Formulari del mapatge dels Espais de Creació i Producció de Catalunya
L’objectiu del formulari és conèixer les particularitats del vostre ESPAI en relació a les següents qüestions:

·
·
·
·
·
·

Missió i autodefinició.

Concepció dels processos de treball.

Àrees i disciplines de treball prioritàries.

Relacions internes i connexions externes. Vinculació amb el territori.
Serveis i recursos oferts.

Dades identificatives del projecte.

A partir de l'anàlisi dels resultats del formulari:

·
·

Se seleccionaran aquelles iniciatives que, per les seves particularitats, poden ser considerades com a Espais de Creació i
Producció.
Les iniciatives seleccionades com a Espais de Creació i Producció apareixeran localitzades i identificades en aquest mapa interactiu. Dins del mapa, cada Espai tindrà una fitxa desplegable amb una imatge, una breu presentació, el web i els enllaços a
les xarxes socials de cada Espai.

Sobre aquest formulari:

·
·
·
·

La informació extreta d'aquest formulari serà tractada de manera confidencial i les dades s'analitzaran de forma agregada.
En el mapa interactiu online només seran públiques les dades identificatives bàsiques del projecte incloses a la fitxa (imatge,
presentació, web, contacte i xarxes socials).
Omplir-lo us portarà 10-15 minuts.

És molt important respondre el formulari sencer.

Un cop acabat i guardat, heu d’enviar aquest document a info@espaisdecreacio.cat per tal que sigui valorat. Si teniu qualsevol dubte o problema tècnic respecte a l'emplenament del formulari, podeu contactar-nos a través d’aquest mateix correu
electrònic.

DEFINICIÓ I ORIENTACIÓ
1

Nom de l’Entitat.

2

El vostre ESPAI es defineix en els textos identitaris com ara el web, el manifest o els estatuts, com a espai dedicat a donar
suport a la creació i la producció artística?
Sí
No

3

El vostre ESPAI té voluntat de permanència?
Sí, tenim voluntat de permanència (l’Espai no té una caducitat programada)
No

4

El vostre ESPAI dóna cabuda i suport, majoritàriament, a projectes d’altres artistes, creadors/es o professionals que no siguin
dels propis promotors/es o fundadors/es de l’ESPAI?
Sí
No, la majoria de projectes als que donem cabuda i suport són dels propis promotors/es o fundadors/es de l’ESPAI

ÀMBITS D'ACTUACIÓ
5

Indiqueu en quina mesura els següents àmbits d'actuació són prioritaris en el vostre ESPAI.

Marqueu una única resposta per fila.
No desenvolupem
aquest àmbit

El desenvolupem
però no és prioritari

El desenvolupem
i és prioritari

No ho sé/
No contesto

Creació i recerca
Producció
Exhibició i difusió
6

En quina mesura considereu que el vostre ESPAI promou la innovació i l’aposta pel risc?

Entenem per innovació i aposta pel risc el foment de pràctiques que prioritzen l’assaig-error i el procés per sobre del producte i
el resultat final.
Situeu-vos en un punt de l'escala 1-5, essent 1 "gens" i 5 "molt".
1

2

3

4

5

OBERTURA I DIVERSITAT
7

En quina mesura considereu que el vostre ESPAI promou la circulació i el trànsit de creadors/es?

Exemples: Es promouen les connexions, la visibilitat cap enfora, l’impacte amb el territori, els moviments i la permeabilitat, etc.
Situeu-vos en un punt de l'escala 1-5, essent 1 "gens" i 5 "molt".
1

8

2

3

4

5

En quina mesura considereu que el vostre ESPAI promou l'ús de metodologies per garantir la diversitat?

Exemples: Es promouen convocatòries obertes amb comissions artístiques formades per diferents professionals que es renova
periòdicament, processos de selecció oberts, etc.
Situeu-vos en un punt de l'escala 1-5, essent 1 "gens" i 5 "molt".
1

2

3

4

5

ACOMPANYAMENT
9

En quina mesura considereu que el vostre ESPAI promou l'acompanyament al treball en xarxa d'artistes i creadors/es?

Exemples: Amb el foment de connexions i relacions amb programes d’intercanvi amb altres espais, internacionalització, traspàs
d’informació, presentacions del projecte, reunions d’acollida, visibilitat, etc.
Situeu-vos en un punt de l'escala 1-5, essent 1 "gens" i 5 "molt".
1

2

3

4

5

10 En quina mesura considereu que el vostre ESPAI promou l'acompanyament tècnic i professional d'artistes i creadors/es?

Exemples: Amb reunions periòdiques amb els i les artistes i creadors/es, seguiment del procés creatiu, adaptabilitat i permeabilitat entenent els temps i el procés necessari per a la gestació d’un projecte, etc.
Situeu-vos en un punt de l'escala 1-5, essent 1 "gens" i 5 "molt".
1

2

3

4

5

11 En quina mesura considereu que el vostre ESPAI promou l'acompanyament conceptual d'artistes i creadors/es?

Exemples: Amb assessorament personalitzat, transferència de coneixement, mediació, foment d’espais per a la relació, el
diàleg i el debat, etc.
Situeu-vos en un punt de l'escala 1-5, essent 1 "gens" i 5 "molt".
1

2

3

4

5

DEFINICIÓ I ORIENTACIÓ
12 Indiqueu quins dels recursos materials següents ofereix el vostre ESPAI.

Podeu indicar més d'una resposta.
Infraestructures (espais, aules d'assaig, tallers, etc.)
Recursos tècnics i materials
Recursos professionals
No oferim recursos materials
13 Indiqueu quins dels recursos econòmics següents ofereix el vostre ESPAI.

Podeu indicar més d'una resposta.
Ajuts i/o beques
Intercanvis en espècies, recursos interns i /o reciprocitat
No oferim recursos econòmics

RESIDÈNCIES I FORMACIÓ
14 El vostre ESPAI acull artistes, creadors/es i projectes en residència?

Podeu indicar més d'una resposta.
Sí, amb pernoctació
Sí, sense pernoctació
No acollim artistes, creadors/es o projectes en residencia
15 El vostre ESPAI ofereix activitats formatives?

Podeu indicar més d'una resposta.
Sí, oferim formació per a artistes i creadors/es professionals (per crear espais on compartir coneixement i fomentar el seu desenvolupament personal i professional)

Sí, oferim formació a la comunitat no professional (amb l’objectiu d’acostar les pràctiques artístiques, sensibilitzar i crear públic)
No oferim activitats formatives

TERRITORI
16 En quina mesura desenvolupeu activitats per vincular el vostre ESPAI al territori?

Exemples: Fomenta la convivència amb l’entorn acostant pràctiques artístiques, cerca el retorn i l’impacte social, genera connexions amb altres interlocutors del territori per enfortir-ne el teixit cultural i artístic.
Situeu-vos en un punt de l'escala 1-5, essent 1 "gens" i 5 "molt".
1

2

3

4

5

DADES IDENTIFICATIVES DE L'ESPAI
En cas que el vostre espai sigui seleccionat, les dades d'aquesta secció són les que es mostraran en la fitxa d'espai vinculada al
mapa interactiu que es crearà a través d'aquesta recerca.
17 Nom de l’Entitat.
Indiqueu el nom tal i com apareix en el NIF.

Si el nom amb què doneu a conèixer el vostre ESPAI és diferent al que apareix en el NIF, indiqueu-ho a continuació. (Aquest
serà el nom que apareixerà a la fitxa d’espai).

18 Any de fundació de l'entitat o espai.

19 Adreça.

En cas que compteu amb més d'una seu, indiqueu les dades d'aquella més representativa.
Tipus de via Adreça Número, pis i escala, Codi postal, Població (Província).
Exemples:
		
		

Carrer Olzinelles 30, 08014 Barcelona
Plaça de l'Acadèmia s/n, 3er, 08003 Palamós (Girona)
Carrer Badajoz 127, 1er B, 08018 Barcelona

20 Telèfon.

21 Comarca.

22 Província.
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
23 Si la coneixeu, indiqueu a continuació la geolocalització del vostre ESPAI.

La geolocalització indica la ubicació d'un lloc a través de coordenades. Podeu conèixer la geolocalització del vostre espai escrivint l'adreça a Google Maps, i prement el botó dret del ratolí sobre el marcador d'ubicació que surt al mapa.
Heu d'indicar les coordenades en un format com el següent: 41.387257, 2.170066

24 Indiqueu les disciplines artístiques a les que dóna cabuda la vostra entitat.

Podeu indicar més d'una resposta. En aquest cas, apareixereu al mapa com a ESPAI multidisciplinari.
Arts visuals i plàstiques
Arts escèniques
Música
Creació literària
Cinema i producció audiovisual
No donem cabuda a cap disciplina artística
Altres (especifiqueu)

25 Contacte a internet.
Web
Enllaç al vostre Facebook
(en cas que en tingueu)

Enllaç al vostre Twitter
(en cas que en tingueu)

Correu electrònic de contacte

(aquest correu apareixerà a la fitxa
d'espai vinculada al mapa interactiu)

26 Presentació de l’ESPAI.

Feu una breu presentació d’un màxim de 550 caràcters, per tal que aparegui a la fitxa d'espai vinculada al mapa interactiu.

27 Envieu una imatge del vostre ESPAI.

Al mateix correu en què envieu el formulari, adjunteu una imatge horitzontal de dimensions mínimes 1000 x 1000px, i un
màxim de 16 MB, per tal que aparegui a la fitxa d'espai vinculada al mapa interactiu a info@espaisdecreacio.cat. És important posar-li com a títol el nom de l'Espai, sense accents ni apòstrofs, ni espais en blanc.

ALTRES DADES DE L'ESPAI
Les dades següents només seran analitzades amb caràcter intern i de forma agregada i no es mostraran al mapa interactiu.
28 Quina és la forma jurídica de gestió de la vostra entitat?

Indiqueu una única resposta.
Empresa (persona física o jurídica)
Organització sense ànim de lucre
Institució pública
29 Quina és la titularitat de l’equipament?

Indiqueu una única resposta.
Públic
Privat

30 Indiqueu el nombre total de persones treballadores contractades a 1 d'octubre 2016.

31 Indiqueu en quin interval es troba el vostre pressupost de 2016.

Indiqueu una única resposta.
0€ - 10.000€
10.000€ - 50.000€
50.000€ - 100.000€
100.000€ - 250.000€
Més de 250.000€
32 Aproximadament, quin percentatge del vostre pressupost de 2016 prové de fons públics.

Indiqueu una única resposta.
0%
Entre l' 1% i el 25%
Entre el 26% i el 50%
Entre el 51% i el 75%
Entre el 76% i el 99%
100%

CONTACTE
Per finalitzar, us demanem les següents dades de contacte per tal que, en cas que aparegués algun dubte amb les vostres respostes, el puguem resoldre.
33 Contacte.
Nom de la persona que ha emplenat el formulari
Telèfon de contacte
Correu electrònic de contacte
34 Acontinuació, podeu indicar qualsevol observació, informació complementària o dubte que tingueu en relació al formulari.

Quan doneu per acabat aquest formulari, envieu-lo a info@espaisdecreacio.cat. No oblideu adjuntar la imatge.

Moltes gràcies.

