
BEQUES A CREACIOS ARTÍSTIQUES A L'ESPAI PÚBLIC 

Formulari d’inscripció 

DADES IDENTIFICATIVES 

1. Dades identificatives del creador o creadora:

Nom: 
Cognoms: 
NIF: 
Data de naixement: 
Adreça postal: 
Població: 
Codi postal: 
Comarca: 
Telèfon: 
Adreça electrònica: 
Xarxes socials: 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

2. Explica’ns la teva trajectòria, en especial els projectes duts a terme
a l’espai públic. (1.500 caràcters.)

3. Explica’ns com ha afectat a la teva trajectòria artística la Covid-19.
(1.500 caràcters.)

4. Descriu el projecte.

4.1. Títol. 

4.2. Quina o quines són les necessitats provocades per la Covid-
      19 que tracta la teva proposta? (1.500 caràcters.) 

4.3. Descriu breument el projecte (1.500 caràcters.) 



4.4. Com has pensat desenvolupar el procés i amb quines 
   aliances? (1.500 caràcters.) 

4.5. El projecte s’adreça a col·lectius o comunitats específiques? 
 Quines? (1.000 caràcters.) 

5. A quina disciplina artística s’emmarca la creació?
(Assenyala una opció).

� Música 

� Arts audiovisuals 

� Arts plàstiques 

� Arts escèniques 

� Arts vives 

� Multidisciplinari (indicar les disciplines) 

� Altres (quines) 

6. Desenvoluparàs la peça artística en solidari o col·lectivament? Amb 
quin col·lectiu? (500 caràcters.)

7. Quins resultats preveus presentar al final del procés creatiu? (1.500 
caràcters.)

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

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

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



11. Com t’has assabentat de la convocatòria? (Assenyala una opció)

� Xarxes socials 

� Prescriptors o coneguts 

� Butlletí electrònic de la Fundació Carulla 

� Web de la Fundació Carulla 

� Anuncis en mitjans digitals 

� Notícia en mitjans de comunicació o butlletins electrònics 

� Altres 
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