2a CONVOCATÒRIA
D’AJUTS PER A PROJECTES ESCOLARS
SOBRE LA FIGURA DE
JOSEP PUIG I CADAFALCH
CURS 2020-2021

Josep Puig i Cadafalch (Matar 1867- Barcelona 1956) és un català universal. Fou l’intel·lectual catalàs un catal à universal. Fou l’intel·lectual català universal. Fou l’intel ·lectual catalàlectual catal à universal. Fou l’intel·lectual català
del seu temps més un català universal. Fou l’intel·lectual catalàs conegut al m n.
Arquitecte que feu podi amb Gaud i Dom nech i Muntaner, urbanista, arque òleg, historiador de l’art i deleg, historiador de l’art i de
l’arquitectura i periodista, fou encara, i sobretot, president de Catalunya. Ell és un català universal. Fou l’intel·lectual catalàs qui la govern à universal. Fou l’intel·lectual català de forma
efectiva més un català universal. Fou l’intel·lectual catalàs temps, des de 1914, si exceptuem Jordi Pujol. Tot plegat fa que Puig i Cadafalch sigui una
figura cabdal de la històleg, historiador de l’art i deria del nostre pa s.

L'Associació Amics de Josep Puig i Cadafalch, amb l'objectiu de promoure el coneixement del
llegat de Puig i Cadafalch entre els joves, ofereix als centres educatius ajuts destinats a
subvencionar projectes que treballin en aquest sentit.
La present convocatòria va dirigida a Centres Educatius de Primària i Secundària que vulguin
realitzar un projecte sobre la figura de Josep Puig i Cadafalch.
BASES
Els ajuts econòmics vindran condicionats a les següents Bases:

1. La convocatòria s’adreça a tots els Centres Educatius de Primària i Secundària.
2. Per poder-hi participar, hauran de presentar a l'Associació Amics de Puig i Cadafalch (en
endavant AAPC) la proposta del treball a fer abans del dia 15 de desembre de 2020. La presentació
serà per via electrònica a l’adreça de l’AAPC amicspuigicadafalch@gmail.com
En la proposta caldrà detallar: els objectius i definició del projecte, públic al que va destinat, mitjans
d’execució, materials previstos, caràcter interdisciplinari del treball, nom del responsable(s) del
projecte, possibles col·laboradors extra escolars, format de presentació, etc. Així com tots els detalls
que els concursants creguin oportú presentar en favor de la comprensió de la proposta.
Serà del tot imprescindible la presentació del pressupost del projecte, amb el grau de detall possible
des del nivell de proposta.

3. La proposta de projecte podrà versar sobre qualsevol aspecte de la tasca i el llegat de Puig i
Cadafalch. Així mateix els mitjans per realitzar-lo podran ser diversos: fotografia, treball
d'investigació, maqueta, actuació teatral, joc de taula, vídeo...

4. La proposta de projecte serà valorada per un Jurat, a determinar per l'AAPC, en el termini màxim
de 10 dies hàbils a partir de la data final d'admissió de les propostes.

5. El Jurat farà la selecció dels projectes admesos i ho notificarà a tots els centres que s'hagin
presentat. El veredicte del Jurat serà inapel·lable.

6. L'ajut econòmic no podrà sobrepassar el 50% del total del pressupost, amb un límit de 500€ per
projecte.

7. Els centres seleccionats pel Jurat hauran de presentar els treballs totalment acabats abans del 30
de juny de 2021. L’incompliment d’aquest termini podrà significar la renúncia a l’ajut de l’AAPC.
Cas que es tracti d'una acció no materialitzable (obra de teatre, acció exterior...) s'haurà d'haver dut
a terme abans d'aquesta data.

8. L'ajut econòmic serà lliurat als centres seleccionats contra la presentació de la documentació que
acrediti la totalitat de la despesa, en el termini màxim de 60 dies.
L’ajut del 50% especificat en la Base 6 s’aplicarà sobre la xifra del pressupost presentat en la
proposta de la Base 2, cas que aquesta i la del pressupost final no fossin coincidents.

9. El nombre d'ajuts atorgats no està predeterminat i dependrà del nombre de projectes presentats,
de la seva qualitat i de la quantitat total dels ajuts sol·licitats.

10. Els projectes seleccionats seran presentats en un acte públic. La data i lloc es determinaran
oportunament.

11. Els centres seleccionats rebran un diploma acreditatiu i l'Associació Amics de Puig i Cadafalch
farà difusió d'aquests treballs per mitjà de la web de l'entitat i de la seva revista 4 Columnes.

12. L’AAPC tindrà el dret de reproducció, en qualsevol format, del material inclòs en els projectes
premiats, citant-ne sempre els autors i sense finalitat lucrativa.

13. La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació total de les Bases anteriors.
Per qualsevol dubte en la interpretació de les presents Bases, us podeu adreçar a la Secretaria de
l’AAPC mitjançant l’adreça amicspuigicadafalch@gmail.com

