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Un cop rebudes totes les propostes, aquestes han estat valorades per una comissió
tècnica formada per personal tècnic del Departament de Promoció Cultural de

l'Ajuntament d’Igualada, amb la participació d’altra personal tècnic municipal.

La valoració s’ha realitzat en base als requisits establerts en les bases del procés
participatiu:

MAIG -
JUNY

1. Empreses culturals amb domicili social o fiscal a Igualada i entitats registrades al Registre d’Entitats.

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

3. L’acte cultural proposat no ha de generar beneficis. 

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

5. Propostes acompanyades de les dades de les entitats o empreses culturals proposants.

6. Activitats amb format alternatiu en previsió de mesures de prevenció del Covid-19.

REQUISITS GENERALS

1. Cost inferior a 15.000 € (IVA exclòs).

2. Amb un pressupost que inclogui totes les partides convenientment valorades.

3. Viables a nivell jurídic, econòmic i tècnic.

REQUISITS TÈCNICS
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Els resultats de la valoració es presenten a través d’una fitxa per a cadascuna de les
propostes en la que s’indica:

• El número corresponent a la proposta

• El títol de la proposta

• El resultat de la valoració: vàlida, prevista o no vàlida

• La descripció de la proposta

• Els espais on es planteja fer la proposta

• El pressupost global de la proposta

• L’aportació que faria l’Ajuntament al pressupost global de la proposta, en el cas que el
pressupost global fos superior al cost màxim

• En el cas de les propostes no vàlides, el motiu pel qual a nivell tècnic no ho són

• Un apartat d’observacions

MAIG -
JUNY
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1 MODERNISME IGUALADÍ, UNA SINGULARITAT GLOBAL VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Creació i realització de fins a sis (6) visites guiades al patrimoni arquitectònic modernista de la ciutat. Tres d'elles en via urbana i tres 
més en espais singulars concrets (Llar del Sant Crist, Antic Escorxador i Celler Cooperatiu Agro Igualada), d'una durada aproximada 
d'1 hora i 30 minuts. Aquestes visites es realitzarien de forma setmanal durant tot l'any 2022, en horari preferible de migdia (12:00) 
i en cap de setmana (dissabtes i diumenges) alternant una ruta urbana amb un element singular.

ESPAIS Via urbana (Nucli Antic, Passeig Verdaguer, carrer de la Soledat, barri del Rec), Llar del Sant Crist, Antic Escorxador, Celler 
Cooperatiu Agro Igualada.

PRESSUPOST GLOBAL 10.008 € CONTRACTACIÓ AJUNTAMENT 10.008 €

PÚBLIC General DATES Tot l’any HORARIS 12:00h

OBSERVACIONS En el cas que sigui una de les propostes seleccionades, caldrà concretar aspectes tècnics com, per exemple, el sistema d'inscripció, 
aforament màxim i mínim de públic, etc.  Per a la inscripció, caldrà que utilitzin la plataforma www.tiquetsigualada.cat
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2 DANSA I PATRIMONI NO VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Producció d’un audiovisual d’una durada aproximada de 10 minuts. El documental presenta a través de la dansa i la música  
elements  del Patrimoni urbà de la ciutat d’Igualada. En cada espai una coreografia endinsarà  al espectador en una experiència 
cultural i artística de so i moviment que farà vibrar els espais més emblemàtics del patrimoni igualadí tot recreant-ne i enfortint-ne 
els lligams simbòlics i íntims amb la ciutadania.

ESPAIS Via urbana (Nucli Antic, Passeig Verdaguer, carrer de la Soledat, barri del Rec), Llar del Sant Crist, Antic Escorxador, Celler 
Cooperatiu Agro Igualada.

PRESSUPOST GLOBAL 14.998 € CONTRACTACIÓ AJUNTAMENT 14.998 €

PÚBLIC General DATES Rodatge durant l'any 2020 HORARIS Per descriure

MOTIUS NO 
VALIDACIÓ

Proposta massa general. És un producte. No especifica espais patrimonials, no especifica amb quin personal artístic i tècnic compta. 
No valora les partides pressupostàries. No hi ha públic presencial, tal i com es requereix en el punt 2 dels requisits de caràcter 
general. 
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3 TROBADA DE GEGANTS  CENTENARIS I HISTÒRICS  AL BARRI DE 
XAUXA

VÀLIDA

DESCRIPCIÓ L’associació de veïns del barri de Xauxa, conjuntament amb la seva colla gegantera, vol organitzar una “Trobada de gegants 
centenaris i històrics de Catalunya” com un dels actes que es realitzaran a Igualada l’any 2022 com a Capital de la Cultura Catalana. 
En termes nacionals, aquest acte té dues finalitats. La primera, és potenciar i acostar  la cultura gegantera  al gran públic i la segona 
finalitat, és realitzar un reconeixement a totes aquelles persones que participen activament i treballen desinteressadament per el 
món geganter. A nivell de barri de Xauxa, l’organització d’aquest esdeveniment reforça el sentiment de pertinença al barri i Xauxa 
es reivindica com a  motor cultural local. A nivell Igualadí, es pretén  potenciar i mantenir viu el moviment geganter tot establint  
una xarxa de treball i complicitat permanent on hi siguin representades totes les colles de la ciutat. Amb aquest objectiu es vol 
donar a conèixer el valuós i ric patrimoni geganter igualadí, tot demostrant la seva solidesa i sobretot  donant a conèixer  la feina 
feta i treballar pel seu manteniment i cura. Una part del tot indispensable i necessària per tal de donar al món geganter local una 
estabilitat i visibilitat. La finalitat organitzar una  “Trobada de gegants centenaris i històrics  de Catalunya” no pretén ser només  
una torbada i una  cercavila. Es vol treballar en  un ampli i ric conjunt d’actes que reafirmin tots els objectius abans esmentats i que 
sobretot facin gaudir a totes aquelles persones que els atrau la cultura popular i en especial el món dels gegants. A més no vol ser 
una activitat aïllada i caduca en el temps si no tot el contrari, es vol aprofitar la Capitalitat de la Cultura Catalana per iniciar un camí 
que porti a l’estabilització, la continuïtat i el reconeixement de l’acte, per acabar sent un referent dins el calendari geganter i del 
món de la cultura popular catalana en general. Aquest projecte està organitzat per: Associació de Veïns i Veïnes del Barri de Xauxa, 
Colla gegantera del Barri de Xauxa, Lluís Ardèvol Julià. Col·labora en aquest projecte: Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya, 
Associació de Veïns del barri de la Font Vella d’Igualada, Colla gegantera Bisbalet d’Igualada. Donen suport a aquest projecte: 
Associació de Veïns del barri del Poble Sec d’Igualada, Dessota (associació gestora de la imatgeria festiva d'Igualada sense foc). Com 
a objectius a treballar, es proposen: objectius generals: Representar el món geganter dins els actes d’Igualada com a Capital de la 
Cultura Catalana 2022. potenciar el moviment geganter local, treballar per la gestió i cura del patrimoni geganter local. Objectius 
específics: realitzar diferents activitats orientades a conèixer el món geganter a nivell d’imatgeria i música sobretot en figures 
centenàries i històriques, crear una taula de treball amb totes les colles geganteres d’Igualada. Per a realitzar aquesta primera 
trobada, a part de la parella barri de Xauxa  (Ignasi i Roseta) i els gegants del barri de la Font Vella d'Igualada, es convidarien a una 
parella de cada província catalana i una de la comarca de l’Anoia. les propostes són: Gegants de Capellades, Gegants del Pi o
Gegants del Barri de la Caritat de Barcelona, parella Tarragona: Montblanc o barri del cos del Bou, parella Lleida: gegants de Lleida 
o gegants del barri de la Mercè de Tàrrega, parella de Girona: gegants de Girona o gegants de Torroella de Montgrí.
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3 TROBADA DE GEGANTS  CENTENARIS I HISTÒRICS  AL BARRI DE 
XAUXA (continuació)

ESPAIS Sala d'exposicions del Museu de la pell d'Igualada, Plaça Catarineu del barri de Xauxa, Carrer de Sant Ignasi. La cercavila transcorre 
pels següents carrers: Carrer de sant Ignasi - Travessia de Sant Domènech - plaça de Sant Joan - carrer Sant Simplici – plaça de la 
creu – rambla Sant Isidre – carrer Custiol - plaça del Pilar - carrer del Born - plaça de l’Ajuntament on es farà el ball final.

PRESSUPOST GLOBAL 14.746 € CONTRACTACIÓ AJUNTAMENT 14.746 €

PÚBLIC General DATES 16/07/2022 i 23/07/2022 HORARIS 16 juliol: 19:00.
23 juliol: a partir de les 18:00

OBSERVACIONS En el cas de resultar escollida caldrà concretar i confirmar els itineraris i algun altre aspecte secundari.
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4 PRIMAVERA BIGBANERA VÀLIDA

DESCRIPCIÓ 4 concerts de quatre Big Bands referencials, amb característiques diferents. Formacions al voltant de 20 músics, amb seccions de 
vents amb saxos, trompetes, trombons i una secció rítmica amb baix, guitarra teclats i bateria.

ESPAIS Teatre Municipal de l'Ateneu Igualadí

PRESSUPOST GLOBAL 16.599 € CONTRACTACIÓ AJUNTAMENT 14.999 €

PÚBLIC General DATES 30 Abril, 7, 14 i 21 de maig HORARIS 20:00

OBSERVACIONS En cas que la proposta resulti escollida, l’Ajuntament d’Igualada només contractarà l’activitat per un import màxim de 14.999 € més 
iva, i no es farà càrrec de cap despesa extraordinària o desviació deguda a una previsió errònia del pressupost presentat. En aquest 
cas l’entitat haurà d’ajustar l’activitat al crèdit disponible. 
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5 CORDES AL VENT VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Cordes al vent és un viatge a finals del segle XIX, on els últims reductes del Romanticisme més autèntic de Johannes Brahms ens 
regalen quatre peces instrumentades per arpa i trompes. Aquesta és una formació gens habitual però que conforma una textura 
enormement equilibrada tant per tessitures com per colors tímbrics.
El programa avança cap a principis del segle XX amb el compositor Gustav Holst, conegut per la seva obra magna “Els planetes”, 
producte de la seva obsessió per l'astrologia. L'obra Two Eastern Pictures conté dos poemes relacionats amb les estacions de l'any 
de la primavera i l'estiu, musicats de manera excepcional i molt suggerent.
El viatge pel segle passat acaba amb un dels grans de la història com va ser Igor Stravinsky, que era capaç d'escriure música per tot 
tipus de formacions. En aquest cas, a partir de cançons populars russes, conforma un petit cicle de quatre peces per cor de veus
blanques i quatre trompes que ens transporta a la Rússia folklòrica sempre però amb el toc inconfusible de la música de Stravinsky.
Finalment per completar el concert, quatre compositors de la ciutat han rebut l'encàrrec de conformar un petit cicle de cançons per 
aquesta formació tant infreqüent com encertada. La contribució del Cor Exaudio a la nova creació és un dels objectius de l'entitat, 
que pretén enriquir el repertori vocal per a cor femení apostant per compositors igualadins de trajectòria contrastada. Per l'ocasió 
s'han escollit poemes també d'autors vinculats a la ciutat que tanquen aquest programa escollit per la seva originalitat i bellesa.
El cor Exaudio, format per una vintena de dones, va néixer a Igualada l'any 1997. Actualment treballa com a cor semiprofessional
sota la direcció de Carles Prat. Amb la seva vinculació dins l'àmbit local, el cor té un doble objectiu: d'una banda, donar l'oportunitat 
a dones amb certs estudis musicals de formar part d'un cor d'aquestes característiques; de l'altra, promoure la cultura musical per a 
l'espectador local, comarcal o del territori català proper.

ESPAIS Claustre de l'Escola Pia d'Igualada

PRESSUPOST GLOBAL 5. 300 € CONTRACTACIÓ AJUNTAMENT 5. 300 €

PÚBLIC General DATES Cap de setmana: finals de maig o 
juny

HORARIS Tarda - vespre

OBSERVACIONS En el cas de resultar escollida caldrà que incloguin els requeriments tècnics.
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6 LA CORTE DEL FARAÓN VÀLIDA

DESCRIPCIÓ L'any  1910  la  Junta  de  l'Ateneu  va  prohibir  fer  la  Sarsuela  “La  Corte  del  Faraón”  segons  es  recull  en  la  premsa  de  la  
època  per  “immoral  “ .  Volen  parlar  de  cultura  i  censura  i  volen  100  anys  més  tard  representar  una  adaptació  de  la  obra.   
Una obra que combinarà la musicalitat de l’ obra censurada i els diàlegs imaginaris dels protagonistes de la Igualada del 1910.
La Corte del Faraón es una opereta/sarsuela de tema bíblic ambientada en el Egipte dels Faraons , de caire eròtic i còmic. 
Per  el  guió  adaptat  i  la  direcció  escènica   comptem  amb reconegut director teatral   Pep  Farrés .  Josep  Maria  Mindan , 
director de la JOSA participarà en el projecte posant-t´hi la música i la direcció de la orquestra  i  cantants . Els cors estaran dirigits 
per la  Laia Cuadras . Mariona Camelia del Estudi dell Arte portarà la  direcció  del  cos  de  ball  .
Amb vocació d’obertura a la comunitat la participació de  la obra es farà amb audicions obertes,   per escollir els  actors, cantants , 
cors  ,  cos  de  ball  i  figurants,  volem  ser  transversals  i  que  sigui  un  projecte  que  involucri  al  talent  que té  la  ciutat  .  
Amb mes de100 participants el projecte vol esdevenir un gran muntatge escenogràfic i un esdeveniment cultural per el estiu del 
2022

ESPAIS Teatre Municipal de l’Ateneu 

PRESSUPOST GLOBAL 25. 000 € CONTRACTACIÓ AJUNTAMENT 14. 999 €

PÚBLIC General DATES 16 i 17 de juliol HORARIS Sobre les 19:00 – 20:00 aprox.

OBSERVACIONS Caldrà confirmar el calendari possible en el cas de resultar escollida.
En cas que la proposta resulti escollida, l’Ajuntament d’Igualada només contractarà l’activitat per un import màxim de 14.999 € més 
iva, i no es farà càrrec de cap despesa extraordinària o desviació deguda a una previsió errònia del pressupost presentat. En aquest 
cas l’entitat haurà d’ajustar l’activitat al crèdit disponible. 
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7 CARRERS DE MÚSICA I POESIA A IGUALADA VÀLIDA

DESCRIPCIÓ El projecte s’anomena “CARRERS DE MÚSICA I POESIA A IGUALADA” creat per a promocionar la música i la poesia a Igualada, i que
com a entitat cultural hem detectat la necessitat d’espais culturals per actuar a la ciutat, i creiem oportú actuar als carrers, les 
places com un un espai d’actuació alternatiu, sempre sense ser cap molèstia ni impediment per ningú, sinó com una bona 
oportunitat. És així, com s’apropa la cultura a peu de carrer, de manera més propera i gratuïta. 
Pretenem promocionar als artistes de la ciutat d’Igualada (poetes i músics) en petit format i a peu de carrer.  Aquests artistes
s’hauran d’inscriure prèviament, han de ser nascuts o afincats a Igualada, i passaran una selecció per poder actuar. Els seleccionats 
cobraran una recompensació econòmica.
Les formacions musicals hauran de ser  formades d’una persona o bé si és petit format, màxim 3 components. En aquest projecte, la 
novetat recau en que farem un recordatori als poetes del passat i contemporanis basant-nos en el llibre ANTOLOGIA DE LA POESIA 
IGUALADINA, un llibre escrit pel poeta Lleonard del Rio i Campmajó i que amb el seu permís, en aquest projecte homenatjarem a 
aquests poetes. 
El projecte es durà a terme un sol dia, diumenge 20 de març de 2022 ( matí i tarda) en dos llocs d'espais al carrer: dues places: 
Pl.Pius XII i Pl. Cal Font. Necessitarem escenari, corrent elèctrica, equip de so i tècnics, i també 75 cadires per l'aforament que serà 
limitat i reservat prèviament a través de l'email de l'entitat.

ESPAIS 1. PUNT D’ACTUACIÓ a la Plaça Pius XII. 
▪ 11:30 a 13:30 h POESIA IGUALADINA: Actuaran 8 poetes igualadins.
▪ 18 a 20 h MÚSICA IGUALADINA: Plaça Pius XII. Actuaran 4 formacions musicals de petit format.
2. PUNT D’ACTUACIÓ a la Pl. Cal Font, davant la Biblioteca Central d’Igualada.
▪ 11:30 a 13:30 h MÚSICA IGUALADINA. Actuaran 4 formacions musicals de petit format.
▪ 18 a 20 h POESIA IGUALADINA: Davant la Biblioteca Municipal d’Igualada. Actuaran 8 poetes igualadins.
En cada punt d’actuació els poetes disposaran de 15 minuts per recitar cadascú, i en les actuacions musicals cada músic o formació 
musical podran actuar 30 minuts.

PRESSUPOST GLOBAL 6. 250 € CONTRACTACIÓ AJUNTAMENT 4. 000 €

PÚBLIC General DATES Diumenge 20 de març de 2022 HORARIS MATÍ: 11:30 a 13:30 h i
TARDA: 18 a 20 h

OBSERVACIONS
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8 FESTIVAL LET'S ROCK IGUALADA VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Adjunto document descriptiu de l'activitat.

ESPAIS Parc Central.

PRESSUPOST GLOBAL 21. 174 € CONTRACTACIÓ AJUNTAMENT 14. 999 €

PÚBLIC General DATES Dissabte 9 de juliol HORARIS 22.00h

OBSERVACIONS En cas que la proposta resulti escollida, l’Ajuntament d’Igualada només contractarà l’activitat per un import màxim de 14.999 € més 
iva, i no es farà càrrec de cap despesa extraordinària o desviació deguda a una previsió errònia del pressupost presentat. En aquest 
cas l’entitat haurà d’ajustar l’activitat al crèdit disponible. 
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9 TROBADA D’IMATGERIA FESTIVA 2022 VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Amb aquesta trobada tenim l’objectiu de situar la imatgeria de no foc de l’Ajuntament d’Igualada repartida per diferents punts de 
la ciutat, des d’on, al llarg de la tarda es faran activitats diverses, com poden ser tallers pels infants o mostres de músiques i balls, a 
més, per a cada punt es convidaran altres figures de la ciutat, de la comarca i del país, d’aquesta manera podrem comptar
amb una variada presència d’Imatgeria Festiva a la nostra ciutat. Les activitats descentralitzades pels diferents punts de la ciutat 
s’allargaran fins a quarts de 8 del vespre, moment en el que tota la imatgeria sortirà fent diverses cercaviles simultànies, amb el 
Parc Central com l’espai d’arribada i el punt final de l’acte. Des del mateix Parc Central s’organitzarà un sopar popular per agrair la 
tasca dels participants.

ESPAIS Parc del Garcia Fossas, Plaça de la Sardana, Parc de la Sagrada Família, Plaça del Bruc, Rambla Sant Isidre, Plaça Catarineu, Plaça del 
Sant Crist, Parc Central. Els itineraris de cercavila serien els següents:
• Carretera Manresa fins a antiga N-II (alçada Canaletes) i per la calçada central fins al tram entre el Caprabo i l’Esclat.
• Plaça de la Sardana (inclouria el tall de trànsit d’accés a la plaça): carretera Manresa fins a antiga N-II (alçada Canaletes) i per la calçada 

central fins al tram entre el Caprabo i l’Esclat
• Parc de la Sagrada Família: carretera Manresa fins a antiga N-II (alçada Canaletes) i per la calçada central fins al tram entre el Caprabo i 

l’Esclat
• Plaça del Bruc: rambla Sant Isidre, carrer Santa Caterina, plaça Catalunya, carrer Trobadiners, carretera de Manresa fins a antiga N-II (alçada 

Canaletes) i per la calçada central fins al tram entre el Caprabo i l’Esclat.
• Rambla Sant Isidre, carrer Santa Caterina, plaça Catalunya, carrer Trobadiners, carretera de Manresa fins a antiga N-II (alçada Canaletes) i per 

la calçada central fins al tram entre el Caprabo i l’Esclat
• Plaça Catarineu, carrer Sant Ignasi, plaça del Creu, carrer Garcia Fossas, Rambla Nova, carrer Santa Caterina, plaça Catalunya, carrer 

Trobadiners, carretera de Manresa fins a antiga N-II (alçada Canaletes) i per la calçada central fins al tram entre el Caprabo i l’Esclat.
• Plaça del Sant Crist (inclouria el tall de trànsit de la Plaça del Sant Crist), carrer Bisbe Robuster, avinguda Montserrat, passeig Verdaguer, 

carrer Nicolau Tous, carrer Pujadas, avinguda Pau Casals, avinguda Barcelona, carrer Lleida fins a la Festa Gegant.

PRESSUPOST GLOBAL 14. 900 € CONTRACTACIÓ AJUNTAMENT 14. 900 €

PÚBLIC General DATES 28/05/2022 HORARIS 17.00-20.30

OBSERVACIONS Caldrà validar els itineraris i reduir el nombre de cercaviles, d'acord amb la Policia Local. 
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10 ENFOC'22 VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Concurs fotogràfic ENFOC'22 amb cercavila des del pati del museu de la Pell fins al Rec, acompanyada de diables, i recorregut
popular per diverses places d'Igualada amb festa final.

ESPAIS Museu de la pell
Cal Granotes
Plaça de l'ajuntament
Plaça de Pius XII

PRESSUPOST GLOBAL 14. 994 € CONTRACTACIÓ AJUNTAMENT 14. 994 €

PÚBLIC General DATES 15 de maig de 2022 HORARIS De 9h. mati a 14h. de la tarda

OBSERVACIONS Caldrà validar els itineraris en cas de resultar escollida. 
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11 LES NOSTRES GRANS PERSONES. 
UN HOMENATGE A LA GENT GRAN DE LA NOSTRA CIUTAT.

VÀLIDA

DESCRIPCIÓ “Les Nostres Grans Persones” neix amb l’objectiu d’homenatjar la gent gran de la nostra ciutat, sens dubte un dels col·lectius més 
afectats al llarg d’aquest últim any per la Covid-19. El projecte consisteix en realitzar una sèrie d’entrevistes a gent gran de la nostra 
ciutat, entre d’altres del Casal Cívic del Passeig, per fer una mirada al passat amb la seva veu i des de la seva perspectiva, ubicant-
los en la posició central d’aquest projecte. A part d’aquesta selecció de testimonis del casal, també realitzaríem una feina prèvia 
consistent en localitzar, a través de les xarxes socials, testimonis singulars de gent gran de la nostra ciutat i comarca. Es tractaria de 
crear un compte a diferents xarxes socials i difondre aquesta cerca a través de canals de comunicació com el correu electrònic o
una difusió a WhatsApp per tal de donar a conèixer el projecte.
Així, la nostra intenció és seleccionar una mostra plural, diversa i qualitativa de testimonis, amb diferents criteris que integrin perfils 
variats. Volem reviure i explicar les seves històries quotidianes, transmetre la duresa de temps anteriors i arribar fins l’actualitat, 
per explicar també com la nostra gent gran ha viscut la pandèmia. Enregistrant aquestes entrevistes, que pretenem que es puguin 
desenvolupar en un format pròxim a una conversa, ens proposem crear una sèrie de documents gràfics projectables que puguin 
constituir en un acte d’homenatge que ens agradaria que tingués lloc el diumenge 13 de març de 2022 en motiu del segon 
aniversari del confinament de la conca d'Òdena i en el marc de la Igualada Capital de la Cultura Catalana 2022. La projecció es 
realitzaria al Casal Cívic del Passeig, oberta al públic general i en especial a tota aquella gent gran que hagi estat entrevistada, que 
són els protagonistes, i a les seves famílies, sempre que ho permetin les circumstàncies, i també se’ls realitzaria un reconeixement 
en forma d’entrega d’un petit obsequi al final de l’acte. En cas de no ser possible la projecció al casal per motius de seguretat i 
aforament, es buscaria un lloc alternatiu o es modificaria la data de projecció. 
Per a l’enregistrament dels documents gràfics simplement cal el lloguer dels equips tècnics que es descriuen en el pressupost del 
projecte, així com el finançament per a la posterior edició i muntatge dels materials resultants. 
Posteriorment, els documents gràfics quedaran a disposició tant del Casal Cívic del Passeig com de l’Ajuntament d’Igualada, si així 
ho desitgen.

ESPAIS Casal Cívic d’Igualada.

PRESSUPOST GLOBAL 2. 100 € CONTRACTACIÓ AJUNTAMENT 2. 100 €

PÚBLIC General DATES Diumenge 13 de març de 2022 HORARIS A concretar

OBSERVACIONS
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12 DISSENY CONTEMPORANI A L'ANOIA - IDEA2022 VÀLIDA

DESCRIPCIÓ L'exposició "Disseny contemporani a l'Anoia - IDEA2022" presentarà els millors treballs i projectes actuals de més de quaranta 
dissenyadors d'Igualada i comarca. Hi seran presents tots els vessants del disseny: gràfic, producte, interiors, retail, digital i 
il·lustració. Serà una mostra de la creativitat i la qualitat de la cultura visual. Es presentarà al Museu de la Pell d'Igualada (dates 
prereservades). Caldrà preparar marcs, displays, monitors, peanyes i altres dispositius d'exposició.

ESPAIS Sala Encavallades del Museu de la Pell d’Igualada i www.dissenyigualada.com

PRESSUPOST GLOBAL 31. 686 € CONTRACTACIÓ AJUNTAMENT 14. 999 €

PÚBLIC General DATES De l’1 d’abril al 26 de juny de 2022. HORARIS Dimarts i dijous de 10:00 a 
14:00h. Dijous, i divendres tarda 
de 16:00 a 20:00h. Dissabtes, 
diumenges i festius d’11:00 a 
14:00h.

OBSERVACIONS En cas que la proposta resulti escollida, l’Ajuntament d’Igualada només contractarà l’activitat per un import màxim de 14.999 € més 
iva, i no es farà càrrec de cap despesa extraordinària o desviació deguda a una previsió errònia del pressupost presentat. En aquest 
cas l’entitat haurà d’ajustar l’activitat al crèdit disponible. 
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13 INTENSIU DE DANSA VÀLIDA

DESCRIPCIÓ A Igualada hi ha moltes escoles de dansa i la nostra proposta és oferir un intensiu d'una setmana per a tots aquests ballarins i
ballarines de la ciutat.
Les classes es duran a terme de 19h a 21h i cada dia es treballarà un estil de dansa diferent amb un professor de renom: Dansa 
clàssica, dansa contemporània, dansa jazz, hip hop, espanyol, interpretació per a ballarins, consciència corporal, etc.
La finalitat d'aquest projecte és enriquir i unir els ballarins de la nostra ciutat amb una formació intensiva subvencionada per
l'Ajuntament d'Igualada.

ESPAIS Centre Cívic. (Sala amb mirall)

PRESSUPOST GLOBAL 1. 505 € CONTRACTACIÓ AJUNTAMENT 1. 505 €

PÚBLIC Només adult DATES La setmana del 27 de juny a l'1 de 
juliol o la setmana del 4 al 8 de 
juliol (5 dies).

HORARIS 19h - 21h

OBSERVACIONS Caldrà buscar un espai amb més aforament per dur a terme l'activitat en cas de resultar escollida. 
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14 LA MÚSICA TRADICIONAL A IGUALADA VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Acte en què es presenten els instruments i les melodies tradicionals de la festa major, i conèixer la figura de Gabriel Castellà i la 
seva contribució en la conservació de les melodies tradicionals de la ciutat. L'acte es desenvoluparia amb alumnes de l'aula de sons i 
amb la col·laboració d'altres entitats d'Igualada.
Paral·lelament es proposa fer una exposició sobre la gralla i els grallers a la comarca, des dels primers referents fins a la recuperació 
de la gralla a l'inici de la democràcia i fins al dia d'avui, que podria ampliar-se també a la presència del flabiol i el sac de gemecs.

ESPAIS A l'auditori del museu de la pell es faria l'acte de difusió dels instruments i les melodies.
L'exposició es podria fer en qualsevol dels espais que l'ajuntament té habilitat per a exposicions de fotografies.

PRESSUPOST GLOBAL 1. 000 € CONTRACTACIÓ AJUNTAMENT 1. 000 €

PÚBLIC General DATES Durant la festa major HORARIS A convenir

OBSERVACIONS En el cas de resultar guanyadora s’haurà de buscar un altre marc per a la relació, no pot ser en el marc de la Festa Major. 



RESULTATS VALORACIÓ

20

15 AIXEQUEM LA MURAL! VÀLIDA

DESCRIPCIÓ El projecte consta de 3 murals exteriors que seran pintats en façanes de la ciutat d’Igualada. L’execució dels 3 murals serà dins de 
dates diferents, al llarg de l’any 2022. Tots tres seran pintats per la mateixa artista Núria Riba, agafant una sintonia i estil pictòric 
similar. 
Si la proposta d’activitat es du a terme, el primer de tot serà demanar els permisos adequats per aconseguir tres espais de la ciutat 
on fer l’execució dels murals. No han de ser les tres parets que surten al projecte, però sí que seran parets exteriors ubicades en 
diferents zones del centre de la ciutat, que siguin fàcilment visibles per a tothom. 
Un cop aconseguits els espais, es farà una tria d’imatges relacionades amb la cultura de la ciutat d’Igualada; donant èmfasi a 
aquelles activitats que ja es fan anualment a la ciutat; com els Tres tombs, l’European Balloon Festival o la Festa Major. L’objectiu és 
escollir varietat temàtica i donar missatges diversos com la tradició o la festa i l’oci dins del marc cultural d’Igualada.
Amb les imatges adequades per a cada espai s’escolliran els dies pel desenvolupament de les 3 activitats, adaptant-les dins del 
calendari de l’any 2022.
Són activitats obertes a tots els públics, que podran gaudir de com es va fent tota l’obra des d’un inici a un final. I la millor part de 
totes és que aquest públic en podrà gaudir posteriorment sempre que vulgui, ja que es tracta d’obres pictòriques que quedaran
permanents a les parets.

ESPAIS Diferents façanes, de les quals n'obtinguem el permís per pintar, repartides pel centre de la ciutat d'Igualada

PRESSUPOST GLOBAL 14. 854 € CONTRACTACIÓ AJUNTAMENT 14. 854 €

PÚBLIC General DATES Entre una i dues setmanes cada 
mural, en qualsevol data dins del 
calendari 2022

HORARIS Tot el dia

OBSERVACIONS Caldrà validar els espais i els dissenys amb serveis tècnics i una comissió de cultura abans del seu desenvolupament. 
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16 LA MILLOR ACTUACIÓ CASTELLERA A IGUALADA AMB LES MILLORS 
COLLES I ELS MOIXIGANGUERS.

VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Gran actuació castellera amb 3 de les millors colles del País (que han fet castells de 10 i de Gamma Extra) i els Moixiganguers
d'Igualada. Participació, per primer cop a la història de la ciutat, de 3 colles de màxim nivell i els Moixiganguers, en una mateixa 
Diada. Són colles castellers amb una vinculació estreta amb la ciutat d'Igualada gràcies a la seva aportació històrica a la ciutat, amb 
grans castells al llarg de més d'un segle a la nostra ciutat.
L'activitat començaria amb una cercavila musical pel centre de la ciutat, encapçalada pels grallers i tabalers de les colles 
participants; i culminaria amb l'actuació a la Plaça de l'Ajuntament. Es realitzaria un diumenge al matí del mes d'Octubre ( 
aproximadament de les 11 a les 15h)  i constaria de 3 rondes de castells de cada colla, a més dels pilars de benvinguda (inicials) i de 
comiat ( finalització).
L'espai necessari per l'activitat serien els carrers cèntrics de la ciutat ( Plaça de Cal Font, Carrer Sant Magí, Rambla Sant Isidre, 
Carrer de Sant Jordi, Plaça de la Creu, Carrer del Roser, Carrer de Santa Maria) durant la cercavila ( espai lliure de cotxes entre les 
10:30 i les 11:30 h) i la Plaça de l'Ajuntament ( a partir de les 11:30h i fins les 15:30h aproximadament) amb espai propi per les 
ambulàncies i la canalla de les 4 colles participants.
Les persones participants de l'activitat serien al voltant de les 800 persones (castellers/es), amb accés lliure per la ciutadania per 
veure la cercavila i actuació.

ESPAIS Per la Cercavila prèvia a l’actuació castellera: Plaça de Cal Font, Carrer Sant Magí, Rambla Sant Isidre, Carrer de Sant Jordi, Plaça de 
la Creu, Carrer del Roser, Carrer de Santa Maria ( entre les 10:30 i les 11:30)
Per  l’Actuació Castellera: Plaça de l’Ajuntament ( entre les 11.30 i les 15:30h).

PRESSUPOST GLOBAL 14. 950 € CONTRACTACIÓ AJUNTAMENT 14. 950 €

PÚBLIC General. L'actuació atraurà 
gent d'igualada i aficionats 
castellers de tot el país.

DATES Dia: Un diumenge del mes de 
setembre o Octubre del 2022 ( per 
determinar segons quedi el 
calendari de la temporada desprès 
de la COVID)

HORARIS 11:00h- Inici de la cercavila ( pel 
centre de la ciutat).  11:30h-
Inici de la Diada Castellera de la 
Capitalitat ( Plaça de 
l’Ajuntament). 15:00h (aprox.)-
Finalització de la Diada 
Castellera de la Capitalitat

OBSERVACIONS
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17 9A SIMFONIA DE BEETHOVEN AMB L'ORQUESTRA TERRES DE 
MARCA.

VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Interpretació d'una de les obres més importants de la història de la música occidental, la 9a simfonia de Beethoven, amb intèrprets 
professionals igualadins, tenint en compte que el darrer moviment representa un  valor simbòlic amb l'Oda a l'Alegria, tema que ha 
esdevingut l'himne oficial de la Unió Europea. Aprofitant l'avinentesa d'Igualada Ciutat de la Cultura, 2022 i reprenent l'avinentesa 
de la celebració dels 10 anys de l'Orquestra Terres de Marca que coincidia amb l'any Beethoven, el 2020 i no es va poder celebrar a 
causa del confinament i posteriorment de les mesures de prevenció pel Covid.

ESPAIS Teatre Municipal l'Ateneu per l'actuació.
Espais d'assaig la setmana anterior mínim 50 m2 (Escola de Música, Escorxador, Museu, etc.)

PRESSUPOST GLOBAL 16. 990 € CONTRACTACIÓ AJUNTAMENT 14. 999 €

PÚBLIC General DATES A determinar segons  primavera o 
tardor. Preferiblement per Santa 
Cecília (Novembre)

HORARIS Preferiblement diumenge tarda, 
a les 6 o les 7 depenent de 
l'època de l'any.

OBSERVACIONS En cas que la proposta resulti escollida, l’Ajuntament d’Igualada només contractarà l’activitat per un import màxim de 14.999 € més 
iva, i no es farà càrrec de cap despesa extraordinària o desviació deguda a una previsió errònia del pressupost presentat. En aquest 
cas l’entitat haurà d’ajustar l’activitat al crèdit disponible. 
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18 FESTIVAL FOLCKORICO DE COROS Y DANZAS VÀLIDA

DESCRIPCIÓ El proyecto se fundamenta en organizar un festival musical de Coros y danzas. Este proyecto nace con la idea de ser un punto de 
encuentro para todos los públicos, pero en especial para todos los que emigraron a Igualada en el Siglo XX, décadas 3ª, 4ª, 5ª y 6ª

ESPAIS Plaza ayuntamiento d’Igualada

PRESSUPOST GLOBAL 7. 900 € CONTRACTACIÓ AJUNTAMENT 7. 900 €

PÚBLIC General DATES 16 de julio de 2022  o bien el 23 de 
julio de 2022

HORARIS Ensayos : de 17 a 19 h. 
Actuación a las 20 h. y duración 
del espectáculo  2 horas.

OBSERVACIONS
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19 AMB CENSURA NO HI HA CULTURA. 
QUIN ÉS EL LÍMIT DE LA LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ?

VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Primera activitat: Exposició sobre la censura i la llibertat d’expressió.
Segona activitat: Taula rodona titulada “La censura a la cultura. Quins són els límits de la llibertat d’expressió?”
Tercera activitat: Projecció del documental "Tijera contra papel"
Quarta activitat: Concert a favor de la llibertat d’expressió.

ESPAIS Sala municipal exposicions, teatre municipal Ateneu i Rambla Sant Isidre 

PRESSUPOST GLOBAL 14. 695 € CONTRACTACIÓ AJUNTAMENT 14. 695 €

PÚBLIC General DATES 4 de juny 2022 HORARIS Tot el dia

OBSERVACIONS
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20 RECUPEREM EL GUATEQUE VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Un GUATEQUE i el DOCUMENTAL " Igualada, capital del guateque"
Recrear un guateque com els que tenien lloc als anys 70 a Igualada, amb un concert de Los Mustangs i artistes igualadins de l’època 
com Los Signos. 
Prèviament, s’estrenarà un documental de 30 minuts sobre l’ambient dels guateques i concerts de primer ordre, que van ser tot un
èxit  entre la juventut i va marcar una generació. Memòria històrica. 
Realització del documental “ Igualada, capital del guateque” i projecció d’estrena
Guateque concert de: 
Los Signos, grup igualadí dels anys 70
Los Mustangs, amb Santi Carulla
Punxadiscos, amb vinils amb temes dels 60 i 70.

ESPAIS La projecció del documental al Cinema Ateneu
El guateque, a la pista de l’Ateneu, antics Jardins “ El Trèbol”

PRESSUPOST GLOBAL 14. 800 € CONTRACTACIÓ AJUNTAMENT 14. 800 €

PÚBLIC General
Joventut dels anys 60 i 70

DATES Estrena documental: setmana 
prèvia al guateque//  Guateque: Un 
diumenge de Juliol del 2022

HORARIS Hora inici: 19h Fora final: 22h
Durada: 3 hores

OBSERVACIONS
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21 AUCA ALEGREMENT VERSADA DE LA CIUTAT D’IGUALADA VÀLIDA

DESCRIPCIÓ El Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada proposa escenificar la història d’Igualada als districtes de la ciutat d’una manera divertida i 
entretinguda per a tota la família; amb actrius i actors igualadins i de la mà del Teatre Nu i el seu espectacle: Teatre Arrossegat de 
Catalunya.
Aquest espectacle representa en places i carrers les històries més conegudes i estimades del repertori universal, és per aquest 
motiu que vol recrear la gloriosa història de la nostra ciutat. L’escenari desplegable i multifuncional del Teatre Arrossegat es
presenta davant dels ulls del públic per oferir un teatre popular, inspirat en l’art i l’ofici dels còmics ambulants. Una proposta plena 
de joc, popularitat i complicitat amb el públic.

ESPAIS El dissabte 14 de maig de 2022 a les 7 de la tarda al Parc dels Set Camins, districte Pla de Sant Magí.
El diumenge 15 de maig de 2022 a les 12 del migdia a la plaça de l'Ajuntament, districte Centre.
El dissabte 21 de maig de 2022  de la tarda al Parc de Valldaura, districte de Ponent.
El diumenge 22 de maig a les 12 del migdia a la plaça de l'skateparc, districte de Les Comes.
El dissabte 28 de maig de 2022 a les 7 de la tarda al plaça de Montserrat, districte de Llevant.
El diumenge 29 de maig de 2022 a les 12 del migdia a l'entorn de l'Ermita de Ses Oliveres, districte Sesoliveres - Pla de la Massa.

PRESSUPOST GLOBAL 14. 999 € CONTRACTACIÓ AJUNTAMENT 14. 999 €

PÚBLIC General DATES Els caps de setmana del mes de 
maig del 2022: 14, 15, 21, 22 , 28 i 
29 de maig.

HORARIS Alternativament, a les 12 del 
migdia i a les 7 de la tarda.

OBSERVACIONS L'entitat és la responsable de tota la producció i ha d'incloure tots els elements necessaris per fer l'activitat: cadires, personal de 
control, voluntaris, etc.
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22 DIDO I ENEES VÀLIDA

DESCRIPCIÓ La proposta és una iniciativa de la Coral Mixta d’Igualada, però també hi participa l’Escola Conservatori Municipal de Música
d’Igualada. Es tracta de posar en escena l’òpera de Henry Purcell “Dido i Enees”. L’ECMMI hi aporta el seu departament de Cant 
(professors i alumnes) i els alumnes avançats i professors que formaran l’orquestra. Deixem oberta la possibilitat d’incorporar altres 
músics professionals, si fossin necessaris. La Coral Mixta farà el paper de cor, que té un paper molt important en aquesta obra. El 
director d’escena serà Albert Pasqual i el director musical, Alfred Cañamero.  Els requisits tècnics són els d’una representació 
d’òpera en un teatre a la italiana amb una petita orquestra dalt de l’escenari. 
Es tractaria que tots els grups treballessin per separat el primer semestre del 2022 i que a partir del setembre, amb un calendari ja 
establert un any abans, es fessin els assajos de conjunció. La preparació de l’obra permetria que l’ECMMI treballés curricularment
temes com el barroc, l’òpera barroca, Henry Purcell, el treball d’escena per a cantants i per a cors, fer música per al teatre en el cas 
dels instrumentistes, etcètera. 
Es parteix de la idea de fer participar diferents grups d’estudiants, d’adults amateurs i de professionals en un projecte pedagògic i 
musical on la música, el text, l’escena, i l’escenografia puguin a portar a la ciutat d’Igualada un producte de màxima qualitat.

ESPAIS Teatre Municipal l'Ateneu

PRESSUPOST GLOBAL 15.000 € CONTRACTACIÓ AJUNTAMENT 14.999 €

PÚBLIC General DATES 26 de novembre del 2022 HORARIS Tarda o vespre

OBSERVACIONS En cas que la proposta resulti escollida, l’Ajuntament d’Igualada només contractarà l’activitat per un import màxim de 14.999 € més 
iva, i no es farà càrrec de cap despesa extraordinària o desviació deguda a una previsió errònia del pressupost presentat. En aquest 
cas l’entitat haurà d’ajustar l’activitat al crèdit disponible. 
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23 TRANSITANT VÀLIDA

DESCRIPCIÓ ciaRT dansa juntament amb el ballarí i creador Rober G. apostem per mostrar com és la creació d'una obra coreogràfica transitant 
pels diferents espais del Museu de la Pell.
Visualitzem i apropem la dansa a través de la creació d'un espectacle inèdit amb ballarins professionals i la cooperació i complicitat 
indispensable dels ciutadans que hi vulguin participar (mitjançant audicions obertes) per viure l'experiència i conèixer, des de dins, 
com és el procés creatiu fins a la posta en escena.
Obrim la dansa a la ciutat perquè no només la gaudeixi qui la practica sinó tothom qui tingui la curiositat de saber què és i com és 
tota l'elaboració abans de veure el resultat final.
Durant la setmana de creació els assajos seran oberts a tothom que vulgui.
Finalitza el procés amb l'estrena de l'espectacle (en cas necessari, s'oferiran varis passis perquè tothom hi tingui cabuda)
Tant el procés creatiu com les funcions amb públic es realitzaran al Museu de la Pell

ESPAIS Museu de la pell

PRESSUPOST GLOBAL 18.350 € CONTRACTACIÓ AJUNTAMENT 14.999 €

PÚBLIC General DATES Una setmana de juliol HORARIS Acabar de concretar + estrena el 
mateix dissabte tarda/vespre

OBSERVACIONS Caldrà plantejar com compatibilitzar (horaris i necessitats de la proposta) amb l'activitat pròpia i els horaris d'obertura als visitants 
del Museu, en cas de resultar escollida. 
En cas que la proposta resulti escollida, l’Ajuntament d’Igualada només contractarà l’activitat per un import màxim de 14.999 € més 
iva, i no es farà càrrec de cap despesa extraordinària o desviació deguda a una previsió errònia del pressupost presentat. En aquest 
cas l’entitat haurà d’ajustar l’activitat al crèdit disponible. 
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24 MOSTRA DE BALLS DE DIABLES TRADICIONALS DE CATALUNYA VÀLIDA

DESCRIPCIÓ El ball de Sant Miquel i els diables, d’Igualada proposa l’activitat “Mostra de balls de diables tradicionals de Catalunya” per a que 
s’inclogui dins el marc de la Capital de la Cultura Catalana 2022 a la ciutat d’Igualada. Aquesta proposta vol mostrar i divulgar els 
balls parlats tradicionals a tota la ciutat en un format descentralitzat que consta de diverses activitats satèl·lit que aniran fent a 
diferents llocs de la ciutat i que culminaran amb una cercavila de foc pel centre històric de la ciutat amb totes les colles participants. 
A més a més, aquest any 2021 el Ball de Sant Miquel i els diables compleix 10 anys des de la seva presentació a la ciutat d’Igualada 
l’any 2011. El mateix context de la pandèmia mundial de la COVID-19 ha impedit que l’entitat pugui realitzar els seus actes de 
celebració. La mostra a Igualada serviria també com a acte central del desè aniversari del Ball de Sant Miquel i els diables.
La mostra tindrà la participació de les 12 colles de la CBTDC i portarà a Igualada més de 500 diables provinents de tot Catalunya. 
Aquestes 12 colles es repartiran per diferents punts de la ciutat on cada colla interpretarà el seu entremès o ball parlat i es faran 
diverses cercaviles sense foc, ja que volem que aquesta mostra no només que es focalitzi al centre històric com es fa habitualment 
amb les activitats de cultura popular per tal d’arribar a un públic més divers i més ampli. L’acte final serà de de la mostra serà una 
cercavila de foc a la nit amb la participació de les 12 colles membres de la CBDTC i acabant amb una encesa final espectacular de les 
12 colles totes juntes amb espectacle pirotècnic des de sobre d’un edifici pròxim.
La mostra comptarà també amb les següents activitats satèl·lits: Exposició “Retrats sota el foc” a la Sala Municipal d’exposicions a 
càrrec del fotògraf Daniel Garcia Crespo (DGCFotografia) i Taller de fotografia del foc a càrrec del mateix fotògraf i diferents 
A part de la pròpia entitat que la proposa, aquesta mostra compta amb el suport explícit de la Coordinadora de Balls de Diables 
Tradicionals de Catalunya, la Federació del Seguici Tradicional Històric d'Igualada, l’agrupació fotogràfica d’Igualada i el FineArt.
Actualment la CBDTC està formada per dotze balls: Ball de Diables de Vilanova, Ball de Diables de la Riera, Ball de Diables de 
Vilafranca, Ball de Diables de l’Arboç, Ball de Diables del Vendrell, Ball de Diables de Tarragona, Ball de Diables de St. Quintí, Ball de 
Diables de Torredembarra, Ball de Diables de Reus, Colla Vella de Sitges, Ball de Diables de la Llacuna i Ball de St. Miquel i els 
Diables d’Igualada, que seran els balls que vindran a Igualada per la mostra.

ESPAIS Diversos espais de la ciutat

PRESSUPOST GLOBAL 19.347,27 € CONTRACTACIÓ AJUNTAMENT 14.999 €

PÚBLIC General DATES 4 o 11 de juny HORARIS Tot el dia

OBSERVACIONS Caldrà concretar itinerari, cremada final i la viabilitat final del castell de focs. 
En cas que la proposta resulti escollida, l’Ajuntament d’Igualada només contractarà l’activitat per un import màxim de 14.999 € més 
iva, i no es farà càrrec de cap despesa extraordinària o desviació deguda a una previsió errònia del pressupost presentat. En aquest 
cas l’entitat haurà d’ajustar l’activitat al crèdit disponible. 
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25 JUST DE NOM I DE FETS VÀLIDA

DESCRIPCIÓ L'acte que proposem consistirà en un concert teatralitzat itinerant en homenatge al Mestre Joan Just i Bertran en ocasió del 125è 
aniversari del seu naixement, i que comptarà amb la participació de diverses entitats musicals d'Igualada.
Per donar a conèixer la seva apassionant història vital, a través de diverses escenes dirigides per Marc Hervàs, representaran la seva 
trajectòria de forma teatralitzada en diversos espais significatius de la nostra ciutat i que s’intercalaran entre cada actuació musical. 
A cada espai, el públic, que anirà desplaçant-se d’un lloc a un altre conduïts per la nostra banda mentre aquesta interpreta les peces 
de marxa de l’autor, podrà seguir la història del Mestre i escoltar les il·lustracions musicals que oferiran les formacions igualadines, 
hereves del seu ric llegat, fins reunir-nos totes a un punt concret per interpretar conjuntament l’emblemàtica i conegudíssima 
marxa d’El Patge Faruk.
A fi i efecte de donar la màxima difusió possible a aquest homenatge, impulsarem la possibilitat que, en col·laboració amb 
institucions i mitjans com l’Ajuntament d’Igualada, la Biblioteca Central, l’Ateneu, l’Arxiu Comarcal i el Canal Taronja es pugui, d’una 
banda, oferir el dia de l’actuació una pantalla gegant on el públic que ho desitgi o tingui dificultats de mobilitat pugui seguir l’acte a 
través d'una gravació que s’oferiria en streaming i emissió per la TV i, de l’altra, organitzar una exposició centrada en la figura d’El 
Mestre Just. La duració de l’espectacle seria de dues hores i mitja i s’iniciaria en el Teatre Municipal de l’Ateneu, on s’interpretarien 
cançons i peces per a piano. 
Un cop a l’exterior, els diferents grups se situaran en indrets determinats escaients al tarannà de cada repertori i formació, que 
seran conduïts pel guió dramatúrgic a través dels actors i la banda de música en format de marxa. En aquest recorregut guiat 
podrem escoltar repertori coral, sardanes, obres per a banda fins arribar a la Basílica de Santa Maria on s’interpretarien peces per a 
orgue. L’acte s’acabaria de nou al Teatre Municipal l’Ateneu, on l’orquestra simfònica oferiria els Tres Quadres Simfònics per a gran 
orquestra, a fi i efecte de poder gaudir i enregistrar una de les grans obres del mestre gairebé desconegudes actualment pel públic 
igualadí. L’acte es clouria al mateix teatre amb una interpretació conjunta de tots els grups vocals i instrumentals de la tan 
emblemàtica i coneguda peça d’El Patge Faruk.

ESPAIS Diversos espais d'Igualada: Teatre Municipal de l'Ateneu, Basílica de Santa Maria, Jardins de l'Ateneu, Rambla de Sant Isidre, 
Biblioteca Central, Plaça Pius XII i Plaça de l'Ajuntament.

PRESSUPOST GLOBAL 14.970 € CONTRACTACIÓ AJUNTAMENT 14.970 €

PÚBLIC General / Infantil / Juvenil DATES Estrena prevista pel dissabte 8 
d'octubre de 2022.

HORARIS Inici de l'acte a les 18h. Durada 
aprox. de dues hores i mitja.

OBSERVACIONS
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26 RACONS EN DANSA VÀLIDA

DESCRIPCIÓ ImproJam es vol sumar als actes que es faran a Igualada com a capital de la cultura catalana 2022 i proposem "Racons en Dansa", 
un recorregut itinerant per omplir, d'una manera sensible i deliciosa, diversos marcs igualadins a través de la dansa que finalitza a la 
plaça de l'Ajuntament amb una ImproJam interactiva i multi disciplinar, participativa i festiva per a tothom.
Participaran diversos ballarins i/o musics de diferents modalitats de dansa.

ESPAIS Diversos racons del centre de la ciutat.

PRESSUPOST GLOBAL 11.070 € CONTRACTACIÓ AJUNTAMENT 11.070 €

PÚBLIC General DATES Un dissabte de primavera o estiu 
(acabar de determinar).

HORARIS Tarda/vespre.

OBSERVACIONS
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27 REIS 22- TROBADA ESTATAL DE CAVALCADES DE REIS 
PATRIMONIALS

VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Les particularitats, elements i antiguitat que caracteritzen la Festa dels Reis d'Igualada fan que aquesta mostra patrimonial sigui, 
potser, la més arrelada entre els veïns i veïnes de la nostra ciutat. Aquest fet ens fa sovint ser inconscients de l'existència d'altres 
festes de Reis arreu de l'estat. Amb l'objectiu de conèixer-les i fer-nos ressò d'elles així com compartir les experiències comunes 
amb aquestes mostres neix aquest projecte. Unes jornades que esdevinguin un punt de trobada entre les diferents mostres i festes
vinculades a la jornada dels 5 de gener, així com ser aparador per a les propostes que estant duent a terme. La visió científica dels 
experts sobre l'origen de la Festa o els reptes i problemàtiques que sovint es donen en les organitzacions també han de centrar 
aquestes jornades. 
A finals de 2010, Alcoi va celebrar la I Convención Nacional de la Fiesta de los Reyes Magos. Igualada va formar part de les festes 
assistents, participant com a congressistes i ponents de la trobada. Ser continuadors d'una renovada convenció, deu anys després
de la celebració d'aquest, pot esdevenir un bon esperó per les institucions implicades. Altrament la Capitalitat de la Cultura 2022, 
pot ser el marc idoni per agafar el relleu d'Alcoi, i com dèiem fer d'aparador i punt de trobada de les festes de Reis de l'estat i de la 
nostra pròpia. Les temàtiques dels debats i ponències pretenen abordar des de la catalogació institucional de les festes de Reis fins 
a qüestions actualitat com el gènere, la participació pluricultural fora dels marges tradicionals o el blackface. Les ponències i debats 
d'aquesta trobada estaran protagonitzades pèls, com dèiem, organitzadors i experts de les cavalcades de reis d'arreu de l'estat, que 
durant aquest cap de setmana, confluiran en aquesta trobada. La previsió és fer extensiva aquesta invitació a ciutats com Alcoi,
Sevilla o Sant Vicent dels Horts que compten amb les cavalcades de reis amb models i antiguitat molt similars a la nostra.

ESPAIS Espais i necessitats tècniques subjectes a la programació d´actes i ponències, encara per determinar. Comptem amb l'estructura 
logística i la massa social de la pròpia entitat. En una primera previsió és contempla la possibilitat d'utilitzar diferents espais, 
adequats a les necessitats tècniques i logístiques dels actes( ex. Teatre Municipal l'Ateneu).

PRESSUPOST GLOBAL 17.848 € CONTRACTACIÓ AJUNTAMENT 14.999 €

PÚBLIC Només adult DATES 14- 16 octubre 2022 /  20-22 
octubre 2022

HORARIS Per determinar

OBSERVACIONS En cas que la proposta resulti escollida, l’Ajuntament d’Igualada només contractarà l’activitat per un import màxim de 14.999 € més 
iva, i no es farà càrrec de cap despesa extraordinària o desviació deguda a una previsió errònia del pressupost presentat. En aquest 
cas l’entitat haurà d’ajustar l’activitat al crèdit disponible. 
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28 MAGNIFICANT & EL MIRADOR - JOSA I XALEST VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Us presentem un concert amb les dues entitats musicals joves més importants de la nostra ciutat. Per un cantó la JOSA, la única 
orquestra simfònica estable de la nostra ciutat que durant més de trenta anys a nodrit de repertori clàssic al públic igualadí. La 
segona entitat és la Xalest, una coral caracteritzada per la seva vessant pedagògica i de creixement tant personal com musical del 
seus cantaires aportant sempre un caràcter festiu i desenfadat propi d'una entitat juvenil autogestionada 100%.
L'ambiciós repertori que ens proposem abordar es tracta ni més ni menys que del Magnificat de John Rutter i el Mirador de Josep 
Vila i Casañas. La primera obra és una delícia per a tots els públics amb sonoritats properes a les músiques de cinema i l'elegància 
pròpia de la música coral anglesa. La segona és un enfilall de cançons tradicionals catalanes feta amb magistral gust, una obra 
d'orfebreria musical amb material tret de les cançons de tota la vida a casa nostra. Un concert que pretén atraure a nous públics 
joves a la música clàssica però que farà les delícies dels més exigents melòmans.

ESPAIS Ateneu Teatre municipal / Santa Maria

PRESSUPOST GLOBAL 4.650 € CONTRACTACIÓ AJUNTAMENT 4.650 €

PÚBLIC General / Infantil / Juvenil DATES Mes d’abril (no tenim data fixada) HORARIS 12H-20H

OBSERVACIONS



RESULTATS VALORACIÓ

34

29 MALDEPESTA VÀLIDA

DESCRIPCIÓ “Sota l’asfalt hi ha les llambordes, sota les llambordes hi ha la terra polsosa i sota la terra polsosa hi ha els ossos que parlen d’allò 
que va passar.
Un grup de joves amb mascareta escuren els minuts que els falten pel toc de queda asseguts al tobogan del parc.
Poc s’imaginen que fa més de 400 anys, en aquest mateix indret, centenars de persones també morien d’un mal, que també era 
desconegut i llunyà.
El 1589 una devastadora epidèmia castigava Igualada. Mentre el poble moria a diari; metges, creences esotèriques i l’omnipresent
religió catòlica buscaven explicacions i remeis per allò que estava passant.”
Aquest és el punt de partida per a una producció musical especial de l’Olla Expressa per al 2022. Hi ha un paral·lelisme clar entre la 
situació de pandèmia actual i la que va patir Igualada fa més de 400 anys. Per això la representació d’aquest musical serà 
completament a l’exterior, concretament, als carrers i places del centre històric de la ciutat. També els protagonistes d’aquesta 
antiga història compartiran el relat amb el jovent que representarà l’obra, és a dir, persones d’entre 12 i 16 anys de la ciutat i 
rodalies que el 2020 i 2021 també han patit els canvis i restriccions que l’actual pandèmia ha provocat.
El jovent que posarà veu i cos a aquesta història haurà estat preparant-la de manera intensiva durant 7 dies abans de les funcions, i 
treballant cadascun dels àmbits que requereix un musical (música, escenografia, coreografia i vestuari). Fins a 60 participants 
podran inscriu-re’s a aquests tallers de preparació, amb l’objectiu de treballar conjuntament i amb ganes per fer sentir les històries 
relacionades amb la pesta del 1589 als carrers d’Igualada. El guió d’aquesta obra anirà a càrrec del Pep Farrés i el Joan Mateu i la 
música s’encarregarà al compositor igualadí Pol Requesens. El treball de preparació es durà a terme en grups i garantint que cada 
participant pugui expressar-se en cada una de les disciplines artístiques.

ESPAIS Les representacions es faran a l'exterior, en carrers i places al voltant de la Plaça Sant Miquel. Els assajos amb el jovent es duran a 
terme a l'espai de l'Escorxador.

PRESSUPOST GLOBAL 18.900 € CONTRACTACIÓ AJUNTAMENT 14.999 €

PÚBLIC General / Juvenil DATES Funcions el 8, 9 i 10 de Setembre 
de 2022.

HORARIS 21:00h

OBSERVACIONS En cas que la proposta resulti escollida, l’Ajuntament d’Igualada només contractarà l’activitat per un import màxim de 14.999 € més 
iva, i no es farà càrrec de cap despesa extraordinària o desviació deguda a una previsió errònia del pressupost presentat. En aquest 
cas l’entitat haurà d’ajustar l’activitat al crèdit disponible. 
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30 POSTALS D’HISTÒRIA D’IGUALADA VÀLIDA

DESCRIPCIÓ L'activitat constarà de vàries representacions teatrals combinades amb projeccions i mapping sobre la façana d’un edifici 
emblemàtic de la ciutat (Ajuntament, Biblioteca…), on es representaran moments clau de la història de la ciutat, com la Mort de 
Ferran d'Antequera, la grip de 1918, la Batalla del Bruc, com va viure la societat civil la proclamació de la república, etc. En la 
preproducció de l'activitat hi participen perfils tècnics en audiovisuals i els mateixos actors per gravar les diferents escenes, així com 
un equip d’historiadors encarregat de donar suport amb el rigor històric i el guionatge de cada acte. En el moment de l'activitat els 
actors representaran en viu les diferents escenes i els artistes audiovisuals ho complementaran amb escenes mapejades.

ESPAIS L'activitat es pot realitzar en qualsevol espai emblemàtic o d'interès patrimonial. Aquesta decisió pot venir determinada per
l'Ajuntament si és necessari.

PRESSUPOST GLOBAL 14.790 € CONTRACTACIÓ AJUNTAMENT 14.790 €

PÚBLIC General DATES Segona meitat de l'any 2022 HORARIS Cal que sigui en horari on la llum 
solar no interfereixi en els 
mappings i les projeccions

OBSERVACIONS
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31 CONCERT DE GRALLES VUITCENTISTA VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Conjunt format per 3 gralles (dues gralles seques i una baixa) i un timbal de llautó proposem de fer un concert de gralles i timbal 
tradicional. 
Amb repertori de diferents peces vuitcentistes, com passos dobles, jotes, rumbes entre d'altres, algunes d'elles recuperades i 
tocades pel conegut graller anoienc Jaume Pelfort a principis de segle XX. A més d'aquestes peces, també es poden interpretar 
d'altres de més actuals o populars.

ESPAIS Plaça Pius XII, plaça del pilar, Museu de la pell ,o a convenir.

PRESSUPOST GLOBAL 1.500 € CONTRACTACIÓ AJUNTAMENT 1.500 €

PÚBLIC General DATES A convenir HORARIS A convenir

OBSERVACIONS
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32 FESTA D'INICI DE TEMPORADA VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Es tracta d'una jornada de celebració i arts escèniques per a començar el curs i la temporada teatral per a tota la família. La majoria 
d'actes es farien en espais oberts per a crear sensació de festa. Si les mesures contra el Covid-19 no ho permetessin els actes es 
podrien celebrar a l'aire lliure però amb aforament limitat. 
Les activitats que es durien a terme serien les següents. Els espectacles estan per definir en funció de les estrenes. Malgrat això, 
fem una proposta d'espectacles similars.
Espectacle de circ a l'aire lliure (Amfiteatre de l'Estació Vella, Cal Font...) de grans dimensions i amb el màxim d'aforament. Caldria 
infraestructura tècnica de so i cadires. Espectacles d'exemple: Xarivari Blues (Circ Los), Absurd (Circ Vermut) o Àvol (Circ Bover)
Espectacle itinerant que portés al públic d'un espectacle a l'altre. Sense necessitats tècniques. Espectacles d'exemple: Rats/Pigs
(Campi qui pugui), La llebre i la tortuga (Teatre Nu), A la fresca (Anna Confetti) o Open Door (Pere Hosta)
Espectacle de màgia de mitjà-gran format al Teatre Municipal l'Ateneu. Les necessitats tècniques anirien d'acord amb l'espectacle 
contractat i la cessió de l'espai es faria mitjançant el conveni de l'Ajuntament d'Igualada amb Xarxa Igualada. Espectacles 
d'exemple: Deja-vu (Mag Edgar), Una nit del Mag Lari (Mag Lari) o The Postman (Txema Màgic)
Concert a l'aire lliure (Plaça de l'Ajuntament o similar). Cal escenari i infraestructura tècnica de so. Espectacles d'exemple: Xiula, El 
Pot Petit, Ambauka, Pentina el gat...
Xocolatada. Caldrien taules i xocolatada (contractada a una altra empresa).

ESPAIS Amfiteatre Estació Vella / Cal Font / Espai similar
Carrers de la ciutat
Teatre Municipal l'Ateneu
Plaça de l'Ajuntament / Espai similar

PRESSUPOST GLOBAL 14.300 € CONTRACTACIÓ AJUNTAMENT 14.300 €

PÚBLIC General / Infantil / Juvenil DATES 17 de setembre de 2022 HORARIS 10:30: Espectacle de circ a l'aire 
lliure 11:30: Espectacle itinerant
12:15: Espectacle de màgia de 
mitjà-gran format 18:00: 
Concert a l'aire lliure 19:00: 
Xocolatada

OBSERVACIONS



RESULTATS VALORACIÓ

38

33 BIGBANG VÀLIDA

DESCRIPCIÓ La BIGBANG pretén ser una diada de percussió on els diferents grups d’edats que formen la nostra entitat (QUARKS, PROTIUMS, 
DEUTERIUMS, TRITIUMS i PROTONS) toquen en format cercavila i estàtics els ritmes que s’han anat treballant al llarg dels últims 
anys. A més a més, la BIGBANG també pretén ser un aparador de la percussió a la ciutat, convidant a diferents colles d’arreu de 
Catalunya a participar-hi i realitzar un espectacle en format cercavila pels carrers més cèntrics d’Igualada i un espectacle en estàtic 
a la plaça de l’Ajuntament. 
Durant el matí, els diferents grups de percussió es troben a la ciutat i realitzen diferents activitats programades i tallers oberts a la 
ciutat. A la tarda, s’inicien les cercaviles i es conclou amb els espectacles en estàtic a la Plaça de l’Ajuntament.

ESPAIS Les activitats de matí, es pretenen realitzar a l'Escorxador. 
Les activitats de tarda, es pretenen realitzar pels carrers del centre de la ciutat (cercavila) i Plaça de l'Ajuntament. El recorregut de 
la cercavila pretén ser:

Plaça de Cal Font – C/Aurora fins C/Òdena
C/Òdena fins Rambla Sant Isidre 
Rambla Sant Isidre fins cantonada Pastisseria Pla 
Pastisseria Pla fins a Plaça de la Creu
Plaça de la Creu cap a C/Argent
C/Argent fins Plaça Ajuntament

PRESSUPOST GLOBAL 1.510 € CONTRACTACIÓ AJUNTAMENT 1.510 €

PÚBLIC General DATES Dissabte 23 o 30 de juliol de 2022 HORARIS Activitats matí (10h a 15h) i 
activitats tarda (16:30 a 20:30)

OBSERVACIONS
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34 10 CONCERTS PER A CELEBRAR 10 ANYS DE LABASTIDA VÀLIDA

DESCRIPCIÓ L'Associació la Bastida del Rec d'Igualada programarà 10 concerts per a celebrar el desè aniversari de l'entitat. L'any 2022,
coincidint amb la capitalitat cultural catalana d'Igualada, la Bastida farà 10 anys que va néixer. Amb forces renovades i mantenint 
viu l'objectiu de crear i celebrar esdeveniments culturals al barri del Rec igualadí, proposem 10 concerts, música en directe en
l'espai que l'entitat té al barri del Rec, en el seu espai exterior, per a poder-hi encabir el nombre màxim d'espectadors possible. Si 
fos necessari, l'entitat també disposa d'un espai a cobert on celebrar-hi els concerts.
Per a poder aprofitar les possibilitats que ens permet l'espai exterior de l'associació, els concerts s'han programat entre els mesos 
d'abril i setembre. Aquest espai exterior té un aforament aproximat de 350 espectadors (que s'han reduït a 100 al llarg de la
pandèmia, seguint tot allò que el PROCICAT ha establert en el seu moment).
El cartell dels 10 concerts (tot i que susceptible de ser modificat) presenta els noms següents:
TARTA RELENA, EL PETIT DE CAL ERIL, GERMÀ AIRE, ASS TRIO, OSO LEONE, CALA VENTO, MIQUEL SERRA, ROLDÁN, TAKNATA i
LA JUNGLE

ESPAIS L'espai on se celebraran aquests 10 concerts és l'espai exterior que l'entitat disposa en la seva seu del carrer de la Creueta, 31.

PRESSUPOST GLOBAL 19.999 € CONTRACTACIÓ AJUNTAMENT 14.999 €

PÚBLIC General DATES abril-setembre de 2022 HORARIS Migdia-tarda-nit

MOTIUS NO 
VALIDACIÓ

OBSERVACIONS En cas que la proposta resulti escollida, l’Ajuntament d’Igualada només contractarà l’activitat per un import màxim de 14.999 € més 
iva, i no es farà càrrec de cap despesa extraordinària o desviació deguda a una previsió errònia del pressupost presentat. En aquest 
cas l’entitat haurà d’ajustar l’activitat al crèdit disponible. 
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35 CICLE ARQUITECTURES VÀLIDA

DESCRIPCIÓ CICLE ARQUITECTURES és un conjunt d’activitats per descobrir el patrimoni i viure la riquesa arquitectònica de la ciutat. 
Difusió el patrimoni. Visites guiades i concurs de fotografia.
C1. Visita guiada ARQUITECTOUR al Zementiri d’Enric Miralles i Carme Pinós, amb la presència de l’arquitecta Carme Pinós. Activitat 
organitzada amb el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya.
C2. Visites guiades OPEN HOUSE al patrimoni d’Igualada. Recorreguts “Igualada històrica”, “Igualada Modernista” i “Igualada 
Contemporània”. Itineraris exteriors per la ciutat, i accés a edificis en format de portes obertes.
C3. CONCURS FOTOGRÀFIC d’arquitectura, en col·laboració a la Demarcació de Comarques Centrals del COAC, que ja impulsa el 
concurs amb premis i exposicions a Manresa i Vic.
Intervencions en espais. Viure i transformar la ciutat!
C4. PAVELLÓ EFÍMER en un punt de la ciutat. Construïm una escultura de gran format que sigui un espai útil per acollir xerrades i 
accions escèniques, i que generi un recorregut com a espai de trobada en un lloc de referència de la ciutat. 
Situem la intervenció en un espai obert de la ciutat que permeti la construcció-artística d’escala arquitectònica (Parc Central,
Estació Vella, Plaça de Cal Font).
C5. NOVA SALA I EXPOSICIÓ COL·LABORATIVA. Perforant una obertura al dipòsit d’aigües de Rigat situat al tocar del Fort Carlí del 
Carrer Sant Magí,  generem un accés que converteix l’espai en una sala d exposicions que pugui romandre com a sala de barri 
permanent per al Poblesec. 
La inaugurarem amb una proposta expositiva amb peces de miscel·lània (ceràmica, fotografia, pintura, arts gràfiques, escultura...).
Projectes tècnics, direcció artística i coordinació a càrrec del grup de joves arquitectes IGD (Guillem Elvira, Caterina Prat, Samuel 
Laguarta, Àlex Carrer i Antoni Valls). Col·labora: Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC).

ESPAIS C1. Cementiri Nou d'Igualada
C2. Itineraris pel centre de la ciutat, inici d'itineraris a La Teneria, accés als edificis de Ca La Mamita, L'Escorxador, Hotel Ciutat 
Igualada, Casa de Coderch (Pg Verdaguer).
C4. Parc central o similar
C5. Dipòsit d'aigües de Rigat (Fort de Sant Magí).

PRESSUPOST GLOBAL 8.760 € CONTRACTACIÓ AJUNTAMENT 8.760 €

PÚBLIC General DATES Maig-octubre HORARIS Diversos

OBSERVACIONS Validada a excepció de l'acció de la  Sala d'exposicions del dipòsit dels Jardins del Fortí, que caldrà el vistiplau dels serveis tècnics 
d'obres de l'Ajuntament d'Igualada.
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36 ELECTRA FESTIVAL VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Electra proposa un festival d'art urbà en el que es pretenen utilitzar les caixes d'electricitat que trobem pels carrers, normalment de
color gris, "vandalitzades" o molt brutes, com a suport per a poder plasmar les obres d'artistes, dissenyadors o il·lustradors tant 
locals i emergents com de primer nivell a escala nacional.
Aquest esdeveniment doncs, vol ser una oportunitat per impulsar i visibilitzar les obres d'artistes joves per demostrar que a casa 
nostre també hi ha talent artístic. A més a més, creiem que la millor manera de fer-ho és portant alguns artistes consolidats i de 
primer nivell, de manera que també intervinguin alguna de les caixes deixant un llegat en forma d'obra que romandrà 
permanentment a la ciutat.
Durant la jornada en la que es realitzaran les intervencions en diverses caixes repartides pels carrers d'Igualada, s'habilitarà un 
espai al centre de la ciutat, on tothom que hi passi podrà pintar i experimentar amb diferents materials sobre un gran format
(Estructura estil bastida, amb fustes), guiats per un professional del món de l'art urbà amb l'objectiu d'apropar aquesta disciplina 
artística a la ciutadania.

ESPAIS Les intervencions artístiques es volen realitzar en diferents caixes d'electricitat repartides per tota la ciutat. L'espai on tothom podrà 
pintar i experimentar s'habilitarà en qualsevol plaça del centre d'Igualada.

PRESSUPOST GLOBAL 11.550 € CONTRACTACIÓ AJUNTAMENT 11.550 €

PÚBLIC General DATES Juny 2022 HORARIS Durant tot un dia

OBSERVACIONS
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37 ENCAMBRA'T XL VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Ampliació del festival “Encambra’t”, convidant a les formacions de cambra més rellevants del panorama musical del pais. 
Es tracta d’un cicle de quatre concerts on cada una d’aquestes formacions ens explicaran la relació de Catalunya i el món a través 
de la música de cambra. 
Com a concert de cloenda presentem les “Metamorfosis” de Richard Strauss. Una obra monumental de cambra on intervenen 23 
veus independents.

ESPAIS La capella del Zementiri. Probablement l’espai arquitectònic més important de la ciutat, un gran desconegut que posseeix una 
acústica ideal per a la música de petit format.

PRESSUPOST GLOBAL 15.750 € CONTRACTACIÓ AJUNTAMENT 14.999 €

PÚBLIC General DATES De Juny a Setembre de 2022 HORARIS 20:00h

OBSERVACIONS En cas que la proposta resulti escollida, l’Ajuntament d’Igualada només contractarà l’activitat per un import màxim de 14.999 € més 
iva, i no es farà càrrec de cap despesa extraordinària o desviació deguda a una previsió errònia del pressupost presentat. En aquest 
cas l’entitat haurà d’ajustar l’activitat al crèdit disponible. 
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38 EMBELLIMENT D'APARADOS DE COMERÇOS DURANT LA FESTA 
MAJOR

NO VÀLIDA

DESCRIPCIÓ El projecte que volem impulsar per la Capitalitat de la Cultura Catalana 2022 consisteix en evidenciar que els comerços i barris de la 
ciutat es troben immersos en un espai-temps excepcional durant la Festa Major d’Igualada.
La proposta consisteix en cobrir els aparadors dels comerços de la ciutat amb unes lones impreses amb imatges dels actes de la 
festa, d’elements festius i d’entitats de la cultura popular que participen de la Festa Major. A més a més, aquestes lones 
s’identificaran amb el logotip del comerç on s'exposa. 
Les lones, ignífugues i de fàcil col·locació, no només contribuiran a facilitar un lluïment dels comerços, sinó que també seran 
d’utilitat per protegir aquells comerços que es veuen afectats directament per els elements de foc de les entitats que participen en 
les cercaviles, en substitució dels plàstics i cartrons que habitualment s’utilitzen. A més a més, aquestes lones es podran aprofitar 
en les Festes Majors posteriors o inclús en aquelles altres ocasions en que sigui necessari cobrir els aparadors dels comerços.
Per tal de dur a terme el projecte, comptem amb la col·laboració d’Igualada Comerç, posant de manifest el valor dels comerços i 
barris com a sector clau per a la vitalitat territorial i aconseguir que la ciutat d’Igualada llueixi ben bonica durant la Festa Major. 
Gràcies a la col·laboració d’Igualada Comerç serà possible contactar amb els comerços que formen part de l’associació i tenir una 
comunicació directe amb tots ells, de manera que facilitarà la feina de disseny i preparació de les lones.
Hem adjuntat imatges per tal de mostrar exemples de cuitats com Vilafranca i Mataró que ja han dut a terme projectes semblants.

ESPAIS No es pot entendre una Festa Major sense una trama urbana determinada, que és en definitiva el marc espacial on aquesta es 
desenvolupa. Però malgrat que la festa actua als carrers del centre, volem que l’embelliment dels comerços s'estengui a tots els
barris de la ciutat.

PRESSUPOST GLOBAL 7.700 € CONTRACTACIÓ AJUNTAMENT 7.700 €

PÚBLIC General DATES Durant el mes d'agost i en especial 
del 22 al 29 d'agost de 2022.

HORARIS Sense especificar

MOTIUS NO 
VALIDACIÓ

L’objectiu dels pressupostos participatius és generar noves activitats amb motiu de la Capital de la Cultura Catalana. A les bases es 
va incloure un llistat amb les Festes i activitats que quedaven excloses dels pressupostos, i en aquest cas, es tracta d’una activitat 
complementària de la Festa Major que ja forma part dels actes culturals previstos per l'Ajuntament, i per tant no poden concórrer a 
les votacions. A més, és una proposta que no es pot limitar a un sol recorregut, sinó que caldria cobrir els diferents itineraris de foc i 
caldria oferir a tots els establiments per evitar greuges entre comerços. El cost de l’acció seria molt més elevat que el límit de la 
partida.
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39 UNITS PEL GOSPEL VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Units pel gospel será una jornada dedicada al gospel, un primera part on es realitzarà un taller de gospel al matí  amb la karen
gibson i el seu pianista ( o representant del gospel internacional), obert a un públic adult, que hi podrà participar tot aquell que ho 
desitgi (independentment del seu nivell) d’una durada de 3/4h amb el recolzament dels cantaires del igualada gospel choir, al espai 
escorxador / auditori ecmmi / espai similar.
La segona part tindrà lloc al mateix espai i treballarem amb en Kike Cuadros l’expressió corporal/ coreos gospel/ … en un taller de 
16-18h.
L'acte final de cloenda de la jornada serà un concert final participatiu, per part del igualada gospel choir, dirigida al públic general. 
amb la què es podrà participar en les cançons treballades aquell matí.
Es durà a terme a la plaça de cal font, a partir de les 20h, amb el director pau sastre i banda en directe, on també intervindrà la sra.
Gibson i el seu pianista en les cançons treballades aquell matí.

ESPAIS Plaça Cal Font (zona biblioteca) / Espai escorxador / Auditori

PRESSUPOST GLOBAL 14.470 € CONTRACTACIÓ AJUNTAMENT 14.470 €

PÚBLIC General DATES 21 de maig de 2022 HORARIS 10-14h  /  16-18h /  20-21:30h

OBSERVACIONS
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40 RIUS DE FOC VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Consta de 3 correfocs simultanis que convergeixen a la plaça de Cal Font, on hi haurà un espectacle final a càrrec de l'empresa 
Comediants.
En cas que no sigui possible fer un acte amb recorregut, seria viable ometre els correfocs i fer només l'espectacle a la plaça.
Participen les 3 colles de diables: Mal Llamp, Diables d'Igualada i Petits Diables d'Igualada, amb el bestiari propi i de la ciutat; i 
Comediants.

ESPAIS Correfoc 1: Recorregut des de l'Escorxador fins a la plaça de Cal Font.
Correfoc 2: Recorregut des de la plaça de l'Ajuntament fins a la plaça de Cal Font.
Correfoc 3: Recorregut des del Mercat de la Masuca fins a la plaça de Cal Font.
Espectacle final: a la plaça de Cal Font

PRESSUPOST GLOBAL 14.999 € CONTRACTACIÓ AJUNTAMENT 14.999 €

PÚBLIC General DATES 16 de juliol de 2022 HORARIS de 22:00 a 24:00

OBSERVACIONS En el cas de resultar escollida caldrà validar els itineraris i la viabilitat del correfoc final. 
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41 FLASHMOB PARTICIPATIU VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Des de la Coral Juvenil Xalest creiem que organitzar un Flashmob Igualada que aglutini músics, cantants i ballarins, pot ser una 
proposta molt engrescadora i representativa de la magnitud d'habitants que participem activament en el món cultural a Igualada i
un bon espectacle per tenir lloc durant l'any de la commemoració de la Capitalitat de la Cultura Catalana 2022.

ESPAIS Plaça de Cal Font

PRESSUPOST GLOBAL 9.178 € CONTRACTACIÓ AJUNTAMENT 9.178 €

PÚBLIC General DATES Cap de setmana més proper a Sant 
Jordi.

HORARIS Tarda

OBSERVACIONS
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42 QUÈ EN FAREM DE LA MEMÒRIA? 
DEBAT SOBRE LA CREACIÓ, DIPÒSIT I DIFUSIÓ DE LES FONTS ORALS

VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Sessió d'1 dia repartida en matí 3 hores, dinar  i tarda, 4 hores
Exposició de la temàtica, taules de treball, debat i conclusions elaborades pels participants.

ESPAIS Sala de socis de l’Ateneu igualadí.

PRESSUPOST GLOBAL 1.000 € CONTRACTACIÓ AJUNTAMENT 1.000 €

PÚBLIC General DATES Juny/ octubre.   
Dissabte o diumenge

HORARIS De 10 a 13 i de 2 quarts de 5 a 2 
quarts de 9

OBSERVACIONS
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43 XVII TROBADA DE CINECLUBS DELS PAÏSOS CATALANS NO VÀLIDA

DESCRIPCIÓ SETMANA DE CINEMA CATALÀ
Des de les primeres dècades d’existència del cinema va haver-hi gent que el va considerar com una enorme finestra oberta al 
coneixement i al gaudi. La flama del cinema i dels cineclubs continua.  Molts –afortunadament- cineclubs, com a representants de la 
societat civil organitzada, participen en les polítiques culturals del seu municipi. A tots ells,… aquest homenatge.

ACTIVITAT
•        Estrena a Igualada d’una pel·lícula catalana (un dijous)
•        Inauguració de l’exposició (gratuïta) en commemoració dels 40 anys de la Federació Catalana de Cineclubs (*) “EL 
CINECLUBISME S’ORGANITZA”. Amb la presència del comissari de l’exposició en Juan Manuel García Ferrer, i qui ens farà una visita
relatada d’ella. Val a dir que des del Cineclub Ateneu hem aportat documentació –i exposada- dels nostres 41 anys d’existència. 
Exposició produïda per la Filmoteca de Catalunya (divendres)
•        Trobada de tots els cineclubs de LA FCCC. Això comporta l’ADO (Assemblea General Ordinària) i Tallers de Formació. 
Acabarem amb l’estrena d’una pel•lícula. (dissabte)
•        Jornada lúdica (visita Museu de la Pell, etc…) per a tots els representants que hagin vingut a la Trobada de Cineclubs. 
(diumenge).

ESPAIS Teatre Municipal de l'Ateneu i Cinema Ateneu

PRESSUPOST GLOBAL 12.500 € CONTRACTACIÓ AJUNTAMENT 12.500 €

PÚBLIC General DATES Finals de setmana del mes de maig 
o primer de juny de 2002.

HORARIS Capvespres de dijous i divendres 
i jornades senceres de dissabte i 
diumenge

MOTIUS NO 
VALIDACIÓ

No queda justificat el pressupost de 12.500 €.
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