Bases “Natura és Cultura” 2021
X edició del respir artístic per a persones
que conviuen amb transtorns mentals

“Natura és Cultura” 2021
“Natura és Cultura” és un projecte ideat per la Fundació
Setba, organitzat per primera vegada l’any 2012 i destinat a
persones que conviuen amb trastorns mentals.
Es tracta d’una estada d’una setmana durant la qual es
realitzen un seguit de tallers artístics en un entorn natural,
i que té la voluntat de contribuir a la integració social dels
usuaris, fomentant les capacitats artístiques i facilitant el
contacte amb la natura.
El projecte també respon a la necessitat de donar un respir
a les famílies i als mateixos usuaris, que no tenen massa
oportunitats de sortir del seu entorn quotidià.
L’estada es realitza a la residència d’artistes Cal Gras d’Avinyó,
a la comarca del Bages. Tant l’allotjament com els àpats es
fan al mateix emplaçament. La Fundació Setba finança totes
les despeses, inclòs el transport dels participants.
Podran participar en el projecte “Natura és Cultura” totes les
entitats de Catalunya que treballin per millorar la vida de les
persones que conviuen amb trastorns mentals.
D’entre totes les entitats que s’ajustin als requisits de la
convocatòria, es realitzarà un sorteig per escollir l’entitat
beneficiària.

Bases legals i requisits de participació
1. Podran participar en el projecte “Natura és 7. El termini de presentació de les sol·licituds
finalitza el 31 de maig i s’ha de fer a través
Cultura” totes les entitats de Catalunya que
d’aquest formulari:
treballin per millorar la vida de les persones
http://bit.ly/NaturaesCultura21
que conviuen amb trastorns mentals.
2. Les entitats que vulguin participar han d’estar 8. D’entre totes les sol·licituds rebudes, només
les que compleixin els requisits prèviament
legalment constituïdes com a associació
citats entraran en un sorteig.
o fundació. I hauran d’acreditar-ho amb
la documentació pertinent, en cas que la
9. La Fundació Setba extraurà el nom de l’entitat
Fundació Setba els ho demani.
premiada i de dos suplents, segons l’ordre
d’extracció.
3. No podran presentar candidatura a la
convocatòria d’enguany, les entitats que varen
ser seleccionades per participar en la darrera 10. La Fundació Setba es reserva el dret de
modificar la data, el lloc i/o el procediment de
edició del projecte.
celebració del sorteig quan concorrin causes
suficients que així ho justifiquin.
4. El projecte es durà a terme durant el mes de
setembre de 2021 i cadascuna de les entitats
guanyadores hi participaran durant una 11. Dins dels deu (10) dies naturals següents
a la celebració del sorteig, la Fundació
setmana (de dilluns a divendres).
Setba es posarà en contacte amb les
entitats premiades per comunicar-los la
5. L’entitat beneficiada podrà participar amb un
seva condició de guanyadores del sorteig.
grup de 10 persones ( 8 usuaris i dos monitors),
Si no s’aconseguís contactar amb alguna
que conviuran amb els participants.
d’elles transcorregut aquest termini, aquesta
perdrà automàticament el dret a l’estada
6. Si bé els monitors han de conèixer els 8
a Cal Gras d’Avinyó, que s’adjudicarà a la
participants, no és requisit indispensable
suplent que ocupi el primer lloc a la llista.
que els participants es coneguin entre ells.

12. L’estada a Cal Gras d’Avinyó no serà 15. En compliment del Reglament general de
transferible ni susceptible de modificacions,
protecció de dades, Reglament (UE) 2016/679
alteracions o compensacions, ni podrà ser
del Parlament Europeu i del Consell del 27
canviada per diners. La Fundació Setba no
d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les
serà responsable de les repercussions fiscals
persones físiques pel que fa al tractament
que l’acceptació dels premis pogués tenir en
de dades personals i a la lliure circulació
la fiscalitat de les entitats guanyadores que
d’aquestes dades, així com de la Llei Orgànica
seran, en tot cas, per compte d’aquestes.
3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de
dades de caràcter personal i garantia dels drets
13. La Fundació Setba queda exonerada de
digitals, les sol·licituds presentades, així com
tota responsabilitat derivada de qualsevol
totes les dades, documentació i informació de
circumstància imputable a tercers que pogués
qualsevol classe que se subministrin, tindran
afectar el desenvolupament de la mecànica
caràcter confidencial i restringit i com a tals
del sorteig. En el mateix sentit, Fundació
seran tractades per la Fundació Setba. Amb
Setba no serà en cap cas responsable de
la presentació del formulari de l’apartat 7, les
qualsevol dany, de qualsevol naturalesa,
entitats participants autoritzen expressa ment
directe, indirecte i/o circumstancial, sigui
i inequívocament el tractament de les dades
immediat o diferit, que pogués sorgir en
personals de tots els implicats per la seva part
ocasió o a conseqüència del fet de gaudir de
al projecte Natura és Cultura, i la seva cessió
l’estada.
a tercers. És responsabilitat de cada entitat
participant recollir el consentiment exprés
14. Si s’evidenciés que alguna entitat no compleix
i informat tant dels monitors com de les 8
amb els requisits exigits en aquestes bases, o bé
persones participants (o bé dels seus tutors
que les dades proporcionades en la sol·licitud
legals). En aquest sentit, la Fundació Setba
no fossin vàlides, la seva participació es
queda exonerada de qualsevol obligació legal.
considerarà nul·la i quedarà automàticament
exclosa, perdent tot dret sobre l’estada.

16. Les entitats premiades autoritzen la Fundació
Setba a reproduir i utilitzar el seu nom i logotip,
així com les imatges dels monitors i de les 8
persones participants, en qualsevol activitat
promocional relacionada amb el projecte
“Natura és Cultura” en qualsevol suport o mitjà
de comunicació (internet, xarxes socials o
altres). Aquesta cessió no confereix cap dret
de remuneració o benefici. Les creacions,
sigui quina sigui la seva modalitat, que pugui
elaborar la Fundació Setba als efectes abans
anunciats seran titularitat de la mateixa.
17. La participació en el projecte implica
l’acceptació íntegra de les presents bases,
sense cap mena de restricció, així com
l’acceptació del criteri de la Fundació Setba
en les decisions interpretatives que efectuï
d’aquestes.
18. La Fundació Setba es reserva el dret a
modificar o ampliar aquestes Bases sempre
que no perjudiqui o menyscabi els drets dels
participants en el projecte.
19. Aquestes Bases es regiran de conformitat amb
la legislació espanyola. Seran competents per
resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia
que pogués sorgir en relació amb la seva
validesa, interpretació o compliment els Jutjats
i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Formulari de participació a
“Natura és Cultura” 2021:
http://bit.ly/NaturaesCultura21
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