal_content/56_INSTANCE_ZrP3/11023/15123200
https://lhdigital.cat/web/digital-h/televisio/veure-video/-/journal_content/56_INSTANCE_ZrP3/11023/15123200


RÀDIO 



Onda Cero Catalunya, programa Lideratges - 7 de desembre de 2022 

https://www.ondacero.es/emisoras/catalunya/audios-podcast/lideratges/lideratges-dona-les-
stem_2022120863923558ad8bc10001fe0e29.html 

Entrevista de 12 minuts. Primer fa un breu recorregut per la trajectòria 
professional,de la Marta Esteve, després parlen del funcionament i objectius 
del premi Lluís Carulla, també dels projectes finalistes i guanyadors d’altres 
anys. En línia amb el programa, també debaten sobre el paper de la dona al 
sector cultural.

https://www.ondacero.es/emisoras/catalunya/audios-podcast/lideratges/lideratges-dona-les-stem_2022120863923558ad8bc10001fe0e29.html
https://www.ondacero.es/emisoras/catalunya/audios-podcast/lideratges/lideratges-dona-les-stem_2022120863923558ad8bc10001fe0e29.html


Onda Cero Catalunya, programa La Brúixola - 16 de desembre de 2022 

https://www.ondacero.es/emisoras/catalunya/audios-podcast/bruixola/
bruixola-161222_20221216639ccb658fbeda000145a5d2.html 

Peça qualitativa a una ràdio generalista que intercala declaracions de la Marta  
Esteve i comentaris dels periodistes. La peça és extensa i fa un repàs dels 
objectius de la Fundació Carulla, del Premi Lluís Carulla i dels projectes 
finalistes. 

https://www.ondacero.es/emisoras/catalunya/audios-podcast/bruixola/bruixola-161222_20221216639ccb658fbeda000145a5d2.html
https://www.ondacero.es/emisoras/catalunya/audios-podcast/bruixola/bruixola-161222_20221216639ccb658fbeda000145a5d2.html


Catalunya Ràdio, programa El Matí de Catalunya Ràdio - 21 de desembre de 2022 

https://drive.google.com/file/d/1TbdFSajGyEmNtHgJ3FZ38g10So7oJDkq/view?
usp=share_link 

Peça qualitativa a una de les ràdios més importants del país. 30 segons de 
notícia a la secció de cultura on es destaca el guanyadors dels Premis Carulla 
i Candel. Expliquen en què consisteixen els projectes dels tres guanyadors

https://drive.google.com/file/d/1TbdFSajGyEmNtHgJ3FZ38g10So7oJDkq/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1TbdFSajGyEmNtHgJ3FZ38g10So7oJDkq/view?usp=share_link


Catalunya Ràdio, programa PopAp - 22 de desembre de 2022 

https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/popap/periferia-gold-battle-rap-per-ajudar-joves-en-
situacio-de-vulnerabilitat/audio/1156857/ 

Entrevista molt positiva a la Marta Esteve i als impulsors de Perifèria Gold 
Battle. Aquests expliquen el seu projecte i la popularitat del rap a les xarxes. 
La Marta Esteve explica la importància de la cultura i el per què fer aquests 
premis. També remarca els tres motius pels quals han estat els guanyadors: 
el repte, el gènere i l'ús de la llengua. La Mariola també destaca el guanyador 
del Candel i del Premi Lluis Carulla a millor Projecte

https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/popap/periferia-gold-battle-rap-per-ajudar-joves-en-situacio-de-vulnerabilitat/audio/1156857/
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/popap/periferia-gold-battle-rap-per-ajudar-joves-en-situacio-de-vulnerabilitat/audio/1156857/


ONLINE 



Onda Cero Catalunya, programa Lideratges - 7 de desembre de 2022 

https://www.ondacero.es/emisoras/catalunya/audios-podcast/lideratges/lideratges-dona-les-
stem_2022120863923558ad8bc10001fe0e29.html 

https://www.ondacero.es/emisoras/catalunya/audios-podcast/lideratges/lideratges-dona-les-stem_2022120863923558ad8bc10001fe0e29.html
https://www.ondacero.es/emisoras/catalunya/audios-podcast/lideratges/lideratges-dona-les-stem_2022120863923558ad8bc10001fe0e29.html


El Punt Avui - 13 de desembre de 2022 

https://admin2014.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2229327-invertir-en-cultura-es-
invertir-en-salut-i-en-futur.html 

https://admin2014.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2229327-invertir-en-cultura-es-invertir-en-salut-i-en-futur.html
https://admin2014.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2229327-invertir-en-cultura-es-invertir-en-salut-i-en-futur.html


L’Econòmic - 13 de desembre de 2022 

http://leconomic.cat/article/2229327-invertir-en-cultura-es-invertir-en-salut-i-en-futur.html 

http://leconomic.cat/article/2229327-invertir-en-cultura-es-invertir-en-salut-i-en-futur.html


Televisió de L’Hospitalet, programa Taquilla Inversa - 15 de desembre de 2022 

https://lhdigital.cat/web/digital-h/televisio/veure-video/-/journal_content/
56_INSTANCE_ZrP3/11023/15121926 

Entrevista: El projecte "Mòdul" de Contorno Urbano, nominat al Premi Lluis Carulla

https://lhdigital.cat/web/digital-h/televisio/veure-video/-/journal_content/56_INSTANCE_ZrP3/11023/15121926
https://lhdigital.cat/web/digital-h/televisio/veure-video/-/journal_content/56_INSTANCE_ZrP3/11023/15121926


Onda Cero Catalunya, programa La Brúixola - 16 de desembre de 2022 

https://www.ondacero.es/emisoras/catalunya/audios-podcast/bruixola/
bruixola-161222_20221216639ccb658fbeda000145a5d2.html 

https://www.ondacero.es/emisoras/catalunya/audios-podcast/bruixola/bruixola-161222_20221216639ccb658fbeda000145a5d2.html
https://www.ondacero.es/emisoras/catalunya/audios-podcast/bruixola/bruixola-161222_20221216639ccb658fbeda000145a5d2.html


El Punt Avui - 20 de desembre de 2022 

https://admin.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2233040-fundacio-contorno-urbano-
rep-el-premi-carulla.html 

https://admin.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2233040-fundacio-contorno-urbano-rep-el-premi-carulla.html
https://admin.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2233040-fundacio-contorno-urbano-rep-el-premi-carulla.html


La República - 20 de desembre de 2022 

https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/fundacio-contorno-urbano-guanya-el-premi-lluis-
carulla-2022-demprenedoria-cultural/ 

https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/fundacio-contorno-urbano-guanya-el-premi-lluis-carulla-2022-demprenedoria-cultural/
https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/fundacio-contorno-urbano-guanya-el-premi-lluis-carulla-2022-demprenedoria-cultural/


Diari Ara - 20 de desembre de 2022 

https://www.ara.cat/cultura/centre-ecologic-cultural-modul-guanya-premi-lluis-
carulla_1_4579504.html 

https://www.ara.cat/cultura/centre-ecologic-cultural-modul-guanya-premi-lluis-carulla_1_4579504.html
https://www.ara.cat/cultura/centre-ecologic-cultural-modul-guanya-premi-lluis-carulla_1_4579504.html


Diari Ara Balears - 20 de desembre de 2022 

https://www.arabalears.cat/cultura/centre-ecologic-cultural-modul-guanya-premi-lluis-
carulla_1_4579798.html 

https://www.arabalears.cat/cultura/centre-ecologic-cultural-modul-guanya-premi-lluis-carulla_1_4579798.html
https://www.arabalears.cat/cultura/centre-ecologic-cultural-modul-guanya-premi-lluis-carulla_1_4579798.html


La Vanguardia - 20 de desembre de 2022 

https://www.lavanguardia.com/encatala/20221220/8653103/modul-centre-ecologic-cultural-
guanya-premi-lluis-carulla-millor-projecte.html 

https://www.lavanguardia.com/encatala/20221220/8653103/modul-centre-ecologic-cultural-guanya-premi-lluis-carulla-millor-projecte.html
https://www.lavanguardia.com/encatala/20221220/8653103/modul-centre-ecologic-cultural-guanya-premi-lluis-carulla-millor-projecte.html


La Vanguardia - 20 de desembre de 2022 

https://www.lavanguardia.com/cultura/20221220/8653101/modul-centro-ecologico-cultural-
gana-premio-lluis-carulla-mejor-proyecto.html 

https://www.lavanguardia.com/cultura/20221220/8653101/modul-centro-ecologico-cultural-gana-premio-lluis-carulla-mejor-proyecto.html
https://www.lavanguardia.com/cultura/20221220/8653101/modul-centro-ecologico-cultural-gana-premio-lluis-carulla-mejor-proyecto.html


El País - 20 de desembre de 2022 

https://elpais.com/espana/catalunya/2022-12-20/la-fundacion-contorno-urbano-de-
lhospitalet-gana-el-premio-lluis-carulla-a-emprendimiento-
cultural.html#:~:text=El%20proyecto%20Modul%2C%20de%20la,mayor%20dotaci%C3%B
3n%20econ%C3%B3mica%20del%20pa%C3%ADs. 

https://elpais.com/espana/catalunya/2022-12-20/la-fundacion-contorno-urbano-de-lhospitalet-gana-el-premio-lluis-carulla-a-emprendimiento-cultural.html#:~:text=El%20proyecto%20Modul%2C%20de%20la,mayor%20dotaci%C3%B3n%20econ%C3%B3mica%20del%20pa%C3%ADs.
https://elpais.com/espana/catalunya/2022-12-20/la-fundacion-contorno-urbano-de-lhospitalet-gana-el-premio-lluis-carulla-a-emprendimiento-cultural.html#:~:text=El%20proyecto%20Modul%2C%20de%20la,mayor%20dotaci%C3%B3n%20econ%C3%B3mica%20del%20pa%C3%ADs.
https://elpais.com/espana/catalunya/2022-12-20/la-fundacion-contorno-urbano-de-lhospitalet-gana-el-premio-lluis-carulla-a-emprendimiento-cultural.html#:~:text=El%20proyecto%20Modul%2C%20de%20la,mayor%20dotaci%C3%B3n%20econ%C3%B3mica%20del%20pa%C3%ADs.
https://elpais.com/espana/catalunya/2022-12-20/la-fundacion-contorno-urbano-de-lhospitalet-gana-el-premio-lluis-carulla-a-emprendimiento-cultural.html#:~:text=El%20proyecto%20Modul%2C%20de%20la,mayor%20dotaci%C3%B3n%20econ%C3%B3mica%20del%20pa%C3%ADs.


Diari de Girona - 20 de desembre de 2022 

https://www.diaridegirona.cat/cultura/2022/12/20/recondit-festival-programacio-
estable-80185445.html 

https://www.diaridegirona.cat/cultura/2022/12/20/recondit-festival-programacio-estable-80185445.html
https://www.diaridegirona.cat/cultura/2022/12/20/recondit-festival-programacio-estable-80185445.html


L’Hospitalet digital- 20 de desembre de 2022 

https://lhdigital.cat/web/digital-h/noticia/cultura/-/journal_content/56_INSTANCE_43Th/
11023/15122926 

https://lhdigital.cat/web/digital-h/noticia/cultura/-/journal_content/56_INSTANCE_43Th/11023/15122926
https://lhdigital.cat/web/digital-h/noticia/cultura/-/journal_content/56_INSTANCE_43Th/11023/15122926


L’Hospitalet digital- 21 de desembre de 2022 

https://lhdigital.cat/web/digital-h/noticia/cultura/-/journal_content/56_INSTANCE_43Th/
11023/15123035 

https://lhdigital.cat/web/digital-h/noticia/cultura/-/journal_content/56_INSTANCE_43Th/11023/15123035
https://lhdigital.cat/web/digital-h/noticia/cultura/-/journal_content/56_INSTANCE_43Th/11023/15123035


Cultura21- 21 de desembre de 2022 

https://cultura21.cat/noticies/la-fundacio-contorno-urbano-i-llobregat-block-party-guanyen-
els-premis-lluis-carulla/ 

https://cultura21.cat/noticies/la-fundacio-contorno-urbano-i-llobregat-block-party-guanyen-els-premis-lluis-carulla/
https://cultura21.cat/noticies/la-fundacio-contorno-urbano-i-llobregat-block-party-guanyen-els-premis-lluis-carulla/


El Far - 21 de desembre de 2022 

https://elfar.cat/art/43028/contorno-urbano-guanya-el-premi-lluis-carulla-demprenedoria-
cultural 

https://elfar.cat/art/43028/contorno-urbano-guanya-el-premi-lluis-carulla-demprenedoria-cultural
https://elfar.cat/art/43028/contorno-urbano-guanya-el-premi-lluis-carulla-demprenedoria-cultural


La Ciutat - 21 de desembre de 2022 

https://laciutat.cat/laciutatdebarcelona/pla-integral-planes-blocs-florida-hospitalet-nou-
premi# 

https://laciutat.cat/laciutatdebarcelona/pla-integral-planes-blocs-florida-hospitalet-nou-premi#
https://laciutat.cat/laciutatdebarcelona/pla-integral-planes-blocs-florida-hospitalet-nou-premi#


El Llobregat - 21 de desembre de 2022 

https://www.elllobregat.com/noticia/24015/lhospitalet/increible.-el-plan-integral-les-planes-
blocs-florida-recibe-su-quinto-galardon.html 
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https://www.elllobregat.com/noticia/24015/lhospitalet/increible.-el-plan-integral-les-planes-blocs-florida-recibe-su-quinto-galardon.html


The New Barcelona Post - 22 de desembre de 2022 

https://www.thenewbarcelonapost.com/fundacion-contorno-urbano-gana-premio-lluis-
carulla-2022/ 

https://www.thenewbarcelonapost.com/fundacion-contorno-urbano-gana-premio-lluis-carulla-2022/
https://www.thenewbarcelonapost.com/fundacion-contorno-urbano-gana-premio-lluis-carulla-2022/


Diari de Girona - 24 de desembre de 2022 

https://www.diaridegirona.cat/economia/2022/12/24/subvencions-collectes-o-premis-
preu-80360758.html 
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Paper Blog - 25 de desembre de 2022 

https://es.paperblog.com/un-contenedor-adaptado-como-espacio-cultural-gano-el-premio-
lluis-carulla-2022-7332755/ 
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Social - 30 de desembre de 2022 

https://www.social.cat/noticia/18071/fundacio-contorno-urbano-guanyadora-del-premi-lluis-
carulla-2022-demprenedoria-cultural  
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L’Econòmic - 15 de gener de 2023 

https://www.leconomic.cat/article/2240847-donar-la-ma-a-artistes-que-emprenen.html
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El Punt Avui - 15 de gener de 2023 
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El Periódico - 15 de gener de 2023 

https://www.elperiodico.cat/ca/oci-i-cultura/20230115/periferia-gold-battle-batalla-rap-premi-
carulla-81131250 
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El Periódico - 15 de gener de 2023 

https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20230115/periferia-gold-battle-batalla-rap-
premi-carulla-81131250 
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Catorze - 19 de desembre de 2022 

https://www.catorze.cat/biblioteca/premis-lluis-carulla-195712/ 
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Time Out - 19 de desembre de 2022 

https://www.timeout.cat/barcelona/ca/que-fer/finalistes-premis-lluis-carulla-francesc-candel 
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