
PROCÉS 

PARTICIPATIU



OBJECTIUS I PRINCIPIS

• 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.

• Generar una programació cultural 
adequada i participada.

• Regir el procés pel principi de 

transparència en la informació.

• Destinar una partida màxima de 

75.000€ per cobrir les despeses dels 

projectes guanyadors.
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FASES DEL PROCÉS PARTICIPATIU
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DIFUSIÓ INICIAL

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

VALORACIÓ TÈCNICA

VOTACIÓ

RETORN

Març 2021

1-30 Abril 2021

Maig – Juny  2021

28 Juny – 11 Juliol 2021

Juliol 2021



PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

4

Podran presentar propostes les entitats i empreses culturals de la ciutat.

1 - 30
ABRIL

A través del formulari en línia disponible a la web de l'esdeveniment,
www.igualadaccc2022.cat, adjuntant una imatge que il·lustri la proposta.

Opcionalment es 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.

Contacte de suport: contacte@igualadaccc2022.cat

PRESENTACIÓ

http://www.igualadaccc2022.cat/


PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

5

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 - 30
ABRIL

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



VALORACIÓ DE LES PROPOSTES
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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.

MAIG -
JUNY



VOTACIÓ
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La ciutadania d’Igualada podrà seleccionar aquelles propostes que finalment
s’executaran durant el 2022 en el marc de la Capital de la Cultura Catalana, per
votació.

28 JUNY 
11 JULIOL 

Totes les persones majors de 16 anys empadronades a Igualada.

QUI PODRÀ VOTAR?

• 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, es podrà votar
presencialment prèvia presentació del DNI o NIE:

• A la Sala d'Exposicions Municipal (carrer Garcia Fossas 2), 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.

• Al vestíbul de l’Ajuntament d’Igualada de dilluns a dijous de 8 a 18 h, i divendres de 8
a 14 h.

COM ES  PODRÀ VOTAR?



RETORN
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JULIOL 

El retorn permet conèixer els resultats i la participació del procés.

Es realitzarà una sessió informativa adreçada a tota la població i a les entitats i
empreses culturals que han participat.

Es realitzarà una difusió àmplia dels resultats a través dels diferents canals d’informació
municipals.

Es facilitarà la valoració del procés a través de formularis.



INFORMACIÓ

www.igualadaccc2022.cat

contacte@igualadaccc2022.cat  

@igualadaccc2022

https://www.facebook.com/IgualadaCCC2022

@igualadaccc2022

#igualadaccc2022
#igualadaéscultura
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TENIU ALGUN 
DUBTE?



MOLTES 

GRÀCIES
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