
CONVOCATÒRIA DE PROJECTES
TOTAL FESTUM - FOCS DE SANT JOAN - 2023

Compartir i transmetre les nostres cultures :
El català i l’occità de festa per tot
Occitània / Pirineus-Mediterrània

Context : 

La Regió Occitània / Pirineus-Mediterrània dona suport cada any al Total Festum en el marc de les 
polítiques a favor del desenvolupament i la difusió de les llengües catalana i occitana envers tots 
els públics; de llurs riqueses culturals patrimonials i contemporànies, i dels valors universals que 
transmeten.

La convocatòria de projectes Total Festum té l’objectiu de donar suport a les accions, iniciatives i 
esdeveniments en tot el territori regional que tinguin com a objecte la promoció, la difusió i la 
transmissió festiva i viva de les llengües i cultures catalana i occitana.

Més enllà de la qualitat de les propostes artístiques i culturals que s’ofereixen al públic, els 
projectes Total Festum són veritables mobilitzacions col·lectives locals a favor de la promoció i del 
dinamisme de les llengües i les cultures del nostre territori. Total Festum participa en el període de 
festes i tradicions del solstici d’estiu i de les festes i focs de Sant Joan. Seguint l’esperit d’aquestes 
festes populars tradicionals del nostre territori, els projectes Total Festum obren un espai important 
a la participació del jovent, i proposen un diàleg permanent entre patrimoni i creació, tradició i 
modernitat. Són manifestacions decididament orientades al fet de compartir, a la inclusió i al 
respecte del medi ambient.

Després de dos anys difícils per al conjunt dels col·laboradors, el 2023 ens ha de permetre a tots 
continuar o reprendre les accions de valoració i promoció de les llengües i cultures regionals en el 
conjunt dels territoris.

Objecte : 

En la perspectiva de la 18a edició de TOTAL FESTUM, que tindrà lloc el mes de juny del 2023, la 
Regió Occitània / Pirineus-Mediterrània convida les entitats interessades a preparar i presentar la 
candidatura de llurs projectes perquè siguin esdeveniments TOTAL FESTUM de la regió, 
relacionats amb els focs de Sant Joan i la sensibilització del públic a les cultures catalana i 
occitana.

Aquests esdeveniments seran organitzats pels candidats de la convocatòria de projecte, els 
dossiers dels quals hagin estat admesos pel jurat al desembre.

La Regió Occitània / Pirineus-Mediterrània fixa com a objectius que els projectes TOTAL FESTUM 
ofereixin al gran públic en el sentit ampli (infants, adults, residents de la regió o turistes) una 
manera agradable de descobrir la riquesa de les cultures i les llengües catalana i occitana, 
mitjançant l’accés gratuït a les produccions culturals, festives i participatives.
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Així, els projectes TOTAL FESTUM han de promocionar les cultures i les llengües catalana i 
occitana gràcies a :

- L’aplicació d’accions de sensibilització i de transmissió de les llengües i cultures catalana i
occitana.

En aquest marc, els candidats detallaran els dispositius específics d’intervenció previstos 
especialment dirigits al públic jove i en edat escolar. Aquests dispositius hauran de permetre posar 
en valor una de les dues llengües, catalana o occitana, sense perjudici, però, de la comprensió 
del públic.

Per tant, la dinamització lingüística mitjançant una senyalització o una comunicació escrita 
bilingües forma part integrant de l’actuació de sensibilització del públic. De manera indicativa, la 
Regió podrà orientar els organitzadors de projecte cap a organismes professionals, i fins i tot 
acompanyar-los en les operacions de traducció.

- Una programació en les llengües i cultures catalana i occitana que valori la diversitat
artística i cultural.

Els projectes vetllaran per promocionar les cultures i les llengües catalana i occitana a través de 
diversos continguts culturals de qualitat oferts al públic (espectacle en viu musical o teatral, dansa, 
cinema, audiovisual, multimèdia, lectura, poesia, literatura oral, conferència, descoberta del 
patrimoni local...) o participaran en l’organització dels Focs de Sant Joan.

- Accions de valoració del patrimoni cultural immaterial

La Regió Occitània / Pirineus-Mediterrània vol que els projectes acceptats participin en la 
construcció de la identitat regional actual, oberta cap al món.

Per aquesta raó, demana que els projectes s’enfoquin cap al desenvolupament d’accions 
entorn del patrimoni cultural immaterial tal com el defineix la UNESCO, és a dir :

«S’entén per patrimoni cultural immaterial els usos, les representacions, les expressions, els 
coneixements i les tècniques (…) que les comunitats, els grups i en alguns casos els individus 
reconeguin com a part integrant del seu patrimoni cultural. Aquest patrimoni cultural immaterial, que 
es transmet d’una generació a l’altra, és recreat constantment per les comunitats i els grups en 
funció del seu entorn, la seva interacció amb la naturalesa i la seva història, la qual cosa els infon un 
sentiment d’identitat i continuïtat i contribueix, per tant, a promoure el respecte de la diversitat 
cultural i la creativitat humana.
El patrimoni cultural immaterial es manifesta en els àmbits següents :
- tradicions i expressions orals, inclosa la llengua com a vehicle del patrimoni cultural immaterial ;
- arts de l’espectacle ;
- usos socials, rituals i actes festius ;
- coneixements i usos relacionats amb la naturalesa i l’univers.»

La Regió Occitània / Pirineus-Mediterrània vol fer ressaltar els projectes que treballen per al 
coneixement i la sensibilització dels patrimonis vivents catalans i occitans, tant si provenen d’una 
tradició autèntica com si són una recreació contemporània. Aquests projectes han d’ajudar a valorar, 
transmetre i salvaguardar les pràctiques provinents dels patrimonis culturals vivents 
catalans i occitans per tal de fer conèixer un patrimoni ric i transmissor d’identitat regional.

- L’aplicació d’una actuació participativa i col·laborativa.

Els projectes presentats a la Regió han de posar en evidència una associació real entre 
l’organitzador del projecte i la col·lectivitat on tindrà lloc la manifestació (participació econòmica o en 
espècie dels col·laboradors). També es podran desenvolupar col·laboracions amb altres actors 
locals. Cada esdeveniment tindrà cura de permetre una participació activa del públic en les 
animacions i intervencions.
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A més, la Regió Occitània / Pirineus-Mediterrània s’integra en una nova forma de desenvolupament 
econòmic i social, més justa i sostenible. En aquest aspecte, anima els organitzadors de projectes a 
aplicar accions de sensibilització i promoció relativa al desenvolupament sostenible i a la igualtat de 
dones i homes.

Comunicació : 

Per als projectes admesos, la Regió Occitània / Pirineus-Mediterrània es farà càrrec de la publicació 
d’un document de comunicació que presentarà les manifestacions organitzades en el marc de 
TOTAL FESTUM, així com de les banderoles, els rètols de senyalització per a les indicacions 
temporals i, eventualment, altres eines de comunicació.

La Regió organitzarà una conferència de premsa de presentació i de llançament de l’edició 
TOTAL FESTUM 2023.

Si el beneficiari vol desenvolupar les seves pròpies eines de comunicació, haurà d’utilitzar els 
fitxers informàtics que proporciona la Regió per tal que la comunicació sigui uniforme en tot 
el territori, i enviarà per correu electrònic a la mateixa adreça el seu projecte de cartell i de 
programa o full de mà, per tal d’obtenir la validació dels serveis de la Regió, condició prèvia 
obligatòria per a la signatura de les ordres d’impressió. Adjuntarà un calendari detallat que indiqui 
les dates en què es posaran a disposició, per als mitjans de comunicació i el gran públic, els 
documents i els suports de comunicació previstos.

Els candidats admesos es comprometen a mencionar explícitament la participació econòmica de la 
Regió Occitània / Pirineus-Mediterrània en tots els suports de comunicació (dossier de premsa, 
targetes d’invitació, programes, cartells...), a posar el logo de la Regió en un lloc ben visible 
d’aquests suports, així com el bloc de marca específic de l’esdeveniment, i a mencionar la Regió en 
totes les comunicacions amb els mitjans.

Com a mínim una setmana abans de la manifestació i durant tota la durada del TOTAL FESTUM, 
l’organitzador del projecte, d’acord amb el batlle del municipi, farà col·locar banderoles i cartells 
TOTAL FESTUM a les entrades principals de la ciutat o del poble. L’organitzador del projecte es 
compromet a difondre els programes i les eines de comunicació proporcionats per la Regió.

Després de la manifestació, el beneficiari es compromet a destacar la implicació de la Regió 
Occitània / Pirineus-Mediterrània en la manifestació, tant en el dossier com en la revista de premsa.

Qui es pot presentar : 

Les candidatures elegibles en aquesta convocatòria de projectes són les que presenten els 
organismes públics o associacions, o les societats amb missió cultural de la Regió Occitània / 
Pirineus-Mediterrània per als projectes a la regió.

Sol·licitud per a la convocatòria : 

Els candidats hauran de dirigir a la Senyora Presidenta de la Regió Occitània / Pirineus-
Mediterrània, abans del 13 de novembre del 2022, un dossier tècnic de sol·licitud de finançament, 
en format A4, format digital de màxim sis pàgines a languesregionales@laregion.fr. Aquest 
dossier inclourà :
1. El formulari «candidatura per a Total Festum» emplenat, per presentar el projecte al jurat de
selecció de candidats (cf. darrera pàgina d’aquest document) ;
2. Una fitxa que descrigui de manera detallada la persona jurídica que presenta el projecte ;
3. Una fitxa i un plànol que descriguin de manera precisa la zona geogràfica on tindran lloc els
esdeveniments oberts al públic ;
4. La programació cronològica del projecte amb una descripció succinta de les activitats,
intervencions, esdeveniments i espectacles oferts al públic, amb una indicació de l’objectiu
d’assistència fixat per a cadascun (nombre d’espectadors o de participants) ;
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5. Una fitxa que doni la llista dels mitjans previstos per atraure i sensibilitzar el gran públic envers
les cultures i llengües catalana i occitana ;
6. Una carta del batlle del municipi on tindrà lloc la manifestació que indiqui el seu acord de principi
pel que fa al projecte i el seu compromís per afavorir-ne la realització ;
7. El pressupost provisional del projecte ;
8. El pla de finançament (que distingeixi els finançaments ja confirmats respecte els que encara
són hipotètics).

La Regió Occitània / Pirineus-Mediterrània comunicarà els resultats d’aquesta convocatòria 
de projectes, per correu electrònic, abans del 3 de gener del 2023.

Finançament de la Regió : 
La Regió Occitània / Pirineus-Mediterrània aportarà un ajut econòmic a cadascun dels projectes 
admesos. Aquesta participació econòmica no superarà els 10 000 € per projecte i no representarà 
més del 80 % del cost global, per a cada esdeveniment TOTAL FESTUM.

Després de ser seleccionats, els candidats hauran de presentar una demanda de subvenció via 
Internet.

L’ajut econòmic es transferirà a la persona jurídica candidata amb el projecte en dos terminis :

50 % en el moment de la decisió de l’admissió, amb un simple correu que ho demani.
50 % al final de la manifestació, amb la presentació dels documents justificatius.

Un projecte candidat en el marc d’aquesta convocatòria de projectes no podrà gaudir de cap altre 
finançament provinent del Consell Regional Occitània / Pirineus-Mediterrània per a la mateixa 
iniciativa.

Informació :

Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Site de Montpellier
201, avenue de la Pompignane
34064 Montpellier cedex 2

Direction de la Culture et du Patrimoine

Tél : 04 67 22 81 11 ou 04 34 35 77 26 ou 04 67 22 93 10
Mél : languesregionales@laregion.fr

Recordatori:

Les sol·licituds per a la convocatòria s’han de dirigir en format digital abans del 13 de novembre 
del 2022 a : languesregionales@laregion.fr
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CANDIDATURA PER TOTAL FESTUM 2023 

Persona jurídica que 
presenta el projecte

Adreça postal

Persona de contacte

Telèfon 

Adreça electrònica

Núm. SIRET 

Lloc web

SOBRE 2022

Vau organitzar Total Festum? 
Sobre quins temes? (teatre, 

ballet, retransmissió, concerts, 
etc.)

Dates i llocs

Quel financement régional avez-
Quin finançament regional vau 

obtenir ? vous obtenu ?

Projecte N°

PROJECTE 2023

Resum del vostre projecte Total Festum 2023 (120 mots maximum, en français )
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Accions que proposa la presentació del projecte

Municipis on tindr¨ lloc Total 
Festum 2023

Dates 

Mitjans emprats per sensibilitzar el 
gran p¼blic envers les cultures 

catalana i occitana
(excepte eines de comunicaci·)

Accions de transmissi· i dispositius 
dôintervenci· espec²fics 

Programaci· que promogui la 
diversitat art²stica i cultural

Accions de valoraci· del patrimoni 
cultural immaterial

Accions de conscienciaci· sobre el 
desenvolupament sostenible

Pres¯ncia de les lleng¿es catalana i 
occitana

Mitjans de comunicaci· propis

Pressupost artístic de la 
manifestació (detallar les partides)

Pressupost total de la manifestació

Import de l’ajut demanat a la 
Regió per al 2023

Modalitats de participació de la 
col·lectivitat territorial que acull 
l’esdeveniment (finançament, 

logística posada a disposició, etc.)

Altres col·laboradors econòmics i import 
demanat
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Valoració de les cultures regionals

Patrimoni cultural immaterial

Sensibilització del públic

Dimensió festiva i participativa

Foc

Total 

* les zones en gris les emplenarà l’administració regional
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