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BASES DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER A LA PROGRAMACIÓ 

CULTURAL D'IGUALADA, CAPITAL DE LA CULTURA CATALANA 

2022. 

 

MOTIVACIÓ 

Per la ciutat d'Igualada, assolir la capitalitat de la Cultura Catalana l'any 2022 és una fita col·lectiva que 

compta amb la implicació de l’Ajuntament, de les entitats cultural, i els col·lectius  les persones que 

conformen el teixit cultural i social d’Igualada.  

Durant un any, la nostra ciutat serà l'epicentre de la cultura catalana, una oportunitat que permetrà a 

Igualada mostrar el seu ric teixit cultural. El programa cultural de l'any 2022 estarà reforçat amb noves 

propostes que posin en valor les entitats i empreses culturals de la ciutat. Amb aquest objectiu s'obre 

aquest procés participatiu, en que entitats, associacions i empreses culturals podran presentar 

propostes diverses per a dur a terme durant l'any 2022 a Igualada i serà la ciutadania la que tindrà veu i 

vot en l'elecció de les que formaran part de la programació cultural de l'any vinent.  

Hi podran participar entitats i empreses culturals amb propostes afins a la seva activitat. La capitalitat de 

la cultura catalana vol esdevenir no únicament un aparador del que som i el que tenim, sinó que sigui 

una oportunitat per fonamentar les bases d’una política cultural participativa més consolidada i rica, 

amb projectes que tinguin continuïtat i permanència en el temps. 

 

OBJECTIUS DEL PROCÉS PARTICIPATIU 

L’objectiu general que persegueix és implicar i fer protagonistes a les entitats i  a les empreses culturals, 

juntament amb la ciutadania d’Igualada, en l’organització de la Capital de la Cultura Catalana al 2022. 

L'objectiu concret és generar una programació cultural adequada on totes les entitats i empreses 

culturals d'Igualada tinguin opcions a participar i on sigui la ciutadania la que decideix. 

Aquest procés participatiu estarà regit pel principi de transparència en la informació, que es vehicularà a 

través de la web de ICCC (www.igualadaccc2022.cat) i a més, es posa a disposició un contacte on 

s'aclarirà qualsevol dubte a contacte@igualadaccc2022.cat  
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Per a dur a terme aquest procés participatiu  hi haurà una comissió de coordinació que serà qui vetllarà 

pel bon desenvolupament de tot el procés, des de l'inici fins el final, formada pel servei professional de 

Ceres, SL i l’Ajuntament d'Igualada. 

 

AGENTS IMPLICATS 

Aquest procés impulsat per l'Ajuntament d'Igualada està obert, pel que fa a les propostes d’activitats 

culturals, a les entitats i empreses culturals amb seu a Igualada relacionades a títol indicatiu amb 

l’epígraf de l’IAE: 963, 965, 966, 969, 013, 016, 018, 019, etc. i pel que fa a la votació de les propostes, a 

tota la ciutadania empadronada al municipi.  

 

PARTIDA DESTINADA A LA PROGRAMACIÓ CULTURAL VINCULADA AL PROCÉS 

PARTICIPATIU 

L’Ajuntament destinarà una partida màxima de 75.000 per cobrir les despeses dels projectes guanyadors 

del procés participatiu. S’executaran les propostes més votades, fins a exhaurir la partida.  

 

COM PARTICIPAR-HI? 

El procés participatiu seguirà les següents fases: 

 

 

1. Presentació de propostes: criteris, terminis i suports 

1.1. Requisits de presentació 

Requisits de caràcter general  

1. Les entitats o empreses culturals que presentin la proposta hauran de tenir, 

respectivament,  el domicili social o el domicili fiscal a Igualada i, en el cas de les entitats, a 
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més, hauran d’estar registrades al Registre d’Entitats de l’Ajuntament d’Igualada. Es podran 

presentar de forma individual o conjuntament entre diverses entitats o empreses, però 

totes hauran de complir aquest requisit. 

2. S’ha de presentar un únic projecte d’activitat cultural concreta, ben definida, oberta al 

públic i per portar a terme durant l’any 2022. Ha de tractar-se d’una activitat cultural 

presencial dirigida al públic de la ciutat amb caràcter ampli en l’àmbit de les arts escèniques, 

arts plàstiques, la música, les arts visuals, la literatura o el patrimoni, com per exemple 

concerts, recitals, exposicions, visites guiades, espectacles audiovisuals (cinema, 

mapping...),  activitats formatives, tallers, etc. No s’inclouen en aquesta convocatòria la 

creació i producció d’elements culturals com pàgines web, llibres, revistes o catàlegs (a 

excepció que siguin complementaris d’una activitat presencial), la construcció d’imatgeria 

i/o restauració o adquisició de béns immobles, o mobles artístics o altres. 

3. L'acte cultural proposat no ha de generar beneficis per l'entitat que el proposa.  

4. Els actes culturals proposats no poden ser els ja previstos per l'Ajuntament en la seva 

previsió de programació anual  (consultar calendari d'actes a l'annex).  

5. Cada entitat o empresa cultural podrà presentar una única proposta d’activitat cultural  

6. Les propostes han d’anar acompanyades de les dades d’una persona de contacte de les 

entitats o empreses culturals proposants. 

7. Les activitats haurien de tenir un format alternatiu de celebració, per si es dona el cas que hi 

hagi mesures de prevenció de la pandèmia de la Covid-19, que impliquin un aforament 

controlat i limitat, tot i que la previsió és de poder celebrar amb normalitat. 

 

1.2. Requisits tècnics de les propostes 

A més dels establerts en l’apartat anterior, caldrà també que compleixin els següents requisits tècnics: 

1. Han de tenir un cost inferior als 15.000€ (IVA exclòs). 

2. Caldrà presentar un pressupost que incloguin totes les partides convenientment valorades. 

El pressupost ha d'incloure totes les despeses d'organització de l'acte: tècniques i 

artístiques, i altres que es creguin necessàries. 

3. Les propostes han de ser viables a nivell jurídic, econòmic i tècnic. 
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1.3. Presentació i termini 

La presentació de la proposta es farà a través de la web de l'esdeveniment, www.igualadaccc2022.cat, a 

través d'un formulari en línia. Aquest formulari caldrà omplir-lo amb la major concreció possible. A més 

d'omplir els camps del formulari, obligatòriament s'hi haurà d'ajuntar una imatge que il·lustri la 

proposta.  

Opcionalment, a través d'aquest mateix aplicatiu també s'hi podrà adjuntar: 

- Un vídeo explicatiu  

- Més imatges, màxim 3. 

- Un PDF on s’expliqui amb més detall l’acte proposat, amb un màxim de 10 pàgines.  

En cas que algú volgués presentar-ho en paper, ho podrà lliurar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (plaça de 

l'Ajuntament, 1, de dilluns a divendres de 9h a 14h.) 

El Departament de Promoció Cultural de l’Ajuntament d’Igualada resoldrà qualsevol dubte que puguin 

sorgir a través del correu electrònic: contacte@igualadaccc2022.cat. 

Els projectes es podran presentar entre l’1 i el 30 d’abril del 2021. 

La presentació d’un projecte comporta l’acceptació de les bases i l’autorització a l’Ajuntament 

d’Igualada per consultar els registres necessaris a fi de comprovar el compliment dels requisits 

establerts.   

 

2. Validació 

Un cop rebudes totes les propostes, aquestes hauran de ser validades per una comissió tècnica formada 

per personal tècnic del Departament de Promoció cultural  de l'Ajuntament d’Igualada, amb la 

participació,  si fos necessària, d’altra personal tècnic municipal. 

La validació consisteix en revisar que les propostes compleixin els requisits, abans de ser aportades per a 

la votació de la ciutadania. En cas de dubtes, es podrà fer la consulta a l'entitat o empresa cultural que 

hagi presentat el projecte perquè ampliï o aclareixi els aspectes necessaris.  

Les propostes validades es publicaran al web de l'esdeveniment. La validació o desestimació  es 

comunicarà a les entitats i empreses culturals que hagin presentat projectes.  

 

 

 

http://www.igualadaccc2022.cat/
mailto:contacte@igualadaccc2022.cat
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3. Votació 

En aquesta fase oberta a tota la ciutadania té per finalitat la selecció d’aquelles propostes que finalment 

s’executaran durant el 2022 en el marc de la Capital de la Cultura Catalana, per votació. 

Totes les persones majors de 16 anys empadronades a Igualada podran participar en aquesta fase 

votant els tres projectes que considerin més interessants.  

Es podrà votar entre el 28 de juny i l’11 de juliol a través de la web de l'esdeveniment amb identificació 

prèvia. En cas de no disposar de mitjans tècnics per a poder accedir a la web i votar, s'habilitaran dos 

punts de votació a la Sala d'Exposicions Municipal (carrer Garcia Fossas 2), on es podrà votar de dimarts 

a dijous de 18 a 20 h, divendres de 17,30  a 20,30 h, dissabtes d’11 a 14 h i de 17,30 a 20,30 h i 

diumenge d’11 a 14 h i de 18 a 20 h, i un altre punt al vestíbul de l’Ajuntament d’Igualada amb dos 

terminals més de dilluns a dijous de 8 a 18 h, i divendres de 8 a 14 h prèvia presentació del DNI o NIE. 

Es determinaran les activitats culturals a executar  per ordre de major nombre de vots, fins a esgotar la 

partida pressupostària. Les propostes no escollides es mantindran pel cas que una que ha resultat més 

votada no es pugui portar a terme. 

La setmana següent es publicaran les propostes guanyadores que passaran a formar part de la 

programació cultural. 

L’Ajuntament contractarà les propostes guanyadores per portar-les a terme durant l’any 2022 en les 

dates i format descrit. Quan sigui necessari, l’Ajuntament procurarà mecanismes de col·laboració amb 

qui hagi realitzat la proposta per poder-la dur a terme.  

 

4. Retorn i tancament 

Es realitzarà una sessió informativa, presencial o virtual segons permeti la situació sanitària en aquell 

moment, adreçada a tots els agents implicats, és a dir,  a  tota la població i a les entitats i empreses 

culturals que han participat per fer el retorn del procés participatiu, El retorn permet conèixer els 

resultats i la participació. 

En aquesta fase, a més de la sessió informativa, la ciutadania i les entitats i empreses culturals també 

podran fer una valoració del procés a través dels formularis que es facilitaran a tal efecte. 

D’altra banda, els resultats també es difondran a través dels mitjans de comunicació municipals i de la 

web de l’esdeveniment. 
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5. Calendari  

DIFUSIÓ INICIAL    Març de 2021 

PRESENTACIÓ DE PROJECTES   1 a 30 d’abril de 2021 

VALIDACIÓ     Maig – juny de 2021 

VOTACIÓ POPULAR    28 juny a 11 juliol de 2021 

RETORN     Juliol de 2021 
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CALENDARI CULTURAL D’IGUALADA 2022 

Gener 
5 de gener, Cavalcada de Reis 
23 gener, Tres Tombs 
 
Febrer 
5 de febrer, acte inaugural Igualada Capital Cultura Catalana 
27 de febrer, Carnaval  
Del 25 de febrer al 20 de març, Festival Fineart Fotografia 
 
Març - Abril 
Diumenges de març i primer d'abril, Festival Internacional d’Orgue 
23 d'abril, Sant Jordi 
Del 31 de març al 3 d'abril, La Mostra de Teatre Infantil i Juvenil 
3-6 abril, concert de Setmana Santa (Coral Mixta) 
24 i 29 d'abril, Dia Internacional de la Dansa 
 
Maig 

20 de maig, festa de l’Arbre de Maig 
 

Juny 
23 juny, Correfoc, Flama del Canigó i Revetlla de Sant Joan 
 
Juliol 
Del 8 al 9 juliol European Ballon Festival  
De l’11 al 15 juliol Festival Anòlia 
 

Agost 
Del 22 al 29 d'agost, Festa Major d'Igualada 
 
Setembre 
9 de setembre, Conferència institucional de la Diada 
11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya   
24 de setembre, Mercat de Lletres 
 
Novembre 
19 de novembre, Premis Best Agrupació de Bestiari de Catalunya, a l’Escorxador. 
20 de novembre, Lliurament dels Premis Ciutat d’Igualada 
22 de novembre, Festa de la Música - Santa Cecília 
22 de novembre, Inauguració del Festival Zoom 
29 de novembre, Clausura Festival Zoom 
 
Desembre 
3 o 17 de desembre, acte de cloenda d'Igualada Capital Cultural Catalunya. ACTE DE  
23 desembre, cantades de Nadal 
28 de desembre, Arribada del Patge Faruk. 


