LÍNIES DE SUBVENCIONS DE MÚSICA ACGC-COVID 2021

La pandèmia de la COVID-19 ha impactat l’activitat i els projectes de les colles geganteres, després
d’aquests mesos de limitacions, s’obren camins per reactivar la cultura popular. Per això,
l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya (ACGC) convoca unes ajudes extraordinàries per
a la contractació de grups de música per a realitzar actes adaptats i per a l’organització de cursos
de formació dels músics de les colles. Així, l’ACGC subvenciona amb 300 euros un total de 30 colles
associades.

Objectius:
Promoure la formació musical de nous membres o la formació continuada dels músics de les colles
associades.
Incentivar la represa del món geganter mitjançant l’organització activitats adaptades després
d’aquest període d’activitat reduïda.

Modalitats:
-

Subvenció extraordinària per a l’organització de cursos de música.

-

Subvenció extraordinària per a l’organització d’actes amb contractació de grups de músics.

Subvenció extraordinària per a l’organització de cursos de música
Els cursos de música dinamitzats per a músics professionals són essencials pels músics de les colles
geganteres que s’inicien en la pràctica d’un instrument i també per a la formació continuada.
Per optar a la subvenció, la colla ha de dissenyar un curs presencial o telemàtic i ho pot fer de diferents
maneres, sempre que s’apliquin les mesures de seguretat dictades per les autoritats sanitàries:
o

Contactar amb un professor o professora.

o

Realitzar un curs en alguna escola de música o centres especialitzats en música tradicional i
popular.

o

L’Agrupació col·labora amb l’Associació Aules de Sons - Escoles de Música Tradicional i els seus
professionals poden aconsellar les colles i/o organitzar cursos per les colles que no disposin de
contactes.

Limitació a 20 colles a rebre l’ajut, la quantia de cada ajut és de 300€.

Condicions per sol·licitar i optar a l’ajut per a cursos:
La colla ha d’emplenar degudament el formulari a través del següent enllaç
(https://forms.gle/WSd1Bqyd6id4jSDU7). La presentació de la sol·licitud es considerarà entregada quan
la colla rebi el correu electrònic confirmatori de recepció de la sol·licitud per part de l’Agrupació.
El curs s’ha de realitzar durant el 2021 (s’inclouen també els cursos que han tingut lloc durant el
2021 abans de la publicació d’aquesta subvenció).
-

La colla ha d’estar al corrent de pagament de la quota de soci.

La colla no pot haver rebut un “ajut de música de l’ACGC” durant els dos anys anteriors (2019 o
2020).
-

La colla només pot presentar-se a una de les modalitats d’aquesta línia de subvencions.

Terminis per sol·licitar l’ajut: del 15 juny al 15 de juliol 2021

Criteris d’adjudicació:
L’adjudicació de les subvencions tindrà lloc en el transcurs d’una reunió de la Junta Directiva i es farà
mitjançant un sorteig entre les colles que compleixin els requisits. La colla que organitza la Ciutat
Gegantera rebrà un ajut per a la preparació dels seus músics.

Justificació de la subvenció:
La colla ha d’enviar a l’ACGC, una factura emesa per la persona/escola que ha realitzat el curs a
nom de l’ACGC de 300€. En cas de no tenir l’exempció d’IVA, cal fer la factura on la suma de l’import més
el 21% d’IVA sumi el total de l’ajut. També s’ha d’indicar el número de compte i entitat bancària on s’ha
de fer efectiu l’import de l’ajut.
La presentació de la factura s’efectuarà després de l’emplenament d’un formulari online sobre els
cursos, a partir del dia 1 de setembre 2021.
El termini per presentar les factures acaba el 15 de novembre de l’any en curs, si no la subvenció
quedarà automàticament anul·lada.

Per a més informació: musica@gegants.cat

Subvenció extraordinària per a l’organització d’actes amb contractació de grups de músics
La majoria dels actes de cultura popular s’han de modificar per tal d’adaptar-se a les mesures sanitàries,
per això cal replantejar les trobades geganteres a nous formats. Aquests nou formats poden requerir la
contractació de grups de música. Moltes colles per a diversos motius o necessitats derivades de la crisi de
la COVID-19 han vist minvades les ajudes que rebien o els membres actius de les colles han disminuït,
dificultat la represa de les activitats.
Limitació a 10 colles a rebre l’ajut, la quantia de cada ajut és de 300€.

Condicions per sol·licitar i optar a l’ajut d’organització d’actes:
Les colles podran optar a la subvenció si organitzen:
o
Un acte en motiu d’una festivitat local, trobada de colles geganteres o celebració motivada per la
represa de l’activitat gegantera.
o

Tingui lloc a la població de la colla.

o
Participi la imatgeria de la colla amfitriona, acompanyada opcionalment per altres colles
geganteres o mostres de cultura popular.
o
L’acte tingui lloc durant l’any 2021 (s’inclouen també els actes que s’han celebrat abans de la
publicació d’aquesta subvenció).
o

La colla gegantera hagi d’assumir els costos de la contractació.

La colla ha d’emplenar degudament el formulari a través del següent enllaç
(https://forms.gle/QccjwyM6vM454eGd6). La presentació de la sol·licitud es considerarà entregada
quan la colla rebi el correu electrònic confirmatori de recepció de la sol·licitud per part de l’Agrupació.
-

La colla ha d’estar al corrent de pagament de la quota de l’ACGC.

-

La colla només pot presentar-se a una de les modalitats d’aquesta línia de subvencions.

Terminis per sol·licitar l’ajut: del 15 juny al 15 de juliol 2021

Criteris d’adjudicació:
L’adjudicació de les subvencions tindrà lloc en el transcurs d’una reunió de la Junta Directiva i es farà
mitjançant un sorteig entre les colles que compleixin els requisits.

Justificació de la subvenció:
La colla ha d’enviar a l’ACGC, una factura emesa pel grup de música contractat en nom de l’ACGC
de 300€. En cas de no tenir l’exempció d’IVA, cal fer la factura on la suma de l’import més el 21% d’IVA
sumi el total de la subvenció. També s’ha d’indicar el número de compte i entitat bancària on s’ha de fer
efectiu l’import de l’ajut.
La presentació de la factura s’efectuarà després de l’emplenament d’un formulari online sobre la
subvenció a partir del dia 1 de setembre 2021.
El termini per presentar les factures acaba el 1 desembre de l’any en curs, si no la subvenció
quedarà automàticament anul·lada.

Per a més informació: musica@gegants.cat

