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FEU LA VOSTRA PROPOSTA D’ACTIVITAT! 
Igualada, Capital de la Cultura Catalana 2022 
 

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 culturals, i dels col·lectius i les persones que conformen el 
teixit cultural i social d’Igualada. 

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 vosaltres, 
entitats, associacions i empreses culturals, podeu presentar propostes diverses per a dur a terme durant l'any 
2022 a Igualada, i on 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. 

Podeu presentar una proposta d'activitat cultural per entitat o empresa cultural que haurà de complir els 
següents requisits i que seran criteris d'acceptació: 

1. Les entitats o empreses culturals que presentin la proposta hauran de tenir seu fiscal a Igualada i, en el 
cas de les entitats, hauran d’estar registrades al Registre d’Entitats Municipals. Es podran presentar de 
forma individual o conjuntament entre diverses entitats o empreses. 

2. L'acte cultural proposat no ha de generar beneficis per l'entitat. En cas que l'acte proposat generi algun 
tipus d'ingrés, ja sigui per un patrocini, mecenatge o altres,  s'haurà de detallar en el  pressupost que es 
presenti, la previsió d'ingressos  i despeses, i els ingressos no podran ser superiors a les despeses. En 
el cas de venda d’entrades, la gestió serà per mitjà de les taxes municipals de l’Ajuntament d’Igualada, i 
la recaptació no repercutirà en l’activitat. 

3. S'han de fer propostes d'actes culturals que no siguin els ja previstos per l'Ajuntament en la seva 
programació anual, tot i que poden ser complementaris, sempre que sigui consensuat per la comissió 
tècnica. (consultar calendari d'actes LINK AL DOCUMENT).  

4. Cada entitat o empresa cultural podrà presentar un únic projecte com a organitzadora del mateix.  

5. Les sol·licituds han d’anar acompanyades de les dades de contacte d’una persona de contacte de les 
entitats o empreses culturals proposants. 

D’altra banda, caldrà també que compleixin els següents criteris tècnics: 

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

2. L'import proposat ha d'incloure totes les despeses d'organització de l'acte, tècniques i artístiques, i 
caldrà presentar un pressupost que incloguin totes les partides convenientment valorades.  

3. Han de ser propostes viables a nivell jurídic i tècnic. 

Els projectes es podran presentar entre l’1 i el 30 d’abril, a través del web o presentant aquest formulari en 
paper a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, Plaça de l'Ajuntament, 1, de dilluns a divendres de 9h a 14h. 

Us agraïm i valorem molt la vostra participació! 
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LA VOSTRA PROPOSTA 
 
Intenteu ser el màxim concrets i detallats possible en la descripció per tal que es pugui valorar de la forma més 
adequada possible. 
 
NOM DE L’ENTITAT O EMPRESA CULTURAL PROPOSANT 

 

 
 
TÍTOL DE L’ACTE O ACTIVITAT 

 

 
 
ÀMBIT CULTURAL (n’hauran d’escollir només un     ) 

1. Arts escèniques   

2. Música   

3. Arts plàstiques i visuals   

4. Cultura tradicional i popular   

5. Història i patrimoni cultural   

6. Llengua, literatura i pensament   

7. Altres   

 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTE O ACTIVITAT (Cal concretar al màxim de què es tracta: tipus d’acte, 
descripció, artistes que hi participen, espai, requisits tècnics) 
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ESPAI/S ON ES VOLDRIA REALITZAR L’ACTIVITAT 

 

 
 
PÚBLIC AL QUE VA DIRIGIT (en poden escollir més d’un) 

1. General   

2. Infantil   

3. Juvenil   

4. Només adult   

5. Altres   

 
 
DATES I HORARIS PREVISTOS 

Dates  

Horaris  

 
 
PRESSUPOST GLOBAL DE L’ACTIVITAT  

  

 
 

Indiqueu el pressupost desglossat en les diferents partides del projecte com la infraestructura i 
logística necessària per dur a terme l'activitat: equips de so, connexions elèctriques, generadors, 
retolació, cadires, tancaments, recursos humans, seguretat, lavabos, etc. i tots els mitjans 
necessaris pel desenvolupament de l'activitat. 

 

 

 
Adjunteu una imatge que servirà per identificar l’acte a la plataforma de votacions. 
Podeu adjuntar una única imatge d’una grandària màxima de 2 Mb 

 
 
Si ho considereu necessari, afegiu a continuació les observacions que tingueu per tenir en compte a 
l’hora de valorar l’acte. 

 

 

 
A continuació podeu adjuntar un altre arxiu (pdf, vídeo o imatge) si el considereu important per 
descriure la proposta. 
El pdf que adjunteu ha de tenir una llargada màxima de 10 pàgines. 
Podeu adjuntar un màxim de 3 imatges més d’una grandària màxima d’1Mb cadascuna. 
Els vídeos han de tenir una grandària màxima de 5Mb. 
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ANOTEU A CONTINUACIÓ LES DADES DE CONTACTE DE L’ENTITAT O EMPRESA 
 
Recordeu que les vostres dades de contacte són necessàries per si cal aclarir dubtes i per fer-nos 
coresponsables de les nostres decisions. 
 
 

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE 
NOM I COGNOMS   

TELÈFON   

EMAIL   

CÀRREC   

 
 
 
PROTECCIÓ DE DADES-. Tal com estableix el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) de protecció de dades personals, 
l’informem que les dades facilitades per Vostè seran tractades per l’AJUNTAMENT D’IGUALADA, amb l’única finalitat de poder atendre de forma 
adient la seva sol·licitud. La base legitimadora del tractament és la Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d’altres 
formes de participació ciutadana. 
L’informem que les seves dades no seran comunicades a tercers, tret de les entitats o autoritats públiques a les quals sigui obligatori comunicar-les 
per a poder gestionar la seva sol·licitud, i a Gabinet Ceres, empresa que el nostre Ajuntament ha contractat per a la correcta prestació d’aquest 
servei de procés participatiu. Les seves dades seran conservades el temps necessari per poder complir amb les obligacions legals que encomana la 
normativa administrativa. Pot exercir el dret d’accés, rectificació, limitació, supressió i oposició en relació a aquestes dades enviant una sol·licitud 
per escrit, conjuntament amb una fotocòpia del seu DNI, a l’Ajuntament d’Igualada, Plaça de l'Ajuntament, 1, 08700 Igualada. 


