
CRIDA DE PROJECTES  
CAPITAL DE LA CULTURA CATALANA

Consulta el document “Crida de projectes per a Sabadell 
Capital de la Cultura Catalana 2024” per saber la puntuació 
de cada bloc, el calendari i com fer arribar la informació del 
projecte. 

1. DADES IDENTIFICATIVES

Responsable del projecte

Nom

Cognoms

NIF

Telèfon particular

Data de naixement dd/mm/aaaa

Adreça postal

Codi postal

Telèfon

Adreça electrònica

Dades de l’entitat o organització (si s’escau)

Nom de l’entitat o organització

NIF / CIF     

Adreça postal

Població

Codi postal

Telèfon

Adreça electrònica

Web de l’organització

Xarxes socials de l’organització



Dades del projecte

Títol del projecte
Descriu breument el projecte

A quina disciplina artística / cultural pertany?

Literatura i pensament   
Teatre
Dansa
Circ
Música
Arts visuals
Patrimoni i Museus
Cultura popular
Cinema
Audiovisuals
Altres

2. DESCRIPCIÓ TÈCNICA DEL PROJECTE

Explica quins són els objectius del projecte



Descriu el projecte amb un màxim de dues pàgines.





Què destacaries d’aquest projecte (inclou qualitat técnica i grau d’innovació dins l’àmbit 
cultural de la ciutat) i els motius pels quals creus que és adequat per fomar part del 
programa Sabadell Capital de la Cultura Catalana)

Quin és el públic objectiu? A qui s’adreça principalment?

Pressupost detallat del projecte on s’incloguin totes les formes de finançament previstes



Equip que desenvoluparà aquest projecte i experiència

Quin és el pla de treball per posar en marxa el teu projecte  (Inclou calendari d’actuació)



VALORS I CRITERIS DEL PROCÉS DE COCREACIÓ

Valors GESTA

L’Ajuntament de Sabadell ha dissenyat un segell de qualitat anomenat GESTA (Gèner, 
Equitat, Sostenibilitat, Transparència i Accessibilitat), que cal aplicar a qualsevol activitat 
relacionada amb la Cultura, i concretamentm amb la Capital de la Cultura Catalana 
2024.

Podeu consultar gesta aquí. 

Aquest segell fa referència a un model de gestió en valors. Explica a continuació com el 
projecte dona resposta a cada un dels criteris o valors GESTA. 
 
GÈNERE
EQUITAT
SOSTENIBILITAT
TRANSPARÈNCIA
ACCESSIBILITAT

Justifica la selecció de valors que has marcat 

https://web.sabadell.cat/2024/gesta


Criteris extrets del procés de cocreació

De quina manera s’ajsuta el teu projecte als criteris marcats per Sabadell en el procés de 
cocreació de la Capitalitat de la Cultura Catalana 2024? Pots consultar la deficinió de 
cada criteri dins del resum de criteris de cocreació. 

Artistes de KM 0

De quina manera el projecte incentiva la presencia o participación d’artistes de KM 0? 

https://web.sabadell.cat/com-participar-hi


Professionalització i diginificació de la Cultura

De quina manera el projecte estableix mesures per a la professionalització de les persones 
que hi estan vinculades laboralment? En cas de ser un projecte de voluntariat, quins 
mecanismes hi ha per regular-ne l’acord?

Fer treball en xarxa

El projecte estableix aliances amb altres entitats, equipaments i persones de Sabadell? 
Com i quines?



Comunicar bé tot el que es fa

De quina manera es comunicarà el projecte? Fes un breu resum del pla de comunicació.

Projectar Sabadell al mon

Està previst que el projecte tingui incidència i s'expandeixi fora de Sabadell? Com?



Projectes que vagin més enllà del 2024

Creus que és possible que el projecte perduri en el temps i que esdevingui una 
activitat/esdeveniment cíclic? Com? 

Connectar amb el pasat, el present i el futur

El projecte treballa amb la memòria històrica i el patrimoni material i immaterial de la ciutat
de Sabadell? Com?



Connectar amb el pasat, el present i el futur

És previst que el projecte arribi als centres educatius de la ciutat i/o que s’hi treballi?

Quina és la seva vessant divulgadora? Quin aprenentatge suposa?

Descentralització i cultura de carrer

A quin lloc de la ciutat tens previst que es porti a terme el teu projecte? Es té en compte la 
inclusió de diferents barris de la ciutat?

Està previst que l’entrada a l’esdeveniment sigui gratuïta?

        SI             
       NO



Protecció de dades

        ACCEPTO TERMES I CONDICIONS

Data

[Signatura de la persona sol·licitant] 
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