Cultura com a antídot als efectes de la Covid-19
Des de la Fundació Carulla treballem per posar en valor i activar la capacitat
de la cultura i les arts com a motors de transformació social. Des d’aquesta
perspectiva i conscients de la situació social que estem vivint per la
pandèmia de la COVIDovid-19, neix SOS Cultura.
SOS Cultura és un programa extraordinari d’ajuts que ofereix suport als i les
creadores culturals arran de la crisi generada per la Covid-19 i que promou la
creació de nous projectes culturals que donin resposta a la necessitat que
tenim com a societat d’abordar els efectes provocats per la pandèmia, com
ara la por, l’aïllament, la solitud, les emocions contingudes, etc.
Amb aquest programa excepcional estem buscant, des de diferents àmbits,
propostes artístiques inèdites i fomentar la participació cultural.
SUPORT A CREACIONS ARTÍSTIQUES A L’ESPAI PÚBLIC
(20 BEQUES DE 4.000 €)
SUPORT A CREACIONS LITERÀRIES EN LLENGUA CATALANA
(4 BEQUES DE 4.000 €)
AJUDES AL DESENVOLUPAMENT DE MUTARE EN EL TERRITORI
(3 AJUDES DE 4.000 €)
TARIFACIÓ SOCIAL AL MUSEU DE LA VIDA RURAL
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Volem promoure la creació de nous projectes culturals que donin resposta a
les noves necessitats socials provocades per la Covid-19, com ara la por,
l’aïllament, les emocions contingudes, la gestió del dol...
Fomentar noves creacions literàries d’autors joves des de l’Editorial Barcino,
facilitar la realització de jornades mutare en el territori per cocrear respostes
culturals a reptes socials, i facilitar l’accés i la participació en activitats
educatives del Museu de la Vida Rural són els altres objectius d’aquesta
convocatòria excepcional.

BEQUES DE SUPORT A CREACIONS ARTÍSTIQUES A L’ESPAI PÚBLIC

Volem fer costat a aquells creadors amb trajectòria afectats per la crisi
sanitària i social per tal que puguin continuar desenvolupant el seu talent
creatiu. L’objectiu és oferir les condicions necessàries perquè puguin
reflexionar i presentar creacions artístiques pensades per ser implementades
a l’espai públic.
QUÈ BUSQUEM?
Creacions artístiques inèdites que tractin els efectes que la Covid-19 està
tenint sobre la societat catalana i els reptes que això suposa.
Les creacions han de tenir una clara vocació transformadora i s’han de
desenvolupar a l’espai públic, tot i que han d’incorporar una alternativa
digital per fer front a eventuals nous períodes de confinament.
Àmbits creatius
Volem donar suport a processos creatius que abastin totes les expressions o
manifestacions culturals i artístiques enteses des d'un punt de vista ampli.
Només en queda exclosa la literatura, atès que aquest àmbit compta amb
una categoria pròpia en aquesta convocatòria.
Les creacions poden incloure, per tant, els camps de la música, les arts
visuals, les arts escèniques (teatre, dansa i moviment, circ), les arts digitals,
la cultura popular i tradicional, l'art audiovisual, el comunitari… o bé
qualsevol hibridació entre àmbits.
QUÈ OFERIM?
20 beques amb una dotació de 4.000 € cadascuna.
L’aportació vol donar suport econòmic als creadors en els seus processos
creatius, durant un període màxim de quatre mesos. Transcorregut aquest
període, els beneficiaris hauran de presentar el projecte de creació artística
per escrit.
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A QUI ENS ADRECEM?
Aquesta convocatòria està orientada a creadors amb una trajectòria mínima
de dos anys i amb residència a Catalunya. Només es poden presentar
persones físiques, que podran desenvolupar el projecte de forma individual o
col·lectiva.
En tot cas, només s’atorgarà una beca per projecte i creador, i en cap cas
diversos creadors podran presentar el mateix projecte a desenvolupar en el
marc d’un col·lectiu.
QUÈ ET DEMANEM?
Emplena el formulari per fer-nos arribar la proposta.
Volem que ens expliquis breument els següents aspectes:
1. La teva trajectòria i, en particular, els últims projectes que l’avalen.
2. Com ha afectat la Covid-19 el desenvolupament de la teva feina o la teva
trajectòria artística.
3. Quina és la teva idea. A quina realitat social provocada per la Covid-19
respon la teva proposta? Què penses fer? Com has pensat desenvolupar el
procés i amb qui? La proposta s’orienta a algun col·lectiu específic?
4. Quins resultats creus que podries presentar en un període màxim de
quatre mesos?
5. També hi has d’incloure un breu vídeo explicatiu.
COM AVALUAREM?
•

•

•

Trajectòria. Es valorarà la trajectòria del creador que presenta la
proposta. Volem donar suport a creadors que, tot i tenir una trajectòria
demostrada, s’hagin vist afectats laboralment per la crisi sanitària i
social.
Grau d’adequació de la proposta als objectius de la convocatòria.
Volem projectes que reflexionin sobre la crisi social i sanitària, que
proposin resultats que puguin desenvolupar-se a l’espai públic i que
plantegin alternatives al desenvolupament en l’espai públic en cas de
noves situacions de confinament.
Qualitat de la proposta. Valorarem l’interès de la hipòtesi plantejada, la
metodologia i pla de treball presentat i els resultats que es preveuen
assolir.

QUINS SÓN ELS TERMINIS?
La convocatòria s’obrirà al mes de juliol i es podran presentar propostes fins
al dia 31 d’agost.
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Durant el mes de setembre es donarà resposta a tots els projectes.
El període de desenvolupament del procés creatiu serà entre el mes
d’octubre del 2020 i el mes de gener del 2021. A finals de gener s’haurà de
lliurar una memòria que reculli el procés i els resultats obtinguts.
Durant la primavera del 2021 se celebrarà una mostra pública per visualitzar
les creacions i per dialogar sobre la capacitat transformadora de les arts de
carrer.

COM T’ABONAREM LA BECA?
L’aportació de la Fundació Carulla es farà efectiva en dos pagaments: un
70 % a l’inici del projecte i un 30 % un cop finalitzada la mostra pública.
L'aportació abonada per al desenvolupament del projecte fiscalment és
considerada un rendiment de l'activitat econòmica, per la qual cosa es
practicarà sobre aquesta quantitat la retenció de l'IRPF que li correspongui
en el moment del pagament.
RECORDA QUE:
Si resultes beneficiari de l’ajuda, signarem un conveni que en regularà les
condicions.
Aquesta beca vol ajudar-te a dur a terme el teu procés creatiu. Si per alguna
raó hi has de renunciar un cop signat el conveni, hauràs de tornar el total
dels diners que t’hàgim aportat fins a aquell moment.
La propietat intel·lectual de les obres creades amb aquesta aportació és de
l’artista creador. Tot i així, autoritzaràs la Fundació Carulla a fer servir
material relacionat amb la teva obra per donar visibilitat dels resultats a les
nostres xarxes.
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BEQUES DE SUPORT A LA CREACIÓ LITERÀRIA EN LLENGUA CATALANA
Des de l’Editorial Barcino, de la Fundació Carulla, volem fer costat als
creadors literaris joves, juntament amb les editorials, com una forma de
potenciar no només la creació sinó també la publicació de les obres
seleccionades, reforçant així a la indústria editorial catalana.
QUÈ BUSQUEM?
Obres literàries inèdites en llengua catalana del camp de la narrativa i
l’assaig per a adults.
A QUI ENS ADRECEM?
Aquesta convocatòria està orientada a escriptors d’entre 16 i 35 anys i a
editorials, preferentment les agremiades al Gremi d'Editors de Catalunya o a
l'Associació d'Editors en Llengua Catalana.
Si ets un escriptor has de fer arribar la teva proposta indicant que s’emmarca
en aquesta convocatòria qualsevol editorial membre del gremi o de
l’associació esmentada anteriorment. És l’editorial qui ha de presentar la teva
candidatura a la convocatòria. Has d’enviar:
•
•

Una sinopsi o descripció general, juntament amb un o diversos
fragments de l’obra, tan extensos com sigui possible.
Una declaració fent constar que no has presentat la teva proposta a
cap altra editorial per a aquesta convocatòria.

Si sou una editorial,
Empleneu el formulari per fer-nos arribar la candidatura. Cada editorial podrà
presentar un màxim de dues propostes.
•
•
•
•

Prepareu els següents documents per pujar com a adjunts:
El material de l’autor (sinopsi o descripció general, junt amb un o
diversos fragments de l’obra, tan extensos com sigui possible).
El vostre pla de promoció.
El document signat amb l’autor en el qual s’estableixi el compromís
d’ambdues parts de publicar l’obra seleccionada amb l’editorial que
presenta la candidatura.

QUÈ OFERIM?
4 beques de 4.000 €.
Cada beca es divideix en 3.000 € que s’abonaran a l’escriptor o escriptora
seleccionada per al desenvolupament de l’obra i 1.000 € que seran per a
l’editorial que l’ha presentat.
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COM AVALUAREM?
La selecció de les obres guanyadores la farà un jurat. El jurat es farà públic
abans del tancament de la convocatòria i serà presidit per Oriol Magrinyà,
director de l’Editorial Barcino. En cas d’empat el president disposarà d’un vot
de qualitat.
El jurat podrà declarar deserta totalment o parcial la convocatòria si
considera que les propostes presentades no compleixen els requisits
necessaris.
Els criteris de valoració seran:
1. Valor de les obres presentades, que considerarà:
•

El grau de definició i concreció del projecte.

•

Es valorarà favorablement la relació explícita de l’obra amb els clàssics
literaris en general i, més específicament, amb els clàssics catalans.

•

En el cas d’obres de narrativa, es valorarà el nivell de detall de la
sinopsi i el grau de planificació de l’obra sencera. Així mateix, es farà
una valoració de l’aposta estètica, l’originalitat narrativa de la proposta
i altres trets característics que defineixen el cànon de qualitat del text
literari, així com altres elements que pugui valorar la comissió de
selecció.

•

En el cas de l’assaig, es valorarà l’originalitat de les idees expressades
en el text, la coherència de la tesi final i la capacitat per tal de
desenvolupar-les que suggereixi el text presentat, així com altres
elements que pugui valorar la comissió de selecció.

2. Fortalesa de la proposta editorial, que considerarà:
•

La coherència de l’obra presentada en relació amb el catàleg de
l’editorial.

•

La capacitat de l’editorial de promocionar l’obra.

•

El pla de promoció.

•

La importància d’aquell autor en el projecte de l’editorial.

•

La trajectòria prèvia de l’editorial.

•

Es valoraran preferentment les editorials independents o que no
pertanyin a grans grups mediàtics.

QUINS SÓN ELS TERMINIS?
La convocatòria s’obrirà en el moment de fer públiques aquestes bases i les
editorials podran presentar propostes fins al dia 30 de setembre del 2020.
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Es recomana als autors que contactin amb l’editorial amb temps suficient
perquè aquesta pugui valorar els projectes i, per tant, presentar els
seleccionats.
A final del mes novembre es faran públics els projectes guanyadors.
Les editorials hauran de publicar l’obra abans del 31 de desembre del 2021.
COM ABONAREM LA BECA?
L’aportació de la Fundació Carulla - Editorial Barcino es farà efectiva de la
següent manera:
• Directament a l’autor: un 70 % després de la signatura del conveni
entre les parts i un 30 % un cop lliurada l’obra a l’editorial.
• Directament a l’editorial: un 100 % en el moment que acrediti haver
rebut l’obra total per part de l’escriptor.
L'aportació abonada a les persones físiques per al desenvolupament del
projecte és considerada fiscalment un rendiment de l'activitat econòmica,
per la qual cosa es practicarà sobre aquesta quantitat la retenció de l'IRPF
que li correspongui en el moment del pagament.
RECORDA QUE...
Si resultes beneficiari de l’ajuda, signarem un conveni que regularà les
condicions entre les parts.
Aquesta beca vol ajudar l’autor a dur a terme el seu procés creatiu. Si per
alguna raó, un cop signat el conveni, hi ha de renunciar, haurà de retornar el
total dels diners que li hàgim abonat fins a aquell moment.
En el cas de l’editor, si per alguna raó finalment no publica l’obra, haurà de
retornar el total dels diners abonats.
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AJUDES AL DESENVOLUPAMENT DE MUTARE EN EL TERRITORI
Volem facilitar l’accés a la metodologia Mutare per resoldre en comunitat els
reptes de la nova societat cultural.
Mutare és un espai de diàleg, reflexió i acció sobre com la cultura transforma
la societat. És un espai d’intel·ligència col·lectiva que proposa continguts i
eines per fer que els projectes culturals i educatius incrementin la seva
capacitat de millorar la vida de les persones.
Mutare és una metodologia per repensar-nos, un espai més necessari que
mai per trobar respostes creatives als nous reptes socials i culturals. Mutare
és cultura i és transformació social.

QUÈ BUSQUEM?
Propostes que busquin donar resposta a reptes socials concrets identificats
en un territori des de la cultura i les arts. En aquest sentit, és important que
tinguis en compte el Decàleg Mutare per plantejar la teva proposta.
Pots trobar exemples del que és Mutare i de com posem Mutare en pràctica
aquí.
A QUI ENS ADRECEM i QUÈ ET DEMANEM?
Aquesta convocatòria està orientada a organitzacions culturals sense ànim
de lucre, d’àmbit català, que comptin amb la complicitat d’altres agents,
col·lectius i administracions locals del territori on es vol desenvolupar un
Mutare.
Et demanem
Que puguis garantir un espai físic on realitzar la sessió plenària Mutare i que
comptis amb la complicitat dels agents del teu territori.
També et demanarem que ens facis un informe recollint l'índex d'indicadors
que facilitarem des de la Fundació (abans, durant i després del Mutare al teu
territori).
QUÈ OFERIM?
El suport de l'oficina tècnica per desenvolupar tres edicions de Mutare al
territori català. L’oficina tècnica de la Fundació estudia el cas, en especial el
repte al qual es vol donar resposta des de la cultura, prepara la metodologia
de treball i dinamitza les sessions. Aquest suport està valorat en 4.000 € per
cada Mutare.
Les tasques que desenvoluparà l’oficina tècnica de la Fundació inclouen:
•
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Acompanyar l’organització cultural en la realització i avaluació d’un
Mutare al seu territori.

•
•
•

Donar suport en la comunicació de la sessió amb els mitjans propis
de la Fundació.
Facilitar el suport tècnic i la metodologia necessària per a la sessió:
disseny, desenvolupament, dinamització i avaluació.
Afavorir l’intercanvi i el treball en xarxa amb altres territoris que
estiguin portant a terme accions d’aplicació de la metodologia
Mutare.

QUÈ HAS DE FER?
Emplena el formulari per presentar la teva candidatura.
Volem que ens expliquis breument els següents aspectes:
1. Breu descripció de l’agent o organització que presenta la convocatòria i la
seva trajectòria.
2. Quins reptes concrets has identificat al territori que puguin obtenir
respostes a través d’un Mutare? Quins en serien els beneficiaris?
3. Amb quines complicitats podem comptar (entitats, col·lectius, agents,
administració pública local...)? En podries garantir la participació?

COM AVALUAREM?
La selecció de les propostes guanyadores es realitzarà des de l’oficina
tècnica de la Fundació Carulla.
Els criteris de valoració seran:
1. Rellevància del repte identificat.
2. Coherència de la proposta amb el concepte de cultura i transformació
social.
3. Nivell d’aliances proposades en el territori i d’agents que es proposi
involucrar. Es valorarà positivament la presència de l’administració pública
local a les aliances proposades.

QUINS SÓN ELS TERMINIS?
La convocatòria s’obrirà amb la publicació d'aquestes bases i es podran
presentar propostes fins al dia 31 d’agost del 2020.
Durant el mes de setembre es faran públics els projectes seleccionats i es
donarà resposta a tots els projectes.
Els Mutare al territori es podran desenvolupar fins al juliol del 2021.
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RECORDA QUE…
La metodologia Mutare està definida, i es lidera des de l’oficina tècnica de la
Fundació.
L’aportació d’aquesta convocatòria consisteix en la cessió de l’oficina tècnica
de forma gratuïta. No es faran aportacions econòmiques a les organitzacions
seleccionades.
Si resultes beneficiari de l’ajuda, signarem un conveni que en regularà les
condicions entre la Fundació Carulla i l’organització seleccionada.
Si resultes seleccionat, assumeixes el compromís d’implementar el Mutare al
territori dins dels terminis, proporcionant l’espai i el retorn dels resultats
amb els indicadors proporcionats per la Fundació.
TENS DUBTES?
Fins al 31 de juliol i entre el 24 i 31 d’agost t’atendrem telefònicament al 932
090 948 i per correu electrònic a soscultura@fundaciocarulla.cat.
Entre l’1 i el 23 d’agost només atendrem les consultes que rebem per correu
electrònic (soscultura@fundaciocarulla.cat). Les respondrem setmanalment,
concretament els divendres 7, 14 i 21 d’agost.
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TARIFACIÓ SOCIAL AL MUSEU DE LA VIDA RURAL
Des del Museu de la Vida Rural de la Fundació Carulla volem facilitar l’accés i
la participació a les nostres activitats de les persones i col·lectius més
afectats per la crisi sanitària i social provocada per la Covid-19. És per això
que oferim una proposta de tarifació social que es concreta en la gratuïtat de
diversos serveis i activitats.
QUÈ OFERIM?
Fins al 31 de desembre del 2020:
•

Entrada gratuïta al personal sanitari de Catalunya
combinada amb l’entrada a la Fassina Balanyà i les Coves de
l’Espluga.

•

Entrada gratuïta als grups de gent gran i jubilats.

Durant tot el curs acadèmic 2020-2021:
•

2 activitats educatives gratuïtes per a les escoles de la
Conca de Barberà.

•

1 activitat educativa gratuïta per a les escoles del Camp de
Tarragona.

•

1 activitat educativa gratuïta per a les escoles d’alta
complexitat de Catalunya.

CONTACTA AMB NOSALTRES
Si ets un dels col·lectius beneficiari d’una activitat educativa pots contactar
amb nosaltres al telèfon 977 870 576 i a l’adreça electrònica
info@museuvidarural.cat.
Si ets personal sanitari, jubilat o vols organitzar una visita d’un grup de gent
gran, només hauràs d’acreditar la teva condició a l’entrada del museu.

11

