
1/ DADES IDENTIFICATIVES

Del creador o creadora, o de la organització sol·licitant.
• Nom:
• Cognoms:
• En representació de l’organització:
• NIF:
• Data de naixement:
• Adreça postal:
• Població:
• Codi postal:
• Comarca:
• Telèfon:
• Web:
• Adreça electrònica:
• Xarxes socials:

2/ DADES DEL PROJECTE

2.1. Ens presentes una proposta inèdita no estrenada? 
Recorda que només s’avaluaran els projectes inèdits.
SÍ/NO

2.2. Títol del projecte

2.3. Quin és el repte de la societat actual sobre el que vols treballar? 
Desenvolupa la teva resposta. (Màxim 800 caràcters)

2.4. Explica’ns la teva proposta artística. (Màxim 2.000 caràcters)
a. Síntesi de la idea o proposta conceptual
b. Format de la representació final prevista
c. Disciplines implicades en el procés de conceptualització i   
 desenvolupament en l’execució final
d. Formes d’interacció amb l’espai i el públic que vols plantejar
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2.5. Quins canvis vols provocar? Impacte esperat del projecte (Màxim 
1.000 caràcters)
2.6. Com ho faràs? Metodologia de treball en la conceptualització, 
desenvolupament i execució del resultat final. (Màxim 1.800 caràcters)

2.7. Quina és la teva trajectòria i, en particular, els últims projectes que 
l’avalen? (Màxim 1.500 caràcters)

2.8. Objectius quantitatius i qualitatius que et proposes i indicadors i 
metodologia d’avaluació proposada per avaluar-ne l’assoliment. (Màxim 
1.000 caràcters)

2.9. Proposta d’equip de treball. Especifica rol i funcions de les persones 
que formaran part de l’equip de treball, així com de les persones expertes 
en el repte que treballareu, en cas que n’hi hagi. (Màxim 1.000 caràcters)

2.10. Explica’ns quina presència tindrà la llengua catalana durant el 
procés de creació i en el resultat final. (Màxim 500 caràcters)
 
2.11. Quines altres aliances teniu per dur a terme el projecte? (Màxim 
1.000 caràcters)

2.12. On exhibiràs la teva creació? (Màxim 500 caràcters)

2.13. A quina disciplina artística de les arts de carrer s’emmarca la 
creació? (Assenyala una opció.)

a. Arts escèniques
b. Arts audiovisuals
c. Arts plàstiques
d. Arts digitals
e. Arts comunitàries
f. Híbrid (indicar les disciplines)
g. Altres (quines)
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2.14. Carta de compromís d’exhibició, si la tens. (Puja arxiu.)

2.15. Explica’ns qui ets i la teva proposta en un vídeo de dos minuts com 
a màxim. (Introdueix l’enllaç.)

2.16. Altres arxius. (En aquest apartat pots pujar altres documents i 
imatges que consideris importants i representatius.)

2.17. Enllaços. (Aquí pots indicar-nos enllaços a continguts multimèdia 
rellevants per a la teva creació.)

2.18. Com t’has assabentat de la convocatòria? (Assenyala una opció.)
a. Xarxes socials
b. Prescriptors o coneguts
c. Butlletí electrònic de la Fundació Carulla
d. Web de la Fundació Carulla
e. Web d’altres mitjans o entitats
f. Anuncis en mitjans
g. Notícia en mitjans de comunicació o butlletins electrònics.
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