4. ÀREA DE PLANS TRANSVERSALS
4.3 Cultura
4.3.1 Agenda, Butlletí Digital i Catàleg d’Activitats Culturals - Web
www.penedescultura.cat
Tipologia del servei i objectius
El web www.penedescultura.cat és una plataforma gratuïta perquè les entitats, les
administracions, les institucions, les persones, els grups i les empreses de la
comarca puguin difondre, a través de l’Agenda, les activitats culturals públiques que
organitzen i, a través del Catàleg, les activitats culturals que oferten per ser
contractades. L’Agenda es bolca en el Butlletí digital que s’envia cada setmana a les
persones que hi estan subscrites.
Objectius:
 Oferir una eina als ajuntaments i a les entitats de l’Alt Penedès per publicitar les
seves activitats i aprofitar millor la inversió econòmica i de recursos humans
emprada en l’organització.
 Difondre una oferta cultural majoritàriament gratuïta entre la ciutadania del
Penedès.

Dades 2021





10 nous agents culturals
Total agents culturals de l’Alt Penedès: 367
Total d’activitats publicades a l’Agenda: 2.401
Total d’activitats publicades al Catàleg: 20

Pressupost 2021
4.718€ - subvenció de la Diputació de Barcelona

Aspectes a destacar 2021





S’han integrat 13 agendes culturals municipals (les Cabanyes, Castellet i la
Gornal, Font-rubí, Mediona, Olèrdola, Olesa de Bonesvalls, el Pla del Penedès,
Puigdàlber, Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Llorenç d’Hortons, Sant Martí
Sarroca, Sant Quintí de Mediona i Vilobí del Penedès)
Amb la integració de les 13 agendes s’ha passat de 697 activitats publicades
l’any 2020 a 2.401 activitats publicades l’any 2021
S’ha fet una actualització de la base de dades d’agents culturals
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4. ÀREA DE PLANS TRANSVERSALS

4.3 Cultura
4.3.2 Subvencions per la participació dels ajuntaments a la web
www.penedescultura.cat
Tipologia del servei i objectius
Subvencions avaluables econòmicament que tenen com a finalitat subvenir a les
despeses d'organització de les activitats culturals organitzades pels ajuntaments de
l'Alt Penedès i, alhora, dinamitzar el web del Servei de Cultura del CCAP,
www.penedescultura.cat mitjançant la publicació a l’Agenda i el Butlletí de les
activitats culturals organitzades.
Objectius:
 Que es facin espectacles culturals de petit format a tots els municipis de la
comarca, especialment als nuclis de menys de 500 habitants
 Difondre una oferta cultural majoritàriament gratuïta entre la ciutadania de la
comarca

Dades 2021




122 activitats culturals
11 sol·licituds de subvenció
11 sol·licituds atorgades

Pressupost 2021
11.000 € (CCAP + DIBA)
68.696 € (ajuntaments)

Aspectes a destacar 2021
L’impacte de la covid va fer que reorganitzessin les activitats culturals i els formats
de les activitats programes
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4. ÀREA DE PLANS TRANSVERSALS

4.3 Cultura
4.3.3 Subvencions per la participació de les entitats a la web
www.penedescultura.cat
Tipologia del servei i objectius
Subvencions avaluables econòmicament que tenen com a finalitat subvenir a les
despeses d'organització de les activitats culturals organitzades per les entitats de
l'Alt Penedès i, alhora, dinamitzar el web del Servei de Cultura del CCAP,
www.penedescultura.cat mitjançant la publicació a l’Agenda i el Butlletí de les
activitats culturals organitzades.
Objectius:
 Foment de les entitats de l’Alt Penedès que organitzen activitats culturals de
caràcter públic i gratuït.
 Difondre una oferta cultural majoritàriament gratuïta entre la ciutadania de la
comarca

Dades 2021




163 activitats culturals
10 sol·licituds de subvenció
10 sol·licituds atorgades

Pressupost 2021
12.000 €
98.835 € (entitats)

Aspectes a destacar 2021
L’impacte de la covid va fer que reorganitzessin les activitats culturals i els formats
de les activitats programades
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4. ÀREA DE PLANS TRANSVERSALS

4.3 Cultura
4.3.4 Premi a l’Edició de Recerca Històrica
Tipologia del servei i objectius
Aquest premi té com a finalitat fomentar la recerca històrica sobre la comarca de l’Alt
Penedès o sobre el Penedès en general i consisteix en la concessió d’un ajut
econòmic per subvenir a les despeses d'edició d’una obra inèdita en llengua
catalana.

Dades 2021
“L’equip d’hoquei patins de Vilafranca del Penedès”, de l’autor Miquel del Cerro,
treball presentat per Edicions i propostes culturals Andana, SL

Pressupost 2021
1.000 €

Aspectes a destacar 2021
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4. ÀREA DE PLANS TRANSVERSALS

4.3 Cultura
4.3.5 Concert de Nadal de l’Alt Penedès
Tipologia del servei i objectius
Concert de nadales. S’organitza en col·laboració amb l’ajuntament i en conveni amb
una coral de la comarca.
Objectius:
 Incrementar el sentiment de pertinença a la comarca a través de la música.
 Donar a conèixer les corals de l’Alt Penedès.
 Donar a conèixer l’activitat de foment cultural del CCAP als municipis.

Dades 2021
11è Concert de Nadal de l’Alt Penedès, al Centre Cultural i Lúdic de les Cabanyes, a
càrrec de l’Associació de Noies Cor Xamusia de Vilafranca del Penedès

Pressupost 2021
750 €

Aspectes a destacar 2021
El concert va estar pendent fins a l’últim moment per causa de les restriccions de la
covid, però finalment es va poder realitzar amb públic i cantaires amb mascareta

19/12/2021 Concert de Nadal de l’Alt Penedès a les Cabanyes
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4. ÀREA DE PLANS TRANSVERSALS

4.3 Cultura
4.3.6 Altres de Cultura
Tipologia del servei i objectius
Coordinació amb el Servei de Català de Vilafranca i de l’Alt Penedès. El CCAP
és membre del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL)
Informes per a la tramitació de Béns Culturals d’Interès Local
Presentacions, xerrades i altres. Cessió de la sala d’actes del CCAP per a la
presentació de llibres i per a la realització de xerrades. Organització d’actes culturals
sense continuïtat temporal
Ruta Modernista. Col·laboració amb l’Oficina de Turisme de l’Ajuntament de
Vilafranca per a l’organització de les visites teatralitzades de la Ruta Modernista
Convenis de col·laboració. Acords de col·laboració amb entitats o ajuntaments per
a la realització d’activitats culturals públiques

Dades 2021
BCIL
 Conjunt de Sant Valentí, a les Cabanyes
 Jaciment arqueològic de l’Alzinaret de la Verna, a Torrelles de Foix
 Celler dels s. XVII-XIX, al nucli antic de Sant Pere de Riudebitlles
Presentacions, xerrades i altres
 Presentació de la cinquena carpeta de “Goigs penedesencs” editats per
l’associació de Gogistes Penedesencs
 Presentació del llibre “Ànima Morta” de Lluís Sanahuja Munné
 Presentació del llibre “Personatges de la ciència i la tecnologia al Penedès” de
Jaume Baltà i Moner
Ruta Modernista - 6 visites teatralitzades
Convenis de col·laboració - 9 convenis signats

Pressupost 2021



CPNL - 12.500 € – Conveni de col·laboració administrativa amb l’Ajuntament de
Vilafranca – Recursos propis
BCIL – Sense pressupost
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Presentacions, xerrades i altres – 210 €
Ruta Modernista – Sense pressupost
Convenis de col·laboració – 16.200 €

Aspectes a destacar 2021
 Per causa de la covid, les visites teatralitzades es van reprendre ajustant el
calendari i amb restriccions en el nombre de participants
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