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Formulari PROJECTE 
 
Per facilitar-te la presentació, et recomanem que preparis les respostes de les 
preguntes que trobaràs a continuació en un editor de textos.  
 
D'aquesta manera, a l'hora d'emplenar el formulari interactiu podràs copiar les respostes 
de l'editor de text i enganxar-les al formulari. Així, el procés et resultarà més fàcil.  
 
1. SOL·LICITANT 

1.1. RESPONSABLE DEL PROJECTE 

Nom: 

Cognoms:   

NIF: 

Data de naixement: 

Adreça postal: 

Població: 

Codi postal: 

Comarca: 

Telèfon: 

Adreça electrònica: 

Xarxes socials: 

Fotografia: 

 

1.2. DADES DE L’ORGANITZACIÓ (si escau) 

Nom de l’organització:  

NIF: 

Adreça postal: 

Població: 

Codi postal: 
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Comarca: 

Telèfon: 

Adreça electrònica: 

Web: 

Xarxes socials:  

 

2. EL PROJECTE  

2.1. DADES BÀSIQUES 

Explica’ns l’essència del teu projecte. 

Títol: 

Web:  

Imatge representativa: 

Descriu breument el projecte (màxim 1.500 caràcters): 
 

En quina fase es troba?  

 

Fase inicial de desenvolupament  Nova fase d’un projecte existent 

 

A quina disciplina artística pertany? 

 

 Música 

 Literatura 

 Arts audiovisuals 

 Arts plàstiques 

 Arts escèniques 

 Arts vives 

 Multidisciplinari (indicar les disciplines) 

Altres (indicar quines) 
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En quin àmbit d'actuació s’emmarca? 

 

 Educació 

 Ciència 

 Tecnologia 

 Digital 

 Humanitats 

 Sanitat 

 Cultura popular i tradicional 

 Gestió cultural 

 Mediació social i comunitària 

 Big data 
 Patrimoni 

 Medi ambient 

 Sostenibilitat 

 Cohesió social 

 Igualtat de gènere 

 Multiàmbit 

 Altres 

 

 

En quin territori es desenvoluparà? (màxim 500 caràcters) 
 

Per què creus que el Premi Lluís Carulla pot ser idoni per impulsar el teu projecte? 

(màxim 500 caràcters) 
 
Quin és el titular que t’agradaria llegir en els mitjans de comunicació sobre el teu 
projecte? (màxim 500 caràcters) 
 

2.2. REPTE 

En aquest apartat volem conèixer el context social en què s’emmarca el teu projecte i 
les motivacions que t’han mogut a posar-lo en marxa, així com que ens descriguis les 
problemàtiques a les quals vols aportar solucions o noves respostes. 
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A quin repte vols donar resposta? (màxim 1.500 caràcters) 
 
Per què has escollit aquest repte? Quines són les necessitats que has identificat? 
(màxim 500 caràcters) 
 

A qui creus que interessa el repte que has escollit? (màxim 500 caràcters) 
 

Si el teu projecte finalment no veu la llum, quines oportunitats es perdran? (màxim 500 
caràcters) 
 

Existeixen projectes similars? Quins? En què es diferencia el teu dels altres? (màxim 
1.500 caràcters) 
 

2.3. PLANIFICACIÓ 
 
En aquest apartat volem conèixer el teu pla de treball per posar en marxa el projecte.  
 

Quines activitats duràs a terme per donar resposta al repte identificat i a altres objectius 
del projecte? (màxim 1.500 caràcters) 
(Recomanem que llegeixis detingudament l’apartat «Planificació del projecte» de les bases.)  

 

Descriu el cronograma del projecte i les seves fases principals (inici, posada en marxa, 
primers resultats mesurables, escala completa). (màxim 1.500 caràcters): 
 

Quina part del projecte ja s’ha provat? Quines evidències tens del seu funcionament? 

(màxim 500 caràcters) 
 

De quina manera el projecte transformarà les persones, les comunitats i els territoris 
que en rebran l’impacte? (màxim 1.500 caràcters): 
 

Com avaluaràs les activitats i la transformació social que provocarà el projecte?  

(màxim 1.500 caràcters) 
(Descripció breu del sistema d'avaluació: quins indicadors es faran servir per mesurar l'èxit del projecte, 
quins instruments s'utilitzaran, què s'avaluarà, a qui es dirigirà l'avaluació, etcètera.) 
 

Creus que el projecte pot replicar-se a altres indrets de Catalunya i del món? Com? 

(màxim 500 caràcters) 
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Què consideres que seria un èxit? (màxim 500 caràcters) 
 

Quins són els tres factors de risc que poden fer fracassar el projecte?  

(màxim 500 caràcters) 
 

Quines llengües incorpora el projecte en les fases de desenvolupament i difusió?  

(màxim 500 caràcters) 
(Recorda que el català ha de ser la llengua vehicular.) 

 

Quin és el pla de comunicació del projecte? (màxim 1.500 caràcters): 
 

2.4. EQUIP 
Volem saber qui sou i com us organitzareu per dur a terme el projecte. 

 
Quin és l’equip del projecte? Què hi aporta cada membre? Quines responsabilitats 
assumeixen en el desenvolupament del projecte? (màxim 1.500 caràcters): 
 

Expliqueu la vostra experiència prèvia (màxim 1.500 caràcters): 
 

Quina és la dedicació que té cada membre en el projecte? 

 

 Jornada completa 

 Mitja jornada 

 Altres (màxim 1.500 caràcters): 
 
Detalleu quins creadors/artistes hi participen (màxim 1.500 caràcters): 
(Al final del formulari podreu adjuntar els currículums.) 

 

Compteu amb persones voluntàries? (màxim 500 caràcters): 
 

2.5. VIABILITAT ECONÒMICA I SOSTENIBILITAT 

La generació i captació de recursos són un aspecte cabdal perquè el projecte perduri en 
el temps i, per tant, perquè pugui tenir impacte i transformi la societat. D’altra banda, la 
sostenibilitat també incorpora la dimensió mediambiental i social. Aquest apartat és 
molt important! 
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Data prevista per a l’inici de l’activitat: 

 

En cas d’haver-hi socis, quin percentatge de l’organització pertany a cadascun i què 
aporten al projecte?  

 

Explica els reptes o dificultats que t’estàs trobant actualment o que penses que et 
trobaràs en cas de no haver activat el projecte. (màxim 1.500 caràcters) 
 

En quines àrees necessites suport/acompanyament? (màxim 1.500 caràcters) 
 

De quins recursos econòmics es disposa actualment? (màxim 1.500 caràcters) 
 

Quin finançament es necessita i quines opcions s’han pensat per aconseguir-lo? (màxim 
1.500 caràcters) 
 

A què s’ha pensat destinar els recursos? Quin és el model d’ingressos que farà 
sostenible el projecte a mitjà i llarg termini? Quines evidències es tenen que el model 
d’ingressos funciona? (màxim 1.500 caràcters) 
 

Explica’ns la viabilitat econòmica i financera. Detalla l’estructura de costos i possibles 
altres fonts de finançament del projecte. 

 

  Any 1 (€) Any 2 (€) Any 3 (€) 
 

INGRESSOS (+)       Vendes reals o previsions 
Despeses variables (-)       Cost dels productes o 

serveis facturats 
Despeses fixes de personal 
(-) 

   Costos salarials i Seguretat 
Social 

Altres despeses fixes (-)       Lloguers serveis, publicitat... 
TOTAL DESPESES (-)       Suma de despeses 
RESULTAT        Ingressos menys despeses 

          

Altres necessitats 
financeres 

      Inversions en sistemes 
informàtics, mobiliari... 

 

Si disposes del pla de negoci i financer elaborat, pots adjuntar-lo aquí. 
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Treballaràs amb proveïdors i productes locals de Catalunya?     Sí  No 

 

Col·laboraràs amb iniciatives socioeconòmiques englobades dins de l'economia social i 
solidària? Quines? (màxim 500 caràcters) 
 

Quins criteris ecològics es tindran en compte? (màxim 500 caràcters) 
 

2.6. INNOVACIÓ 

Descriu la capacitat del projecte d’experimentar i proposar processos o línies 
d’investigació obertes al voltant del projecte. 

Quins elements del projecte són innovadors en qualsevol de les seves fases: planificació, 
gestió, captació de recursos, participació, comunicació... (màxim 500 caràcters) 
 

2.7. PARTICIPACIÓ 

Ens interessa conèixer la capacitat del teu projecte de generar espais de trobada 
horitzontals i oberts que ofereixin als participants oportunitats per construir nous relats 
i nous valors que puguin transformar la societat. Ens interessen els projectes que 
plantegin metodologies clares de treball, que obrin aquests espais al màxim nombre de 
persones de Catalunya i, per què no, del món. 
 

A quins col·lectius t’adreces i com t’hi relacionaràs?  

(màxim 500 caràcters) 
 

De quins mecanismes d’accés i participació disposen les persones destinatàries?  

(màxim 500 caràcters) 
 

Com preveus garantir l'accés i la participació a totes les persones?  

(màxim 500 caràcters) 
 

Quantifica el nombre de participants en el teu projecte per activitat.  

(màxim 500 caràcters) 
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2.8. ENTORNS D’APRENENTATGE 

Entenem l’educació com el conjunt de mecanismes que ens permeten sistematitzar 
coneixement i compartir-lo. Intenta detectar i descriure quins espais generen 
coneixement. 

 

Detalla la dimensió educativa. En què consisteix i quins col·lectius hi participen?  

(màxim 1.500 caràcters) 
 

Preveus l'elaboració i edició de material didàctic i de divulgació? (màxim 500 caràcters) 
 

2.9. ALIANCES 

La capacitat transformadora del projecte dependrà en bona part de l’entramat d’aliats 
que comparteixen els teus valors i t’ajudaran a posar-lo en marxa i fer-lo viable. 

 

Explica’ns en detall l’estratègia de treball en xarxa i les aliances que vols establir amb 
altres organitzacions i agents per dur a terme el projecte (màxim 1.500 caràcters): 
 

Quins altres aliats podrien millorar significativament el teu projecte? 

(màxim 500 caràcters) 
 

2.10. VIDEO/PRESENTACIÓ 

Per acabar, penja un enllaç amb el teu vídeo de presentació: volem saber qui ets i 
conèixer l’essència del teu projecte! (Màxim tres minuts). 

 

2.9 MÉS ARXIUS I ENLLAÇOS 

En aquest apartat pots afegir més documents i imatges que consideris importants i 
representatius del teu projecte. 

 

2.10. ENLLAÇOS URL 

Aquí pots fer-nos arribar enllaços a continguts multimèdia rellevants per al teu projecte. 
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Com t’has assabentat del Premi Lluís Carulla? 

Prescriptors o coneguts 

Xarxes socials (Instagram, Twitter, Facebook) 

Butlletí electrònic de la Fundació Carulla 

Web de la Fundació Carulla 

Anuncis en mitjans digitals 

Notícia en mitjans de comunicació o butlletins electrònics 

 


