
BASES
ACCIONS QUE ES PODEN PRESENTAR   

Accions culturals de nova creació o adaptades a la 
nova situació generada pel Covid-19, que s’hagin inici-
at entre el 14 de març i el 30 de setembre, que aportin 
un valor de creativitat addicional.  
Poden ser propostes de música, arts escèniques, lite-
ratura, audiovisual i arts visuals.

ÀMBIT D’ACTUACIÓ      

Catalunya

A QUI S’ADREÇA      
  ·Entitats i associacions sense ànim de lucre 
·Petites i mitjanes empreses de la cultura o d’altres 
 sectors 
·Professionals de la cultura
·Equipaments culturals

PROCÉS I TERMINIS DE PRESENTACIÓ   

Per participar cal entrar a la pàgina web de la Fundació 
Antigues Caixes Catalanes (www.fcaixescatalanes.cat) 
i omplir el formulari que apareix a l’apartat Inscripció 
del Premi. 
La data límit de presentació de les propostes és el 30 
de setembre de 2020.
Per a qualsevol consulta relacionada amb la participa-
ció i presentació de la proposta cal adreçar un correu 
electrònic a fundacio@fcaixescatalanes.cat

VALORACIÓ DE LES CANDIDATURES  

Entre els criteris de valoració de les candidatures es 
tindrà en compte l’originalitat, la innovació, l’impacte 
cultural, social i educatiu, i la capacitat d’adaptació a 
la nova situació.

PREMIS        

Primer premi: 5.000 euros 
Segon premi: 3.000 euros
Tercer premi: 2.000 euros 

JURAT         
 El jurat està format per 5 persones amb relació al 
sector cultural.
· Joan Oller, director del Palau de la Música
·Àlex Casanovas, President de l’Associació d’Actors   
 i Directors Professionals de Catalunya 
·Maite Esteve, directora de la Fundació Catalunya  
 Cultura
·Pepe Zapata, director del TRESC
·Esther Vera, directora del Diari Ara

VEREDICTE         

La difusió dels guanyadors/res es farà pública a través 
de la pàgina web i xarxes socials de la FACC al mes de 
novembre de 2020. 
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Més informació: www.fcaixescatalanes.cat
       fundacio@fcaixescatalanes.cat 
       @fcaixescat 
www.facebook.com/fcaixescatalanes
 

 

 

Premi CoronaCultura
T’hi apuntes?
La Fundació Antigues Caixes Catalanes (FACC) i BBVA posen en marxa el Premi CoronaCultura amb 
l’objectiu de reconèixer la innovació entre aquelles empreses, entitats, equipaments i professio-
nals que han generat noves propostes culturals, adaptades a la situació generada pel COVID-19, o 
han incorporat nous plantejaments a l’activitat que s’estava fent fins el moment.  

Coorganitzat:


