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CRITERIS ESPECÍFICS DE VALORACIÓ – A / DISTRICTE 

A) Cultura 

No es podrà presentar més d’una sol·licitud del mateix projecte en els programes que comparteixen Àmbit 
de ciutat i de Districte.  

Els projectes d’abast de Districte o realitzats per entitats que tenen com finalitat el barri o Districte s’han de 
presentar al programa de Districte. Els projectes d’àmbit CIUTAT tant en la seva comunicació, com en el 
disseny de l’activitat han d’estar dirigits al conjunt de Barcelona. Les persones assistents o participants 
seran provinents de diferents barris de la ciutat o d’altres indrets. 

No es podran presentar a l’àmbit de cultura els projectes que s’hagin presentat a l’àmbit d’educació i 
cultura. 

Aa) Projectes artístics i culturals d’àmbit de districte ___________  (àmbit districte) 

Iniciatives de qualsevol àmbit artístic que fomentin la creació, producció i difusió de continguts culturals en 
l’àmbit de districte, així com iniciatives de qualsevol àmbit artístic que fomentin la cohesió social o que 
promoguin la relació i connectivitat educativa en l’àmbit de districte. 

Criteris de Valoració: 
 Valor pedagògic o cultural del projecte .......................................................................... 1 punt 
 Grau d’incidència en el territori i la participació i foment de la col·laboració entre entitats .... 1 

punt 
 Grau d’implicació de públics i grups de participants diversos ........................................ 1 punt 
 Grau de coherència, risc, i singularitat de la proposta i valor experimental i de recerca 1 punt 

Ah) Cultura popular _______________________________________  (àmbit districte) 

 Projectes i iniciatives en l’àmbit de la cultura popular i tradicional local d’àmbit de Districte.  
 Projectes que repercuteixin en la promoció i difusió de la cultura popular i tradicional local, en la 

promoció del patrimoni immaterial i la interrelació entre els diversos àmbits de les cultures populars i 
tradicionals en el món associatiu. 

Criteris de Valoració: 
 Promoció i difusió d'activitats i associacions de cultura popular i tradicional local i de 

Patrimoni immaterial ............................................................................................... 1,34 punts 
 Elements d’innovació al funcionament de les entitats i a les mateixes activitats que duen a 

terme ...................................................................................................................... 1,33 punts 
 Promoció de la interrelació entre els diversos àmbits de les cultures populars i tradicionals 

en el món associatiu ............................................................................................... 1,33 punts 
 
 

ATENCIÓ ! Aquest document és un detall de la “Convocatòria ordinària per a la 
concessió de subvencions per a dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i 

de ciutat per a l'any 2022”. Consulteu tot el document en el següent enllaç. 

 

https://bop.diba.cat/anunci/descarrega-pdf/3162019
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Ai) Creació artística comunitària _____________________________  (àmbit districte) 

 Projectes col·laboratius que donin lloc a creacions artístiques a partir de processos de lògica 
comunitària i una realitat i un context social concrets. El procés de creació artística s’incardina en un 
procés comunitari  al territori, dona oportunitats d’expressió a veïns i veïnes i propicia experiències 
significatives d’auto-organització ciutadana. Responen a contextos socials concrets i permeten 
visualitzar realitats concretes úniques. 

 Han de ser processos creatius. 
 Han de situar la comunitat en el centre del projecte. 
 Ha de propiciar-se la participació activa en la creació artística per part de les persones participants. 
 El resultat de l’autoria ha de ser col·laborativa. 
 S’ha de propiciar l’empoderament personal de les persones participants. 
 

Criteris de Valoració: 
 Qualitat del projecte i interès cultural i artístic .......................................................... 1,5 punts 
 Impacte, retorn social i cultural al territori i/o districte ............................................... 1,5 punts 
 Grau d’implicació de creadors, grups , entitats i d’altres agents del territori .................. 1 punt 

Ap) Calendari del  cicle festiu i festes majors __________________  (àmbit districte) 

Criteris de Valoració: 
 Valor cultural i social del projecte .......................................................................................... 1,5 punts 

Qualitat del projecte: 
 Coherència: Línia de programació i temporització ben definida, així com al descripció clara d’objectius 

i  d’activitats ................................................................................................................................ 1 punt 
Organització: 
 Grau d’incidència en la participació d’ entitats ............................................................................ 1 punt 
 Grau d’implicació de públics i grups de participació divers .................................................... 0,5 punts 

 


