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Interacció 
CONVOCATÒRIA DE PROJECTES 
 

Barcelona, 17 d’octubre 2012 
 

Aquest octubre s’inicia una nova edició d’Interacció que, una vegada més, es planteja 

com un espai de reflexió, intercanvi, trobada i innovació. En aquesta ocasió Interacció 

es centrarà a copsar la situació actual de les polítiques i la gestió cultural i en proposar 

sortides que reforcin el paper clau de la cultura en el desenvolupament de les 

persones i de les societats.  S’han definit tres eixos temàtics:  

1)     Innovació i cultura, cultura col·laborativa i xarxes. 

2)     Sostenibilitat dels projectes culturals: suport públic i privat a la cultura, 

finançament dels projectes culturals, cultura com a quart pilar del 

desenvolupament local. 

3)     Món local i nous models d'actuació en cultura. 

Aquests eixos es desplegaran en els següents àmbits: política cultural local, difusió 

artística, patrimoni cultural, lectura pública, educació artística, turisme cultural, 

comunicació, coneixement, promoció econòmica i nous espais.  

Aquesta edició d’Interacció es presenta en un format renovat, en primer lloc hi haurà 

un bloc virtual, que engegarà el proper mes d’octubre i que s’articularà al voltant d’una 

comunitat virtual que contribuirà a alimentar el debat i la interrelació entre els agents.  

En segon lloc, Interacció es configura a partir d'una trobada presencial, al CERC, els 

dies 8, 9 i 10 de maig de 2013, que inclourà una mostra de projectes culturals, un 

espai per realitzar presentacions, debats i conferències així com un punt de trobada 

informal per debatre i comentar aspectes professionals. 

Interacció 2012 – 2013 acollirà, igualment, la presentació de projectes relacionats amb 

algun dels eixos i dels àmbits plantejats, en diversos formats, motiu pel qual s’obre la 

present convocatòria. 
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A QUI S’ADREÇA 

Poden presentar el seu projecte aquells ajuntaments, institucions públiques, 

artistes, emprenedors, col·lectius o empreses que estiguin desenvolupant projectes 

vinculats als eixos i àmbits de treball plantejats.  

FORMATS 

1. Presentació presencial en directe, els dies 8, 9 i 10 de maig al CERC: Les 

presentacions tindran una durada màxima de deu minuts. El format de la 

presentació és lliure, sempre i quan s’ajusti a les condicions de producció i 

infraestructura de l’espai.  

2. Participació a la mostra de projectes, els dies 8, 9 i 10 de maig al CERC, a 

través de la presència física  en la fira de projectes (format estand). 

3. Vídeo de presentació, que es publicarà a la comunitat virtual d’Interacció a 

partir de gener de 2013. Les presentacions audiovisuals tindran una durada 

màxima de vuit minuts, i hauran de complir algunes especificitats tècniques que 

es detallaran als sol·licitants quan la seva proposta hagi estat seleccionada.  

 

COM PODEU PARTICIPAR-HI? 

S’enviarà una proposta resum de màxim 1 full DIN-A4, especificant el format de 

presentació a què s’opta, per correu electrònic a oerc.interaccio@diba.cat.  

Cal que aquesta proposta descrigui concretament el projecte que es vol presentar i 

destaqui els elements que s’ajusten als criteris de selecció de la convocatòria. 

L’organització es posarà en contacte amb els sol·licitants en cas que sigui necessari 

ampliar-ne la informació, així com per comunicar-los si han estat seleccionats i els 

detalls de la seva participació. 
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TERMINIS 

1. Presentació de propostes: fins al 15 de gener de 2013.  

2. Selecció de projectes i comunicació als interessats: en el termini màxim d’un 

mes a partir de l’arribada de la proposta. 

3. Recepció de les videocomunicacions seleccionades completes: fins al 31 març 

de 2013.  

 

CRITERIS DE SELECCIÓ 

Tindran prioritat els projectes que:  

 Estiguin vinculats al món local 

 Puguin girar pel territori (món local).  

 Impliquin transversalitat entre els àmbits de treball d’Interacció 

 Es basin o fomentin la col·laboració entre el sector públic i el privat. 

 Provin noves formes de treballar i d’afrontar els reptes de la cultura.  

 Es financiïn a través de fórmules originals i innovadores.  

 

 
Més informació: 
 
Oficina d'Estudis i Recursos Culturals  
Diputació de Barcelona 
C/ Montalegre, 7  
Pati Manning 
08001 Barcelona 
T.934 022 565 
F.934 022 577 
oerc.interaccio@diba.cat 
http://interaccio.diba.cat 
 
 


