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1.

Presentació

La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat treballa per
fomentar, potenciar i donar a conèixer l’activitat cultural olesana. S’ocupa de
gestionar, desenvolupar i potenciar l’activitat cultural olesana en col·laboració
amb les diverses entitats culturals de la vila.
La Regidoria facilita aquesta participació i col·laboració a través dels canals de
comunicació, legislatius i tècnics disponibles, com són els Consells Sectorials
de Cultura i Festes i les consultes ciutadanes, entre d'altres, que faciliten les
relacions entre les entitats culturals, la ciutadania i la Regidoria de Cultura.
Gestiona i coordina la programació cultural del municipi, l’agenda cultural
trimestral i l’equipament de la Casa de Cultura (activitats i usos espai).
Gestiona el pressupost del Departament de Cultura i és la Regidoria
responsable de la tramitació i l’atorgament de les subvencions a les entitats
culturals, en règim de concurrència competitiva, per dur a terme activitats i
accions de foment de la cultura així com la signatura de convenis amb entitats
culturals per a dur a terme projectes i activitats culturals d’interès pel municipi.
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2. Estructura, organització i mitjans
2.1 Competències i funcions
La Llei 7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local i la Llei 8/87 Municipal i
de Règim Local de Catalunya estableixen el deure de les administracions locals
d’afavorir el desenvolupament de les associacions per a la defensa dels
interessos generals o sectorials dels ciutadans.
Legislació d’àmbit estatal:
 La Constitució de 1978
 Llei 7/1985 reguladora de bases de règim local
Legislació d’àmbit autonòmic:
 El nou Estatut d’Autonomia 2006
 La Llei 5/1987 de règim provisional de competències de les diputacions
provincials.
 El RD 4/2003 o Text refós de la llei sobre l’organització comarcal de
Catalunya.
 La llei 7/1987 d’actuacions públiques especials en la conurbació de
Barcelona i les comarques de la seva influència.
 El RD 2/2003 de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.
--------------------------------------El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix en el seu capítol II Article
66.3.n que el municipi té competències pròpies en les activitats i les
instal·lacions cultura i esportives, l’ocupació del lleure, el turisme.
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Article 66
Competències municipals i locals
66.3 El municipi té competències pròpies en les matèries següents:
n) Les activitats i les instal·lacions culturals i esportives, l'ocupació del lleure, el
turisme.
Dins aquest marc el Departament de Cultura i Festes de l’Ajuntament d’Olesa
de Montserrat desenvolupa les següents funcions:
 Gestió, organització i coordinació de l’activitat cultural del Municipi.
 Gestió i coordinació de la programació cultural municipal i suport a les
entitats culturals en l’execució de projectes i programacions pròpies.
 Gestió de l’ús dels espais de la Casa de Cultura, coordinació de
l’equipament i de les activitats que s’hi duen a terme.
 Gestió de les autoritzacions d’activitats culturals de les Entitats Culturals.
 Gestió de la cessió de material municipal a les entitats per l’organització
d’activitats culturals.
 Atorgament de les subvencions de Cultura en règim de concurrència
competitiva.
 Coordinació i gestió de projectes culturals específics de rellevància pel
Municipi, tant propis com d’entitats.
 Gestió i coordinació de l’Agenda Cultural Trimestral del Municipi.
 Sol·licitud de subvencions per a finançar els projectes culturals del
Departament.
 Elaboració de convenis i acords relacionats amb la gestió i l’àmbit
cultural del Municipi.
 Gestió del pressupost del Departament de Cultura que inclou el
pressupost de la Biblioteca Santa Oliva i de l’Arxiu Municipal.
 Coordinació i gestió de programes i projectes culturals en general
relacionats amb l’activitat cultural del municipi.
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2.2 Seus, adreces i telèfons
Casa de Cultura
Carrer Salvador Casas, 26
08640 Olesa de Montserrat
Tel. 93 778 00 50 – Ext. 2116 – 2206 – 3313
cultura@olesademontserrat.cat
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3. Activitats realitzades
3.1 CARNESTOLTES - Tradicional
3.1.1

Descripció

La Festa del Carnestoltes es celebra a Olesa dins les dates que comprenen
des de Dijous Gras a Dimecres de Cendra. La data de celebració és variable en
funció de quan cau la Setmana Santa.
L’any 2016 es va celebrar el dissabte 6 de febrer.
Dins la Festa del Carnestoltes a Olesa s’organitzen dues cercaviles o rues, una
a la tarda (Carnestoltes infantil) i l’altra a la nit (Carnestoltes Adult). Hi ha també
una animació infantil i concert a la nit. També es va comptar amb la participació
de diverses parades del Mercat Municipal que ofereixen tastets i productes de
menjar i beure als assistents.
Des de Cultura s’impulsa la celebració del Carnestoltes més tradicional,
organitzat per diverses entitats culturals. Enguany va comptar amb un cerca
places popular i danses carnavalesques el dia 5 de febrer i també amb la
celebració del dimecres de cendra el dia 10 de febrer amb el Judici i crema del
Rei Carnestoltes i l’enterrament de la sardina.
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

Promoure la participació ciutadana a
la festa de Carnestoltes

Fomentar la participació de la ciutadania a la Festa, ja
sigui a mode de participació activa com d’espectadors
de la rua i de l’espectacle de les disfresses.

Promoure i Fomentar les festes i
tradicions d’Olesa de Montserrat.

Promoure el treball en xarxa i col·laboració de diverses
entitats culturals en l’organització de la festa.
Promoure la recuperació dels celebracions tradicionals
del carnestoltes.
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Fomentar
la
participació
i
col·laboració de les diverses entitats
culturals en
la
preparació i
desenvolupament de la festa

Potenciar i mantenir viva la tradició del Carnestoltes i en
especial la de recuperació de tradicions olesanes
vinculades a aquesta festa i tradició com ara balls i
cançons populars

Activitats desenvolupades
Calendari

Activitat

10/02/2016

Judici i crema del Rei Carnestoltes. Processó i
enterrament de la Sardina

5/02/2016

Cercaplaces popular i danses carnavalesques

Destinataris
La Festa de Carnestoltes en el seu conjunt va dirigida a tota la població i de
manera específica a les entitats que treballen per la recuperació i renovació de
les festes i tradicions culturals olesanes.
3.1.2

Resultats

RUA TRADICIONAL:
Divendres:
 Cercaplaces: 6 participants directes (músics) i 15 indirectes i 1
professional de l’Ajunt.
 Pregó de la Buiraca a Cal Mané i rua pel Nucli Antic: 10 p. directes
(músics i actors) i 1 professional de l’Ajunt., i 20 p. indirectes (públic)
 Ballada del Dansot i el ball de l’Arrel. Ball de màscares amb Marsupialis:
8 p. directes (músics i actors) i 30 p. indirectes (públic)
Dimecres de Cendra:
 Judici i crema del rei Carnestoltes, Processó i enterrament de la
sardina: 12 p. directes (músics i actors) i 1 professional de l’Ajunt., i 70
p. indirectes (assistents)
Avaluació
Indicadors

Indicador d’avaluació 1 – increment de participació

Resultats obtinguts

S’ha incrementat la participació
de persones tant pel què fa a
nombre de comparses com de
vehicles participants
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Indicador d’avaluació 2 – recuperació de les tradicions

3.1.3

S’ha ampliat les celebracions del
Carnestoltes a dos dies més
incorporant
les
dates
de
celebració més tradicionals.

Costos

Carnestoltes

Capítol I

4.002,27 €

Capítol II

2.222,94 €

Capítol IV

00,00 €

Capítol VI
00,00 €

Capítol VII

00,00 €

Total

6.225,21 €
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3.2 ACTES DE LA FESTA DE SANT JORDI
3.2.1

Descripció

La Festa de Sant Jordi té lloc el 23 d’abril, tot i que dies al voltant es poden
realitzar altres activitats relacionades.
A Olesa, un dels actes centrals de la Festa és l’entrega de premis del Concurs
infantil de contes del Departament d’Ensenyament, departament encarregat de
coordinar els actes relacionats amb la Festa de Sant Jordi.
Al voltant d’aquest acte central d’entrega de premis del Concurs Escolar, s’han
organitzat, des de fa un parell d’anys, tallers infantils d’artesania, manualitats,
cultura popular, narració breu en català, etc. amb la participació d’entitats, la
Biblioteca, l’Escola de Música, l’Escola d’Arts i Oficis, el Servei de Català i
altres Departaments de l’Ajuntament com Joventut, Cultura o Participació
Ciutadana. Una mostra de tastets de música i de la nostra cuina i la venda de
llibres i roses completen aquesta celebració.
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

Foment de les tradicions culturals
catalanes

Fomentar l’àmbit lúdico-festiu i cultural de la celebració
mitjançant la organització d’activitats paral·leles.

Foment de les manifestacions
culturals en català i en aquest cas
l’escriptura (escriptors/llibres)

Portar la literatura i els llibres al carrer treballant
programes amb la Biblioteca i el Departament
d’Ensenyament

Foment de la Cultura al carrer i a
l’espai públic

Treballar en col·laboració i en xarxa amb les entitats i
Departaments de l’Ajuntament per omplir l’espai públic
de cultura i celebracions al voltant d’aquesta tradició.

Activitats desenvolupades
Calendari
23/04/2016
23/04/2016
23/04/2016

Activitat

Ballada de Sardanes de Sant Jordi amb la Cobla Vila d’Olesa
Taller infantil d’artesania de l’Eixida de l’Art
Taller infantil de sardanes de ACF Olesa Sardanista
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Destinataris
Activitat adreçada a tots els públics: familiar, jove, adults i gent gran.
3.2.2 Resultats
Avaluació
Indicadors

Resultats obtinguts

Indicador d’avaluació 1 – increment de participació

S’ha incrementat la participació i
implicació d’entitats culturals a la
Festa
S’ha
incrementat
la
transversalitat
entre
Departaments en l’organització
de la Festa

Indicador d’avaluació 2 - transversalitat

3.2.3

Costos

Sant Jordi

Capítol I

2.418,84 €

Capítol II

1.060,00 €

Capítol IV

00,00 €

Capítol VI
00,00 €

Capítol VII

00,00 €

Total

3.478,84 €

3.3 FESTA DE SANTA OLIVA
3.3.1 Descripció

És la festa de la patrona de la vila. És festa local i es celebra el dia 10 de juny.
L’acte central és el Seguici de Santa Oliva, organitzat i amb la participació de
les entitats de la Vila, que finalitza amb la ofrena floral. Al voltant de la festa de
la patrona s’organitzen diversos actes festius al voltant del carrer de Santa
Oliva i el Parc del Porxo de Santa Oliva així com altres espais del nucli antic
per celebrar la diada. Les diverses activitats es duen a terme al llarg de 5 dies
que inclouen el cap de setmana més proper al dia de la patrona, en el qual se
celebra la Fira de l’Oli i el Comerç així com el tradicional Correfoc de Santa
Oliva.
L’any 2016 les Festes de Santa Oliva han tingut lloc els dies: 6, 7, 8, 9 i 10 de
juny.
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Des del Departament de Cultura s’organitzen les activitats vinculades a les
celebracions i actes més tradicionals, provinents de la cultura i la tradició
olesanes en honor de la patrona. Aquestes són: la ballada de sardanes de
Santa Oliva, la tabalada i el Correfoc de Santa Oliva, el seguici i la Ofrena
Floral a Santa Oliva i el concert de Santa Oliva.
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Fomentar i mantenir les tradicions
Culturals Olesanes, concretament la
la Festivitat de la Patrona

Objectius Específics

Implicar els veïns i veïnes de Santa Oliva en
l’organització dels actes de la festa
Promoure el treball en xarxa i col·laboració de diverses
entitats culturals en l’organització de la festa

Recuperar l’espai públic de la zona
Santa Oliva com a espai de
celebració i tradició

Potenciar l’artesania i el comerç local a través de la Fira
de l’Oli i el Comerç

Promoure la singularitat festiva del
municipi i projectar-la a l’exterior

Atraure els ciutadans d’Olesa i de fora d’Olesa a partir
de l’organització de fires i activitats dins el marc festiu.

Potenciar les activitats de cultura popular i tradicional
fomentant la participació i actuació de diverses entitats
de cultura popular en el Seguici de Santa Oliva
Potenciar i mantenir viva la tradició del Correfoc.

Activitats desenvolupades
Calendari

Del 7 al 17 de juny de 2016
10/06/2015
10/06/2015
11/06/2016
11/06/2016

Activitat

Exposició “Festa i Cultura popular”
Seguici i Ofrena Floral de Santa Oliva
Concert-actuació de Santa Oliva: Pep Gimeno “Botifarra” i la
Rondalla
Fira de l’Oli – Artesania i productes de la terra
Tabalada i Correfoc de Santa Oliva

Destinataris
La majoria d’activitats van dirigides al públic en general que engloba franges
d’edat diverses però que majoritàriament es tracta d’un públic familiar i adult.
Cultura. Memòria 2016
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Per altra banda, en la festa de Santa Oliva hi participen molt activament entitats
culturals olesanes que vertebren la consolidació de les activitats més
tradicionals i populars com el correfoc o la Ofrena floral.
3.3.2 Resultats
Participants
Activitat
Exposició de “Festa i Cultura popular”
Fira de l’Oli (L’Eixida de l’Art)
Ballada de Sardanes de Santa Oliva
Tabalada i Correfoc de Santa Oliva
Fira del Comerç (A. Comerciants)
Seguici i Ofrena Floral de Santa Oliva
Concert-actuació de Santa Oliva

*Participants (dades aprox. màx
afluència – no hi ha control
d’aforament)

Entre 400 i 500
Entre 300 i 500
Entre 200 i 250
Entre 500 i 700
Entre 300 i 500
Entre 250 i 350
Entre 250 i 300

* El nombre de participants que es detallen s’han estimat en funció dels
moments de màxima afluència de públic per cada activitat.
Avaluació
Indicadors

Indicador d’avaluació 1 – increment de la
participació ciutadana en la organització de la
Festa, especialment en el Seguici i Ofrena
Indicador d’avaluació 2 – Millora en la coordinació
prèvia de les activitats i gestions de coordinació
interdepartamentals
Indicador d’avaluació 3 – Millores en mobilitat i
seguretat

Resultats obtinguts

S’ha vist incrementada de forma
important la participació de les entitats
en el Seguici i els actes de celebració.
Debat de la programació general de la
Festa en el Consell de Cultura.
S’ha anticipat de forma considerable la
coordinació i tancament de programació
de la Festa.
S’han implementat mesures previstes
pel PEM

3.3.3 Costos
Santa Oliva

Capítol I

5.592.04€

Capítol II

3.064,44 €

Capítol IV

00,00 €

Capítol VI
00,00 €

Capítol VII

00,00 €

Total

8.656,48 €
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3.4 FESTA MAJOR

3.4.1

Descripció

La Festa Major d’Olesa té lloc per Sant Joan. Al voltant d’aquesta data
s’articulen els dies de celebració de la Festa Major.
L’Ajuntament i les entitats de la vila organitzen tot tipus d’activitats: exposicions,
concursos, trobada de gegants, sardanes, activitats esportives, concerts, balls,
animació infantil, circ, teatre, etc. que omplen Olesa de festa, tradició i música.
Dins el conjunt d’activitats de la Festa Major d’Olesa, des del Departament de
Cultura s’impulsen aquelles que aglutinen els elements més tradicionals de les
celebracions de Sant Joan com són l’encesa de la foguera, l’arribada de la
Flama del Canigó, una Jornada de Cultura popular que inclou Jornada
Castellera i actuació de l’Esbart Olesà. S’impulsen també la trobada anual de
gegants, la cantada de matines tradicionals i les ballades de sardanes.
L’any 2016 la Festa Major ha tingut lloc els dies: 23, 24, 25, 26 i 27 de juny
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

Recuperar l’espai públic de la Vila
com a espai de trobada i celebració
ciutadana

Potenciar les activitats de cultura popular i tradicional
fomentant la participació i actuació de diverses entitats
de cultura popular

Fomentar i mantenir les tradicions
Culturals Olesanes

Promoure el treball en xarxa i col·laboració de diverses
entitats culturals en l’organització de la festa

Donar una major visibilitat a la Festa millorant-ne la
promoció i la comunicació
Definir la Festa Major com a un
espai integrador, de foment de la
convivència i participació així com de
manteniment i relectura de les
tradicions

Atraure els ciutadans d’Olesa i de fora d’Olesa a
través de complementar les activitats pròpies de Festa
Major amb l’organització de Fires artesanes i
gastronòmiques.
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Activitats desenvolupades
Calendari
23/06/2016
23/06/2016
24/06/2016
24/06/2016
24/06/2016
25/06/2016
26/06/2016
26/06/2016

Activitat

Actes de la Flama del Canigó
Encesa de la Foguera
Jornada Castellera
Ballada de Sardanes de Festa Major
Actuació de l’Esbart Olesà
36ª Trobada de Gegants (A. de Geganters)
Cantada de Matines tradicionals (Entitats)
Obra de Teatre de Festa Major

Destinataris
La majoria d’activitats dins el programa de Festa Major van dirigides al públic
en general que engloba franges d’edat diverses però que majoritàriament es
tracta d’un públic familiar i adult.
Per altra banda, en la Festa Major hi participen molt activament, a banda de les
entitats culturals Olesanes, els joves del municipi els quals articulen activitats i
en col·laboració amb el Departament de Joventut. Des d’aquest Departament
s’organitzen un seguit d’activitats que conformen la part jove de la Festa.
3.4.2 Resultats
participants.
Activitat

*Assistents (dades aproximades)

37ª Trobada de Gegants (A. de Geganters)
Entre 500 i 600 persones
Cantada de Matines tradicionals (Entitats)
Entre 50 i 100 persones
Jornada Castellera
Entre 200 i 300 persones
Obra de Teatre de Festa Major
Entre 400 i 500 persones
Actes de la Flama del Canigó
Entre 400 i 500 persones
Ballada de Sardanes de Festa Major
Entre 200 i 300 persones
Encesa de la Foguera
Entre 400 i 500 persones
Actuació de l’Esbart Olesà
Entre 400 i 500 persones
* El nombre de participants que es detallen s’han estimat en funció dels moments de
màxima afluència de públic per cada activitat.
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Avaluació
Indicadors

Indicador d’avaluació 1 – increment de la
participació ciutadana en la organització de la
Festa, especialment en els actes de cultura popular
i tradicional.

Indicador d’avaluació 2 – Millora en la coordinació
prèvia de les activitats i gestions de coordinació
interdepartamentals
Indicador d’avaluació 4 – Millores en mobilitat i
seguretat

Resultats obtinguts

S’ha vist incrementada de forma
important la participació de les entitats
en el la Festa i en especial en l’acte del
pregó que va coincidir amb la
celebració dels actes de la Flama del
Canigó i l’encesa de la foguera.
Manteniment de la tradicional cantada
de matines.
Debat de la programació general de la
Festa en el Consell de Cultura.
S’ha anticipat de forma considerable la
coordinació i tancament de programació
de la Festa.
S’han implementat mesures previstes
pel PEM

3.4.3 Costos
Festa Major

Capítol I

6.427,86 €

Capítol II

2.873,43€

Capítol IV

00,00 €

Capítol VI
00,00 €

Capítol VII

00,00 €

Total

9.301,29€
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FESTA DEL MIQUELETS

3.4.4 Descripció

Festa de recuperació i divulgació de la memòria històrica de la Guerra de
Successió, centrada en l'espai de record que Olesa de Montserrat ha dedicat
als 158 soldats Austriacistes morts a Olesa de Montserrat entre 1706 i 1714.
Dins aquesta celebració s'organitzen un seguit d'activitats i recreacions
històriques (Batalla, Captura, formació, Ofrena, etc.. ) que tenen lloc al llarg de
tot el dia acompanyades de la celebració d’un Mercat Barroc amb paradetes
d’artesania i oficis antics. Hi ha també una part de la Festa dedicada als nens
amb rondalles i contes i l’actuació de grups de música tradicional.
L’Ofrena i Homenatge al Memorial 158 és l’acte més protocol·lari de la Festa i
compta amb la participació d’autoritats i representants del món cultural i
intel·lectual i els Miquelets d’Olesa i de Catalunya.
Enguany s’ha mantingut la durada de la festa fins el diumenge amb la novetat
de la celebració del Mercat barroc també el diumenge i potenciant i
incrementant les activitats al llarg del dia. En general, s’ha reestructurat la
programació de la festa amb petits canvis dotant de coherència horària i de
programació a tota la festa. S’ha potenciat la correcta sonorització de les
activitats, la difusió i comunicació i la supervisió de la part artística i dramàtica
de la mateixa donant com a resultat una millora de les posades en escena de
les diverses recreacions de fets històrics que hi tenen lloc.
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Fomentar, recuperar i divulgar les
tradicions
històrico-culturals
i
festives del municipi.
Donar a conèixer i posar en valor el
patrimoni cultural i festiu de la Vila
d'Olesa.

Objectius Específics

Recuperar la memòria i donar a conèixer, a partir de
la recreació històrica, uns fets històrics que van tenir
lloc a Olesa de Montserrat i que són de rellevància
dins la història de Catalunya.
Potenciar l’activitat i el comerç artesanal a través de la
Fira de productes artesanals.
Mantenir la tradició i homenatge al Memorial 158 i
consolidar-lo institucionalment.
Promoure el treball en xarxa i col·laboració amb
l’entitat organitzadora de la Festa i implicar a la
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ciutadania i altres entitats en la participació i gaudi de
la mateixa.
Donar visibilitat a la Festa potenciant la seva difusió a
nivell de Catalunya.
Fomentar l'estudi, la recerca i la
relectura de les tradicions culturals i
festives del municipi.

Atraure els ciutadans d’Olesa i de fora d’Olesa a
través d’incrementar la difusió d’aquesta festa així com
a partir de l’organització d’activitats complementaries
com la fira artesanal, música en directe, sopar popular
i exhibició i recreació històrica de Miquelets.
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Activitats desenvolupades
Calendari

29/08/2016 al 9/009/2016
02/09/2016 al 18/09/2016

Activitat

31/08/2016

Exposició “Miquelets de Catalunya, història viva” - Biblioteca
Exposició “Temps de pólvora”. Patrimoni Civil i militar d’època
moderna– Casa de Cultura
Taller “Tres i Miquelets” - Biblioteca

02/09/2016

Taller “Viatge al 1714” - Biblioteca

01/09/2016
02/09/2016
02/09/2016
03/09/2016
03/09/2016
03/09/2016
03/09/2016
03/09/2016
03/09/2016
03/09/2016
03/09/2016
03/09/2016
03/09/2016
03/09/2016
03/09/2016
03/09/2016
03/09/2016
03/09/2016
03/09/2016
03/09/2016
04/09/2016
04/09/2016
04/09/2016
04/09/2016
04/09/2016
04/09/2016
04/09/2016
04/09/2016
04/09/2016

Taller “Jocs del 1714” - Biblioteca

Inauguració Exposició “Temps de pólvora”. Patrimoni Civil i
militar d’època moderna– Casa de Cultura
Presentació de la Festa dels Miquelets 2016
Mercat Barroc. Mercat d’Artesania popular i productes de la
comarca ambientat al S. XVIII i mostra d’oficis antics (tot el dia)
Recreació campament de la Guerra de successió
La Cuina dels Olesans del S. XVIII
Els Jocs a la plaça i taller de corones- infantil
Ronda dels Miquelets
Presentació del llibre “Firam, Firam!
Presentació del llibre “La Cuina de 1714”
La Lleva de la Carbasseta - infantil
Batalla i Captura del Capitán Maria i El Roig d’Esparreguera
Sobretaula de cançons tradicionals– infantil i familiar
Trobada de Miquelets
Seguici dels Miquelets
Homenatge al Memorial 158
La Justícia del poble
Catalunya a Ultrança!
Sopar Popular
Ball tradicional amb “El Pont d’Arcalís”
Mercat Barroc. Mercat d’Artesania popular i productes de la
comarca ambientat al S. XVIII i mostra d’oficis antics (matí)
Combat Urbà: Assalt a la Vila!
Taller de tabals i cançons - infantil
Missa d’homenatge als 158 morts en la Guerra de successió
Concurs de tiradors
Espectacle d’animació infantil “Vine a la festa” amb Noè Ribas
Salva de comiat
“La Pedregada” Guerra de farina
“La Xocolatada” pels participants de la Pedregada
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Destinataris
La Festa dels Miquelets va dirigida al públic en general que engloba franges
d’edat diverses però que majoritàriament es tracta d’un públic familiar i adult.
Dins la festa s’incorporen activitats dirigides al públic infantil i familiar.
3.4.5 Resultats
Participants
Assistència aproximada a la Festa: Entre 800 i 900 persones (aprox.) en
moments puntuals de màxima afluència. Tenint en compte el conjunt de la festa
s’ha estimat la xifra aproximada de 3.000 participants.
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Avaluació
Indicadors

Indicador d’avaluació 1 – Increment de les activitats i la
participació ciutadana

Indicador d’avaluació 2 – Millora en la ubicació de les
activitats centrals de la festa en els espais públics

Indicador d’avaluació 3 – Millora dels actes protocolaris i
el timming de l’activitat

Indicador d’avaluació 4 – Millores en la coordinació i
organització de l’activitat

Resultats obtinguts

Enguany s’ha ampliat la festa a
diumenge amb activitats durant
tot el cap de setmana.
Major col·laboració amb altres
entitats i amb moltes persones es
van unir a títol personal a la festa
lluint vestits de civil ambientats a
l’època.
Es van incorporar noves activitats
i un nombre major de parades a
la fira que es va ampliar a 2 dies.
Els actes protocol·laris i festius
es van concentrar a la Plaça
Nova, campament base de la
Festa. S’ha millorat la disposició
dels diferents elements a la Plaça
lligada
amb
el
bon
desenvolupament i coherència
horària dels actes. El Mercat a la
Pl. De les Fonts i es va ampliar el
nombre de paradetes fins al
carrer Salvador Casas. La batalla
es va concentrar a la zona del
Parc Municipal.
Millora en la coordinació de les
invitacions i el protocol en els
diversos
actesAgilitat
i
compliment del timming de
l’activitat
Anticipació en la organització de
l’activitat, tancament al mes de
juliol. Millora significativa de la
coordinació de l’Ajuntament amb
l’entitat per a l’organització de la
Festa. Millores en la sonorització
i direcció artística de la Festa.

3.4.6 Costos
Festa dels Miquelets

Capítol I

5.315,47 €

Capítol II

6.391,63 €

Capítol IV

00,00 €

Capítol VI
00,00 €

Capítol VII

00,00 €

Total

11.707,10 €
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3.5 ACTES COMMEMORATIUS DE LA DIADA DE L’ONZE DE
SETEMBRE.
3.5.1

Descripció

Actes de celebració i commemoració de la Diada Nacional de Catalunya. És
una festa de caràcter institucional. Es duen a terme un seguit d’activitats
relacionades amb aquesta celebració al llarg dels dies anteriors i posteriors de
la Diada.
Enguany s’ha concentrat la celebració dels actes més protocol·laris, la ballada
de sardanes i la cantada d’havaneres al dia 10 de setembre. Els actes s’han
realitzat en el marc del Llac del Parc Municipal i s’ha organitzat un sopar
popular de la Diada. La concentració dels actes en aquest espai i la celebració
del sopar ha tingut molt bona acceptació fet que motiva a donar continuïtat a
aquesta proposta.
També des de col·lectius més joves s’organitzen activitats, sopar popular, i la
Marxa de les Torxes.
L’animació infantil s’ha mantingut el dia 11 de setembre.
Els actes més protocol·laris tenen lloc dins el context de la Festa dels
Miquelets.
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Celebrar i commemorar la Diada
Nacional de Catalunya.
Organització d’actes populars i
participatius per tota la ciutadania.

Fomentar la cohesió i la identitat
nacional del país.

Objectius Específics

Promoure activitats de celebració i commemoració
adreçades a tots els públics.
Solemnitzar els actes institucionals.
Promoure la participació de diverses entitats en
l’organització d’actes commemoratius.
Fomentar la Festa dels Miquelets com a celebració de
rellevància dins els actes de l’11 de setembre.
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Activitats desenvolupades
Calendari

Del 31/08/2016 al 04/09/2016
10/09/2016
10/09/2016
10/09/2016
10/09/2016
11/09/2016
18/09/2016

Activitat

Festa dels Miquelets
Conferència “Olesa 1916”
Sardanes de l’11 de setembre amb la Cobla Vila d’Olesa
Sopar de la Diada amb estrelles i bon gust
Havaneres
Animació infantil de la Diada
Fira de Jocs de la Xarxa

Destinataris
Les activitats al voltant de la Diada de l’11 de setembre van dirigides al públic
en general que engloba franges d’edat diverses.
La programació es complementa amb una activitat específicament dirigida al
públic infantil i familiar. La Fira de Jocs de la Xarxa que es celebra anualment el
cap de setmana després de l’11 de setembre, també va dirigida al públic infantil
i familiar.
3.5.2 Resultats
Participants
Activitat

Festa dels Miquelets

Nombre aprox. assistents*

Entre 800 i 900 persones (aprox.) en
moments de màxima afluència. Tenint en
compte el conjunt de la festa s’ha estimat la
xifra aproximada de 3.000 participants
Entre 100 i 150 persones

Tallers, danses tradicionals, sopar popular i
Marxa de les Torxes
Sopar de la Diada
242 persones
Cantada d’Havaneres
Entre 300 i 500 persones
Sardanes de l’11 de setembre
Entre 300 i 500 persones
Fira de Jocs de la Xarxa
No hi ha dades
* El nombre de participants que es detallen s’han estimat en funció dels moments de
màxima afluència de públic per cada activitat.

Avaluació
Indicadors

Indicador d’avaluació 1 –increment d’activitats i projecció de

Resultats obtinguts

S’han incrementat el nombre
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la Festa

Indicador d’avaluació 2 – potenciar les activitats per públic
infantil
Indicador d’avaluació 3 – Millores en la coordinació i el
timming d’organització i execució

3.5.3

d’activitats i s’han concentrat
en un únic dia per donar més
cos a tota la celebració.
Incorporació del sopar i
innovació del format de la
celebració.
S’ha tingut especial atenció a
la programació destinada als
infants
S’ha assolit una millora en el
tancament de la programació i
activitats de forma més
anticipada

Costos

Actes de la Diada

Capítol I

2.543,23 €

Capítol II

0,00 €

Capítol IV

00,00 €

Capítol VI
00,00 €

Capítol VII

00,00 €

Total

2.543,23 €
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3.6 OLESA TREMOLA
3.6.1

Descripció

Activitat promoguda pels Diablots d’Olesa (Esbart Olesà) per a promoure i
donar a conèixer, mantenir, fomentar i re visitar la tradició del correfoc i la
percussió associada a aquest tipus de manifestacions culturals.
La festa es desenvolupa en dos dies diferents, concretament dos dissabtes
consecutius:
El dia 17 de setembre va tenir lloc l’Olesa tremola solidari amb la tabalada
infantil i la Cercavila i Correfoc i amb Trobada de diables amb la participació de
colles convidades de Catalunya. Enguany s’ha eliminat la celebració de la fi de
festa amb Dj a la Plaça de Catalunya per centrar l’interès en la celebració i
tradició popular de la tabalada i el correfoc.
El 24 de setembre va tenir lloc la Trobada solidària de percussió amb la
participació de 15 colles que va consistir en un recorregut per diversos carrers
de la Vila, iniciant-se al Parc de l’Estatut i finalitzant a la Pl. de Catalunya on
seguidament va tenir lloc una tabalada conjunta.
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

Promoure i fomentar la tradició de
percussió i correfoc

Ampliar la oferta d’activitats de cultura popular dins el
calendari festiu anual d’Olesa de Montserrat

Difondre la cultura
tradicional catalanes

i

Potenciar la vessant de percussió associada a aquesta
festa.

per
per

Esdevenir punt de referència en trobades de Diables i
tabalades dins el territori.

popular

Esdevenir
punt d’acollida
diverses colles del territori
fomentar aquesta tradició
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Activitats desenvolupades
Calendari

Activitat

17/09/2016

Tabalada i Correfoc adults amb colles convidades.

17/09/2016

24/09/2016

Tabalada i Cercavila de foc infantil amb colles
convidades.

V Trobada de percussió amb les colles convidades

Destinataris
Activitat adreçada al públic en general tot i que aquelles accions que tenen
associats elements de pirotècnia van adreçades a un públic adult.
3.6.2 Resultats
Participants
No es tenen dades exactes d’assistència: Les dues activitats van aglutinar
aproximadament entre 600 i 700 persones en cadascuna.
Colles:
17/09/16- 4 Colles Diables infantils
17/09/16 – 4 Colles Diables Adults
24/09/16- 15 Colles de Percussió
Avaluació
Indicadors

Indicador d’avaluació 1 – Millores en el recorregut

Indicador d’avaluació 2 – Millores en temes de seguretat

Resultats obtinguts

S’han modificat els
recorreguts en funció
de les millores en
termes de mobilitat
general.
S’ha implementat les
mesures previstes pel
PEM
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3.6.3 Costos
Olesa Tremola

Capítol I

2.495,66 €

Capítol II

00,00 €

Capítol IV

00,00 €

Capítol VI
00,00 €

Capítol VII

00,00 €

Total

2.495,66 €
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3.7

3.7.1

MOSTRA BUTAKA
Descripció

La Mostra Butaka Olesa, impulsada per l’Associació Butaka Jove Olesa, és el
mercat d'arts escèniques especialitzat en el teatre juvenil de Catalunya. Té lloc
anualment a Olesa de Montserrat i és una fira que serveix d'aparador de les
produccions teatrals juvenils adreçada a tots els programadors de teatre de
Catalunya. Al mateix temps es defineix com a una plataforma de presentació de
les produccions de companyies i productores teatrals de teatre en l'àmbit
juvenil.
L'edició del 2016 ha tingut lloc els dies 21 i 22 d'octubre de 2016.
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

Difusió i promoció del Teatre Juvenil

Esdevenir punt de trobada i referent de públic i
programadors en aquest àmbit.

Potenciar i fomentar la producció
d'espectacles adreçats de forma
específica a un públic jove

Consolidar-se com a un punt de referència per a les
companyies i productors de teatre juvenil. Incrementar
el nivell d'assistència de públic jove al Teatre.

Promocionar el Teatre Juvenil de
qualitat

Convertir-se en aparador d'aquells espectacles i
produccions més interessants del sector del teatre
juvenil.

Activitats desenvolupades
Calendari
21/10/2016
22/10/2016
22/10/2016
22/10/2016
22/10/2016
22/10/2016
22/10/2016
22/10/2016
22/10/2016

Activitat

Pluja, de Guillem Albà
Acreditacions i esmorzar
Show Cases Jove i trobada de joves companyies
amateurs
Mars Joan
L’atzar
Tandarica Circus
Impre Show
Com nos tornem
Concert de Detectives
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Destinataris
La Mostra està adreçada especialment al públic jove i a programadors en
l’àmbit del teatre, especialment el juvenil.
3.7.2 Resultats
Participants*
Espectadors totals: 2.288
Activitat

Pluja, de Guillem Albà
Acreditacions i esmorzar
Show Cases Jove i
companyies amateurs
Mars Joan
L’atzar
Tandarica Circus
Impre Show
Com nos tornem
Concert de Detectives

Nombre d’espectadors

trobada

de

joves

140
60
60

105
70
235
80
75
170

Avaluació
Indicadors

Indicador d’avaluació 1 – presència de programadors i
d’actors culturals relacionats amb el sector

Indicador d’avaluació 2 – nombre de públic assistent
Indicador d’avaluació 3 – nombre d’escolars assistents

3.7.3
Mostra Butaka

Resultats obtinguts

La presència de programadors ha
seguit disminuint tot i que es
reforça la seva presència i els
actes destinats a la trobada i el
debat al voltant del sector. Cal
plantejar
reformulació
del
projecte entès com a Mostra per
a programadors.
Lleuger augment respecte a
l’edició anterior.
Ha millorat gràcies a les accions
de
promoció
específica
realitzades.

Costos
Capítol I

Capítol II

Capítol IV

Capítol VI

Capítol VII

Total
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2.831,58 €

5.785,00 €

4.504,09 €

00,00 €

00,00 €

13.120,67 €
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3.8

3.8.1

31È CONCURS DE TEATRE AMATEUR VILA D’OLESA
Descripció

El concurs de Teatre Amateur Vila d’Olesa és una iniciativa impulsada pel Grup
de teatre de la UEC Olesa de Montserrat, que té lloc durant els mesos de
tardor. El Teatre amateur i l’activitat teatral, és una tradició molt arrelada a la
Vila d'Olesa.
Amb aquest concurs es vol donar a conèixer el nom d’Olesa de Montserrat i
d’aquest certamen arreu del país amb la participació de grups de teatre
amateur provinents de diverses comarques de Catalunya. Un projecte que
contribueix a dinamitzar el món del Teatre Amateur i la vida cultural olesana en
l'àmbit del teatre.
L'edició del 2016 ha tingut lloc els dies 20 i 26 de setembre, 4, 11, 18, i 25
d’octubre i 1 i 8 de novembre.
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

Difusió i promoció del Teatre Amateur

Impulsar l’activitat de les companyies
amateurs

Esdevenir punt de trobada i referent de públic i
programadors en aquest àmbit.
Esdevenir un punt de referència per a les companyies i
productors de teatre amateur.

Potenciar aquest teatre com a pedrera per a la
formació de nous actors, directors, tècnics,
escenògrafs i totes aquelles professions vinculades al
món teatral.
Promocionar el Teatre Amateur de
qualitat

Fomentar la creació de públic de teatre a partir de la
vinculació local de les companyies amateurs.

Activitats desenvolupades
Calendari
18/09/2016
25/09/2016
02/10/2016

Activitat

Obra “No et vesteixis per sopar” de Marc Camoletti – Cia. Parnys
de Sant Joan de Vilatorrada
Obra “Com deuen... llaurar els cargols” Creació pròpia– L’ACR
de Falls
Obra “El pescador d’estels de Francesca Maillo – La K-Mama de
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Calafell.
16/10/2016

La tempesta de Shakespeare – Nyoca de l’Ametlla del Vallès

23/10/2016

Les noies del calendari de Tim Firth- Acte quatre de Granollers

09/10/2016

Obra “Lampedusa” d’Anders Lustgarden – Grup Punt i Seguit de
Terrassa
Obra “La corona d’espines” de Josep M. de Sagarra – Grup
Qollunaka de Terrassa versió d’Eduard Muntada. – Grup Quarta
paret de Lleida
Dotze sense pietat de Reginald Rose – Cia inestable Ceretana
de Puigcerdà

30/10/2016
06/11/2016

Destinataris
Públic en general. Les obres que es representen estan sovint dirigides de forma
específica a un públic adult. Companyies i públic de teatre amateur i de Teatre
en general.
3.8.2

Resultats

Participants
Espectadors totals: Aprox. 600 espectadors
Activitat

Obra “No et vesteixis per sopar” de Marc Camoletti – Cia.
Paranys de Sant Joan de Vilatorrada
Obra “Com deuen... llaurar els cargols” Creació pròpia– L’ACR de
Falls
Obra “El pescador d’estels de Francesca Maillo – La K-Mama de
Calafell.
La tempesta de Shakespeare – Nyoca de l’Ametlla del Vallès
Les noies del calendari de Tim Firth- Acte quatre de Granollers
Obra “Lampedusa” d’Anders Lustgarden – Grup Punt i Seguit de
Terrassa
Obra “La corona d’espines” de Josep M. de Sagarra – Grup
Qollunaka de Terrassa versió d’Eduard Muntada. – Grup Quarta
paret de Lleida
Dotze sense pietat de Reginald Rose – Cia inestable Ceretana de
Puigcerdà

Nombre d’assistents
52
35
41
46
21
Sense dades
20
32
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Avaluació
Indicadors

Indicador d’avaluació 1 – nombre de públic assistent
Indicador d’avaluació 2 – nombre d’escolars assistents

Resultats obtinguts

S’ha mantingut el nombre de
públic assistent respecte a
edicions anteriors
Ha millorat gràcies a les
accions de promoció específica
realitzades
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3.8.3 Costos
31è Concurs de Teatre
Amateur Vila d’Olesa

Capítol I

2.495,66 €

Capítol II

1.799,96 €

Capítol IV

4.348,77 €

Capítol VI
00,00 €

Capítol VII

00,00 €

Total

8.644,39 €
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3.9 CORRELLENGUA
3.9.1 Descripció

El Correllengua a Olesa de Montserrat, se celebra dins el marc de celebracions
impulsades per la CAL (Coordinadora d’Associats per la Llengua) en tot el
territori català, en defensa i promoció de la llengua catalana. A Olesa de
Montserrat aquesta celebració, juntament amb un seguit d’activitats que tenen
lloc durant la setmana prèvia, són impulsats per l’entitat CAL Olesa i ACF Olesa
Sardanista i compten amb la col·laboració d’altres entitats o serveis municipals
per ser dutes a terme com el Servei Local de Català o la Biblioteca Santa Oliva.
Hi col·laboren i hi participen també altres entitats olesanes.
Enguany s’ha celebrat la 16 edició del Correllengua a Olesa de Montserrat, la
qual ha estat dedicada a la figura de Montserrat Roig, escriptora i periodista, un
dels grans noms de la narrativa i el periodisme catalans.
Enguany, l’acte principal del Correllengua (Mostra de Cultura Popular) es va
celebrar el dia 8 d’octubre amb la participació de diverses entitats culturals
d’Olesa de Montserrat.
S’inicia al Parc de l’Estatut, una cercavila que recorre diversos carrers de la Vila
i culmina a la Plaça Fèlix Figueras i Aragay amb l’actuació de diverses entitats
de cultura popular. La Mostra finalitza amb una tabalada i un petit correfoc amb
la participació de les dues colles de diables d’Olesa de Montserrat.
El conjunt d’activitats del Correllengua van tenir lloc del 7 al 9 d’octubre.
Conferències, recitals poètics, grans dictats, cinefòrum i concert, tallers pels
més petits i xocolatada són algunes de les activitats que es desenvolupen al
llarg d’aquests dies de celebració.
Durant tota la setmana hi ha programació especial del Correllengua a Olesa
Ràdio i diverses entitats de la Vila realitzen activitats relacionades amb el
foment de la llengua que s’inclouen en el marc del Correllengua.

Cultura. Memòria 2016
43

Objectius generals i específics
Objectius Generals
Fomentar la llengua i la cultura
catalana
Potenciar i reivindicar l’ús de la
llengua catalana
Fomentar i recuperar la cultura
popular i tradicional catalana

Objectius Específics

Promoure la participació ciutadana en les diverses
activitats organitzades entorn de la llengua i la cultura
popular
Organitzar activitats amenes al voltant de la llengua
per fomentar la màxima participació
Difondre aspectes de la llengua catalana importants i/o
desconeguts des de l’àmbit cultural, artístic i/o
lingüístic

Activitats desenvolupades
Calendari

De l’1 al 30 de setembre
De l’1 al 30 de setembre
Del 3 al 12 d’octubre
04/10/2016
05/10/2016
05/10/2016
06/10/2016
07/10/2016
07/10/2016
08/10/2016
08/10/2016
09/10/2016

Activitat

Concurs “Caça l’errada”
Concurs d’insults en català
Exposició “Montserrat Roig. 45 anys de vida, 25 de
llegat i 20 anys fent viva la flama de la llengua”
Presentació i inici dels Actes del Correllengua amb la
projecció del documental: Montserrat roig: Retrat d’una
mirada.
Passeig per Olesa. Descobrint racons d’Olesa
Conferència Feminisme literari
5è Dictat Popular
Contes per la llengua
Cinema a la fresca: “Les Teresines a la fresca”
Cercavila i Mostra de Cultura Popular i Sardanes
Sopar i Concert del Correllengua
Animació infantil

Destinataris
Activitat adreçada al públic en general.
La majoria d’activitats són enfocades a un públic jove i adult.
L’animació infantil està destinada a un públic infantil i familiar
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3.9.2 Resultats
Participants
Participants totals: Aprox. 800 persones
Activitat

Nombre aprox. D’assistents

Concurs “Caça l’errada”

60

Concurs d’insults en català
60
Exposició “Montserrat Roig. 45 anys de vida, 25 de Entre 100 i 200
llegat i 20 anys fent viva la flama de la llengua”
Presentació i inici dels Actes del Correllengua amb la 70
projecció del documental: Montserrat roig: Retrat d’una
mirada.
Passeig per Olesa. Descobrint racons d’Olesa
15
Conferència Feminisme literari
50
5è Dictat Popular
60
Contes per la llengua
25
Cinema a la fresca: “Les Teresines a la fresca”
Entre 150 i 200
Cercavila i Mostra de Cultura Popular i Sardanes
Entre 200 i 300
Sopar i Concert del Correllengua
60
Animació infantil
90
* El nombre de participants que es detallen s’han estimat en funció dels moments de
màxima afluència de públic per cada activitat.

Avaluació
Indicadors

Indicador d’avaluació 1 – nombre de públic assistent

Indicador d’avaluació 2 – nombre de públic infantil assistent

Indicador d’avaluació 3 – nombre d’entitats que hi
participen

Resultats obtinguts

El nombre de participants ha
disminuït
respecte
l’edició
anterior
tot
i
que
s’ha
incrementat
assistència
en
activitats puntuals
Ha millorat gràcies a les
accions de promoció específica
realitzades. És una activitat
amb molta acceptació
S’ha incrementat la participació
de diverses entitats en l’activitat
així com del públic assistent
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3.9.3 Costos
Correllengua

Capítol I

3.655,62 €

Capítol II

1.092,63 €

Capítol IV

00,00 €

Capítol VI
00,00 €

Capítol VII

00,00 €

Total

4.748,25 €
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3.10 EXPOSICIÓ “LA PASSIÓ OLESANA, HISTÒRIA I PERVICÈNCIA”
3.10.1 Descripció

Exposició que ha donat a conèixer la tradició de les representacions de la
Passió, posant l’accent en la Passió Olesana però també fent una mirada a la
tradició arreu del territori català.
L’enfocament de la tradició s’ha realitzat des de diversos àmbits artístics i
culturals que engloba aquesta tradició, com són el text, la música, l’espai
escènic, la direcció i la interpretació, l’escenografia i els equips tècnics i
finalment els cartells i publicacions.
El resultat ha estat una mirada molt completa i transversal a aquesta tradició
tant rica i important dins la cultura i la tradició olesanes.
L’exposició ha estat realitzada i promoguda per la Regidoria de Cultura i
organitzada conjuntament amb el Centre d’Estudis Passionarium i l’Associació
de la Passió d’Olesa de Montserrat. Ha tingut el suport de la Diputació de
Barcelona.
De forma paral·lela a l’exposició s’ha dut a terme la publicació del Quadern
Olesà 4, que porta per títol “La casa tradicional olesana. Patrimoni arquitectònic
del nucli antic d’Olesa de Montserrat”, amb autoria d’Oriol Dinarès, Jaume
Morera i Antoni Pérez.
El Quadern ha estat elaborat a partir d’una selecció del material gràfic i
documental del Centre Muntanyenc i de Recerques Olesà i de l’Arxiu històric
Municipal d’Olesa de Montserrat, fruit de nombroses investigacions al nucli
antic d’Olesa de Montserrat. Aquest material, juntament amb l’aportació de
l’Arrel Acció Cultural, ha sigut el pilar de l’exposició produïda per la Regidoria
de Cultura de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat per ajudar a explicar una part
important del patrimoni arquitectònic de la nostra vila.
L’exposició ha tingut lloc del 4 de novembre al 4 de desembre de 2016 a la
Casa de Cultura l’Olesa de Montserrat.
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Objectius generals i específics
Objectius Generals
Donar a conèixer
cultural local

el

Objectius Específics
patrimoni

Recuperar
la
memòria
d’esdeveniments que han marcat la
història i la cultura del municipi
Impulsar la difusió del patrimoni
cultural

Fomentar l’interès dels ciutadans cap al coneixement del
patrimoni local, ja sigui patrimoni històric, arqueològic,
paisatgístic, etc.
Posar-lo en valor entre la ciutadania
Impulsar accions per donar-lo a conèixer, entre elles, la
d’apropar-lo als més petits a través de visites escolars o bé la
realització de publicacions relacionades amb aquesta temàtica
específica
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Activitats desenvolupades
Calendari

Del 4 de novembre al 4 de
desembre de 2015

Activitat

Exposició “ La Passió Olesana” Història i pervivència

Destinataris
Activitat adreçada a públic adult i familiar. També a públic especialitzat en
l’àmbit del patrimoni cultural i el medi ambient i les arts i la cultura en general.
3.10.2 Resultats
Participants
Activitat

Exposició “ La Passió Olesana” Història i
pervivència

Dades aproximades
Entre 600 i 700 persones

Avaluació
L’exposició produïa per la Regidoria de Cultura ha tingut una molt bona
acceptació per part dels visitants, tant pel què fa a temàtica i a format. El fet de
mostrar aspectes poc coneguts d’aquesta tradició com el text, la música
l’escenografia, etc i fer-ne un seguiment de la seva evolució dins els diferents
períodes històrics ha despertat molt d’interès entre els Olesans i Olesanes. El
format de l’exposició, sobri però innovador, també ha tingut molt bona
acceptació.
3.10.3 Costos
Exposició “La Passió
Olesana”

Capítol I

3.293,57 €

Capítol II

4.073.45 €

Capítol IV

00,00 €

Capítol VI
00,00 €

Capítol VII

00,00 €

Total

7.367,02 €
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3.11 PUBLICACIÓ DEL QUADERN OLESÀ 5 (COL·LECCIÓ
QUADERNS D’OLESA) – EXPOSICIONS PRÒPIES I ALTRES
ACTIVITATS CULTURA
3.11.1 Descripció

Enguany s’ha dut a terme la publicació del Quadern Olesà 5, que porta per títol
“Per Sant Joan a Olesa la Fan!” 650 anys de la concessió de la fira de Sant
Joan a Olesa de Montserrat amb autoria d’Oriol Dinarès i Magalí Gómez F.
El Quadern versa sobre l’origen de la Festa Major Olesana, a partir del pergamí
que es conserva a l’Arxiu Municipal d’Olesa i que descriu la concessió per part
del Rei Pere el Cerimoniós de la fira de Sant Joan a Olesa de Montserrat.
En ell es descriuen els fets històrics que emmarquen aquesta concessió i
també es reprodueix el pergamí, la seva fitxa tècnica, la transcripció i els detalls
del procés de restauració del pergamí duta a terme pel Centre de Restauració
de Béns mobles de Catalunya.
El Quadern ha estat elaborat en col·laboració amb l’Arrel Acció Cultural, el
Centre de Restauració de Béns mobles de Catalunya i ha rebut el suport de la
Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.
La resta d’exposicions realitzades a la Casa de Cultura han tingut en general
molt bona resposta per part dels visitants i se sumen al conjunt de la
programació expositiva d’aquest espai que, al llarg de l’any, ofereix al voltant
d’unes 30 exposicions anuals (Ajuntament, entitats i particulars) que porten
molt de públic a la Casa de Cultura i que fan que aquest equipament sigui
l’espai expositiu de referència del municipi.
Des de la Regidoria de Cultura s’han organitzat també diverses activitats
culturals relacionades amb la Cultura popular i tradicional, la memòria històrica i
celebracions i commemoracions d’àmbit cultural puntuals.
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Objectius generals i específics
Objectius Generals
Donar a conèixer
cultural local

el

Objectius Específics
patrimoni

Recuperar
la
memòria
d’esdeveniments que han marcat la
història i la cultura del municipi
Impulsar la difusió del patrimoni
cultural

Fomentar l’interès dels ciutadans cap al coneixement del
patrimoni local, ja sigui patrimoni històric, arqueològic,
paisatgístic, etc.
Posar-lo en valor entre la ciutadania
Impulsar accions per donar-lo a conèixer, entre elles, la
d’apropar-lo als més petits a través de visites escolars o bé la
realització de publicacions relacionades amb aquesta temàtica
específica
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Activitats desenvolupades
Calendari

7 octubre de 2016
Octubre 2016

Activitat

Publicació del Quadern Olesà 5: “Per Sant Joan a Olesa la Fan!” 650 anys
de la concessió de la fira de Sant Joan a Olesa de Montserrat amb autoria
d’Oriol Dinarès i Magalí Gómez F.
Publicació de la reproducció del pergamí del fons de l’Arxiu Municipal dels
650 anys de la concessió de la fira de Sant Joan a Olesa de Montserrat
per part del rei Pere d’Aragó “el Cerimoniós” (1336-1387). El pergamí data
de l’any 1366 – S. XIV.

Altres exposicions pròpies i activitats:
Calendari

Activitat

8 de juliol

Conferència “El Marroc, una tradició Mil·lenaria”

Del 23 de setembre al 2
d’octubre

Exposició d’obres de Pep Montoya

16 de setembre

Visita a l’Arxiu Històric. En el marc de les Jornades europees de Patrimoni

7 d’octubre

Conferència “Olesa 1366”. Restauració de Patrimoni documental.
Presentació del llibret de la col·lecció “Quaderns d’Olesa”

Del 7 al 17 de juny

15 d’octubre
12 de novembre

Exposició: Festa i Cultura popular a Olesa de Montserrat”

“Memòria i Justícia: els represaliats de la guerra civil” Taula Rodona i
projecció del documental “Jotas de barro” amb Artur Molina, director del
documental i Jesús Roche, guionista.
“De Muntaner a Llull” Concert recital de Toni Xuclà i Judit NeddermannDins els actes de celebració de l’Any Llull en commemoració del setè
centenari de la seva mort.

Destinataris
Activitats adreçades en general a tota la ciutadania d’Olesa i de forma
específica al públic especialitzat en l’àmbit del patrimoni cultural, la recerca i
memòria històrica i les arts i la cultura en general. L’objectiu és fomentar la
difusió i el coneixement del patrimoni cultura, des del rigor històric però també
de forma amena, didàctica i accessible.
En algunes de les exposicions també es programen visites escolars.
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3.11.2 Resultats
Participants
Activitat

*Dades aproximades

Conferència “El Marroc, una tradició Mil·lenaria”

30 persones

Exposició d’obres de Pep Montoya

Entre 300 i 400 persones

Visita a l’Arxiu Històric. En el marc de les
Jornades europees de Patrimoni

20 persones

Exposició: Festa i Cultura popular a Olesa de
Montserrat”

Entre 500 i 600 persones

Conferència “Olesa 1366”. Restauració de 20 -30 persones
Patrimoni documental. Presentació del llibret de
la col·lecció “Quaderns d’Olesa”
“Memòria i Justícia: els represaliats de la 20 -30 persones
guerra civil” Taula Rodona i projecció del
documental “Jotas de barro” amb Artur Molina,
director del documental i Jesús Roche,
guionista.
“De Muntaner a Llull” Concert recital de Toni 45 persones
Xuclà i Judit Neddermann- Dins els actes de
celebració de l’Any Llull en commemoració del
setè centenari de la seva mort.
* El nombre de participants que es detallen s’han estimat en funció dels moments de
màxima afluència de públic per cada activitat.

Avaluació
La publicació del Quadern Olesà “Per Sant Joan a Olesa la Fan!” 650 anys de
la concessió de la fira de Sant Joan a Olesa de Montserrat amb autoria d’Oriol
Dinarès i Magalí Gómez F. ha tingut molta acceptació ja que, dins el context de
la commemoració dels 650 de la concessió de privilegis a Olesa de Montserrat
per a la celebració de fira i mercat per Sant Joan, s’ha donat a conèixer
l’antecedent històric de la celebració de la Festa Major Olesana per Sant Joan
així com el pergamí contingut en el fons de l’Arxiu Municipal a la ciutadania.
Aquest Quadern s’ha incorporat a la col·lecció Quaderns d’Olesa que compta ja
amb 5 edicions.
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La resta d’activitats i exposicions realitzades a la Casa de Cultura han tingut en
general molt bona resposta per part dels visitants i se sumen al conjunt de la
programació d’activitats culturals programades des del Departament de Cultural
i a la programació d’exposicions de la Casa de Cultura que ofereix al voltant
d’unes 30 exposicions anuals (Ajuntament, entitats i particulars). L’activitat
cultural continuada en aquest espai fan de la Casa de Cultura l’espai cultural i
expositiu de referència del municipi.
La resta d’activitats culturals vinculades a la memòria històrica i
commemoracions i actes culturals puntuals han tingut també molt bona
acceptació. Permeten posar en valor les tradicions culturals, la memòria
històrica i fets culturals d’especial rellevància i donar accés a la ciutadania a
aquests tipus de continguts culturals.
3.11.3 Costos

Quadern olesa, altres
exposicions pròpies i
activitats cultura

Capítol I

Capítol II

Capítol IV

Capítol VI

Capítol VII

Total

7.040,35 €

4.240,62 €

00,00 €

00,00 €

00,00 €

11.280,97 €
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3.12 LICEU A LA FRESCA
3.12.1 Descripció

“Liceu a la fresca” és una iniciativa promoguda pel Gran Teatre del Liceu.
L’any 2007 el LICEU va iniciar el projecte “Liceu a la platja” consistent en
projectar en una pantalla de grans dimensions situada a la platja de la
Barceloneta l’òpera que s’estava representant al Liceu aquella mateixa nit.
Després de l’èxit obtingut, el LICEU ha volgut estendre aquesta iniciativa a
altres indrets de Catalunya per tal de posar l’òpera a l’abast de tothom, sense
limitacions econòmiques ni geogràfiques.

Des del Departament de Cultura, conscient de la importància i la generalització
creixent de les activitats artístiques i de la cultura, es va impulsar la participació
del Municipi d’Olesa de Montserrat en aquesta iniciativa per fer arribar l’òpera a
tots els ciutadans del seu municipi que hi estiguin interessats, de forma
gratuïta.
L’activitat va consistir en la retransmissió en directe de l’òpera “La bohème” de
Puccini programada pel dia 8 de juliol de 2016, a les 20h. La retransmissió va
tenir lloc a l’Auditori de la Casa de Cultura. L’activitat ha estat gratuïta.
Fitxa artística

 CEU A LA FRESCA
Direcció musical:
Marc Piollet
Direcció d’escena i coreografia: Jonathan Miller
Nova co-producció:

English National Opera, Cincinnati Opera

Intèrprets :
Mimí
Musetta
Rodolfo
Marcello
Schaunard
Benoît / Alcindoro

Eleonora Buratto
Olga Kulchynska
Saimir Pirgu
Gabriel Bermúdez
Isaac Galán
Fernando Latorre

Orquestra Simfònica i Cor del Gran Teatre del Liceu
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Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

Impulsar i fomentar la difusió de
l’Òpera al municipi

Fer arribar l’òpera a tots els ciutadans del municipi.

Ampliar la oferta anual d’activitats
culturals relacionades amb la
música

Promoure la programació de música clàssica i òpera al
municipi

Incorporar el municipi d’Olesa a la
xarxa compartida de programació
del Liceu a la Fresca per diversos
municipis de Catalunya

Promocionar la Vila d’Olesa a través de la incorporació
en el catàleg de municipis participants en el projecte
(aparicions a tv, cartells, ràdio, etc)

Activitats desenvolupades
Calendari

Activitat

8 de juliol

Destinataris

“Liceu a la fresca” Retransmissió de l’òpera La Bohème
de Puccini des del Gran Teatre del Liceu

Tota la població en general.
3.12.2

Resultats

Activitat

“Liceu a la fresca” Retransmissió de l’òpera La
Bohème de Puccini des del Gran Teatre del
Liceu

Dades aproximades
57 persones

Avaluació
Indicadors

Indicador d’avaluació 1 – Increment nombre assistents

Indicador d’avaluació 2 – creació de públic amb interès

Resultats obtinguts

Al ser el primer any la resposta ha estat
moderada
però
tenint
en
compte
l’especificitat de l’activitat i l’assistència
mitjana als actes d’òpera de l’Auditori es
pot considerar bona
Hi ha hagut resposta per part d’un col·lectiu
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per la música clàssica i l’òpera

3.12.3

ciutadà vinculat a altres activitats i
propostes culturals relacionades amb
l’òpera, com cursos d’òpera a la Passió,
Biblioteca, etc. Cal cercar la complicitat i
fidelització d’aquest públic

Costos

Liceu a la fresca

Capítol I

3.293,57 €

Capítol II

00,00€

Capítol IV

00,00 €

Capítol VI
00,00 €

Capítol VII

00,00 €

Total

3.293,57€
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3.13 CASTANYADA
3.13.1 Descripció

La festa de la Castanyada és una celebració dins el Cicle Festiu tradicional
Català. Des del Departament de Cultura s’impulsa almenys una activitat a l’any
que es complementa amb les que ja realitzen altres entitats olesanes
relacionades amb aquesta celebració i festivitat.
Enguany s’ha dut a terme una actuació infantil que va tenir lloc el dia 31
d’octubre.
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

Promoure i enfortir les tradicions i
festes que integren el cicle festiu
local

Recuperar i mantenir la tradició autòctona de la
Castanyada al costat d’altres tradicions més noves que
s’han incorporat en la celebració d’aquesta festa com
pot ser el Haloween.

Promoure activitats infantils
relacionades amb el cicle festiu local

Fomentar la participació dels infants i públic familiar en
les diverses activitats del cicle festiu, en concret amb la
Festa de la Castanyada

Activitats desenvolupades
Calendari

Activitat

31 d’octubre

Animació infantil de la Castanyada amb l’espectacle
“Quin Cangueli” de la Cia Xip Xap.

Destinataris
Públic infantil i familiar
3.13.2

Activitat

Resultats

Animació infantil de la Castanyada amb
l’espectacle “Quin Cangueli” de la Cia Xip Xap.

Dades aproximades
Entre 300 i 400 persones
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Avaluació
Indicadors

Indicador d’avaluació 1 – Increment nombre assistents
Indicador d’avaluació 2 – creació de públic infantil en
activitats relacionades amb el cicle festiu olesà

3.13.3

Resultats obtinguts

S’ha consolidat la participació de famílies i
nens en aquesta activitat amb una gran
assistència de públic i molta participació.
Bona resposta per part de pares i nens.
Molta participació en l’espectacle i alta
assistència.

Costos

Infantil Castanyada

Capítol I

1.995,77 €

Capítol II

1.452,00€

Capítol IV

00,00 €

Capítol VI
00,00 €

Capítol VII

00,00 €

Total

3.447,77€
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3.14 AGENDA CULTURAL TRIMESTRAL
3.14.1 Descripció

Agenda que recull la programació cultural del Municipi, tant aquelles activitats
realitzades per l’Ajuntament com per part de les entitats olesanes.
Surt trimestralment i es divideix en 4 estacions: l’agenda d’Hivern, la qual recull
la programació de Nadal i Reis, la de Primavera, que recull la Festa de Sant
Jordi, la d’Estiu que recull la Festa de Santa Oliva i totes les Festes de Barri i la
de tardor que recull la Festa dels Miquelets i els actes de la Diada.
El programa de Festa Major queda recollit en un programa que s’edita a part.
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

Impulsar i fomentar la difusió de
l’activitat cultural de municipi

Recollir tota la programació cultural que es duu a terme
al municipi per tal de potenciar-ne la difusió i la
comunicació entre la ciutadania i les mateixes entitats.

Ampliar el coneixement de la
cultura olesana i incrementar el
públic i la participació ciutadana

Increment de la presència de públic en la programació
cultural de la Vila i increment de participació ciutadana
en activitats i propostes culturals

Donar a conèixer l’activitat cultural
del municipi arreu

Promocionar la Vila d’Olesa a través de difondre la seva
activitat cultural i festiva. Donar a conèixer la seva
riquesa en quan a programació cultural, festes populars
i activitats d’oci i cultura.

Activitats desenvolupades
Calendari

Desembre-gener-febrer
Març-abril-maig
Juny-juliol-agost
Setembre-octubre-novembre

Activitat

Agenda Cultural d’Hivern
Agenda Cultural de Primavera
Agenda Cultural d’estiu
Agenda Cultural de Tardor
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Destinataris
Tota la població (municipi i fora del municipi).
3.14.2

Resultats

S’editen un total de 10.500 exemplars que es reparteixen directament a les
cases de tots els veïns del poble i urbanitzacions.
L’agenda es publica també a la pàgina web i setmanalment es fa un mailing
específic de les activitats setmanals a totes les entitats Olesanes.
Avaluació
Indicadors

Resultats obtinguts

Indicador d’avaluació 1 – increment del nombre d’exemplars

Indicador d’avaluació 2 – resposta de les entitats a l’hora
d’enviar la informació

3.14.3

S’ha
incrementat
el
nombre
d’exemplars per donar resposta a una
major demanda ciutadana de la
publicació (urbanitzacions)
Hi ha una resposta molt bona, les
entitats fan un gran esforç per enviar
anticipadament la programació i
valoren positivament la publicació
respecte a la promoció de les seves
activitats i increment de públic

Costos

Agenda Cultural

Capítol I

4.414,61 €

Capítol II

7.492,49€

Capítol IV

00,00 €

Capítol VI
00,00 €

Capítol VII

00,00 €

Total

11.907,1€
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3.15

3.15.1

PROJECTE PASSIONARIUM
Descripció

El Centre d’Estudis Passionarium pertany a la Fundació Passionarium, creada
l’any 2003 per l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i l’Associació La Passió
d’Olesa de Montserrat.
La Fundació té com a finalitats l’estudi i la difusió del fenomen passionístic. Per
aconseguir-ho crea el Centre d’Estudis Passionarium, on col·laboren
actualment les Passions de Cervera, Esparreguera, Olesa de Montserrat i
Ulldecona i s’hi aniran afegint altres Passions de diferents llocs de Catalunya,
d’Espanya i d’Europa.
El Centre d’Estudis difon i estimula l’estudi sobre les Passions al voltant d’una
gran Base de Dades d’objectes digitals (Corpus Passionarium,
corpus.passionarium.org) on es recullen materials relacionats amb aquesta
tradició i es posen a disposició del públic en general, degudament catalogats i
organitzats per tal que puguin ser consultables i satisfacin l’interès de persones
mogudes per interessos de recerca o simplement interessades en la cultura
popular, en el teatre tradicional, etc.
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

Fomentar, recuperar, rellegir,
innovar i divulgar les tradicions
culturals i festives del municipi, des
d'una mirada actual.

Rellegir la tradició del drama sacre de les passions i
dotar-la d’eines per la seva documentació, renovació i
continuació.

Aprofundir, donar a conèixer i posar
en valor el patrimoni cultural i festiu
de la Vila d'Olesa.

Aprofundir en l’estudi d’una de les tradicions més
importants, participatives i idiosincràtiques de la Vila
d’Olesa de Montserrat.

Foment de l’estudi i la recerca

Impulsar la documentació i l’estudi de les passions així
com la digitalització i conservació dels fons documentals
que hi fan referència i fomentar-ne la seva difusió.
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Activitats desenvolupades
Calendari

Activitat

Anual
Anual

25 de novembre 2016
Anual

Treball de recerca, documentació, estudi i digitalització
de fons
Treballs actualització, redisseny i reallotjament de la
Base de Dades Corpus Passionarium
Jornada “Tradició, renovació i Modernitat als textos de
les passions” a càrrec de Ramon Pinyol i Torrents
Itinerància de l’exposició “Passions a Catalunya”

Destinataris
L’activitat de recerca i difusió del Centre d’Estudis Passionarium és oberta a
tota la població i especialment dirigida a entitats que duen a terme passions i
estudiosos a nivell nacional i internacional d’aquest drama sacre. Àmbit de
l’estudi i la recerca en cultura i tradicions populars.
L’Exposició ha estat impulsada i creada pel Centre d’Estudis Passionarium en
col·laboració amb la Passió de Cervera, La Passió d’Esparreguera, La Passió
d’Olesa de Montserrat i la Passió d’Ulldecona, amb el suport de la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat. L’exposició ha itinerant en
cadascun dels municipis que duen a terme les representacions de la Passió
però també per altres municipis per tal de donar a conèixer el fenomen
passionístic des d’una mirada actual.
3.15.2

Resultats

No es disposa de dades.
Avaluació
Indicadors

Indicador d’avaluació 1 – millores en l’increment del fons
Indicador d’avaluació 2 – millores en la difusió i promoció

Resultats obtinguts

Activitat continuada d’increment i
millora en la digitalització dels fons
Organització d’activitats i Jornades
anuals i exposicions per a donar a
conèixer la tasca de l’entitat i difondre
el patrimoni i coneixements objecte de
la seva recerca
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3.15.3

Costos

Passionarium – Centre
d’Estudis

Capítol I

1.659,85 €

Capítol II

1.300,01 €

Capítol IV

1.000,00 €

Capítol VI
00,00 €

Capítol VII

00,00 €

Total

2.959,86 €
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3.16

TALLER DE RESTAURACIÓ DE MOBLES i DE CERÀMICA

3.16.1 Descripció
Tallers que ofereixen la possibilitat d’aprendre un ofici artístic/artesanal a l’hora
que fomenta la interrelació i la convivència entre els participants i es restauren
diverses peces de patrimoni.
Durant l’any 2016 s’han restaurat un total de 15 mobles que es troben en
diferents fases de restauració, alguns d’ells pendents d’una intervenció més
àmplia que inclou fusteria i tapisseria. La restauració més destacada ha estat la
restauració de la figura de la Verge de Santa Oliva, patrona d’Olesa. Enguany
està prevista la finalització de la restauració amb la incorporació de la base i
suports per a l’escultura que, un cop restaurada, retornarà a la Capella de
Santa Oliva.
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

Mostrar i ensenyar l’ofici de
restaurador/a de mobles

Restaurar peces del patrimoni
municipal que es troben en mal estat

 Aplicació de tècniques relacionades amb la
restauració que no suposen gran despeses
 Preparar als participants perquè puguin restaurar
peces de manera autònoma
 Recuperar peces que es troben tancades pel mal
estat de conservació
 Mostrar al conjunt d ela ciutadania aquestes peces
 Valoritzar el patrimoni artístic
 Inventariar les peces restaurades i fer un catàleg

Activitats desenvolupades
Calendari Activitat
Generfebrer- març

Abril –maigjuny
Octubrenovembredesembre

Restauració de
patrimoni moble
d’art
Restauració de
patrimoni moble
d’art
Restauració de
patrimoni moble
d’art

diferents mobles del
municipal i altres peces
diferents mobles del
municipal i altres peces
diferents mobles del
municipal i altres peces

Metodologia

A partir de l’aprenentatge de
tècniques s’implementa en
concrets
A partir de l’aprenentatge de
tècniques s’implementa en
concrets
A partir de l’aprenentatge de
tècniques s’implementa en
concrets

diferents
objectes
diferents
objectes
diferents
objectes
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Cal tenir en compte que es tracta d’uns tallers d’iniciació, en els que els i les
participants no tenen coneixements previs de tècniques de restauració.
Destinataris
Els beneficiaris potencials del programa són el conjunt de la ciutadania, tot i
que predominen les inscripcions de dones.
3.16.2 Resultats
Participants
Taller restauració de mobles 1 gener-febrer-març
Taller restauració de mobles 2 abril-maig-juny
Taller restauració de mobles 2 octubre-novembre-desembre

Homes Dones Total
inscrits

5
4
1

4
14
15

9
18
16

Avaluació
Indicadors

Grau d’assoliment dels objectius
Assistència

TR Mobles

Mig/alt
59,84%

TR Ceràmica

Mig/baix
39,94%

Les inscripcions han estat progressives al llarg dels trimestres i en el conjunt
dels 3 trimestres s’han inscrit un total de 33 persones, una mitjana d’11
persones per curs. El taller s’ha promocionat a la ràdio, a la web, a l’ agenda
cultural de tardor 2016 i en diferents setmanes a l’Aquesta setmana a Olesa.
S’ha elaborat un catàleg inventariat amb les peces que s’han restaurat i també
aquelles que estan en diversos equipaments i sales de l’Ajuntament.
3.16.3 Costos
Taller de restauració
de mobles

Capítol I
3.742,77 €

Capítol II
2.991,00 €

Capítol
IV

0,00 €

Capítol VI

Capítol VII

0,00 €

0,00 €

Total
6.733,77 €
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3.17

SUBVENCIONS A LES ENTITATS

3.17.1

Descripció

Convocatòria d’una línia de subvencions específiques per a entitats culturals
emmarcada dins la convocatòria de subvencions en règim de concurrència
competitiva de l’Ajuntament per a l’any 2016:
Annex III: SUBVENCIONS ESPECÍFIQUES PER A ENTITATS CULTURALS I
PERSONES FÍSIQUES PER AL FINANÇAMENT D’ACTIVITATS CULTURALS.
Dotació de la convocatòria per la línia de Cultura:
51

334

48950

CULTURA - PC - ALTRES TRANSFERÈNCIES

42.000,00€

Objectius generals i específics
Línia Cultura:
Objectius Generals

Objectius Específics


 Augmentar i/o mantenir les
activitats que es fan en el
municipi des del món associatiu



Promoure la participació de les entitats culturals i/o
de foment de les tradicions d’Olesa de Montserrat
en les diverses activitats municipals.
Donar suport a les activitats de les entitats culturals
i/o de foment de les tradicions, que tinguin un
contingut adient amb les competències i les
iniciatives municipals i creant un marc de relació i
diàleg i de cooperació sobre aquells aspectes
d’interès comú per als ciutadans d’Olesa de
Montserrat.

Activitats desenvolupades
Data
Gener-Març 2016
Maig- Juliol 2016

Activitat

Preparació de les bases específiques
conjuntament a altres departaments per
a la seva aprovació
Valoració dels projectes presentats,
requeriments, convocatòria de la mesa i

Metodologia

Gestió administrativa
tècnica
Gestió administrativa
tècnica

i
i
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Novembre i
Desembre de 2016

aprovació
de
les
subvencions
atorgades i del pagament del 75% de la
subvenció concedida
Valoració
de
les
justificacions
presentades, requeriments i aprovació
del pagament del 25% restant

Gestió administrativa
tècnica

i

Destinataris
Entitats i associacions culturals i persones físiques per a la realització de
projectes culturals: Convocatòria entitats culturals.
3.17.2

Resultats

Participants
Entitat

Puntuació
obtinguda
56

COL·LECTIU MISTERIS

A. ESCOLES DE DANSA AUTORITZADES

52
41
28

EL CASAL CULTURAL D’OLESA

56

GEGANTS OLESA

FUNDACIÓ PRIVADA PASSIONARIUM
ASSOCIACIÓ DE PESSEBRISTES
LA XARXA OLESA

FUNDACIÓ ESCOLA MUNICIPAL D’ARTS I
OFICIS

48
58
58

Import
atorgat

2.200,00 €
1.500,00 €
1.000,00 €
1.500,00 €
1.850,00 €
3.500,00 €
3.500,00 €
2.500,00 €

BUTAKA TEATRE JOVE

50

2.500,00 €

ESBART OLESÀ

58

3.000,00 €

68

5.280,65 €

58

ACF OLESA SARDANISTA
UEC OLESA DE MONTSERRAT

A. LA PASSIÓ D’OLESA DE
MONTSERRAT
A. MAJORETTES I TWIRLING D’OLESA
DE MONTSERRAT
ESCOLANIA I COR JOVE
COLLA DIABLES CUSTUS IGNIS

TOTAL

4.504,09 €

56

4.348,77 €

42

1.500,00 €

48
52

2.250,00 €
1.066,49 €

42.000,00€
68

Valoració dels projectes: Els projectes s’han desenvolupat correctament i s’han
justificat d’acord a les bases específiques. En cas de deficiències en la justificació s’ha
procedit segons el previst en el punt 20 de les bases generals de la convocatòria. Tots
ells són projectes d’entitats amb les que es treballa de forma continuada i sovint en
col·laboració al llarg de l’any. S’han dut a terme els projectes següents:
Nom entitat
COL·LECTIU MISTERIS
GEGANTS OLESA

FUNDACIÓ PRIVADA PASSIONARIUM

As. ESCOLES DE DANSA AUTORITZADES
ASSOCIACIÓ DE PESSEBRISTES
EL CASAL CULTURAL D’OLESA
LA XARXA OLESA

FUNDACIÓ ESCOLA MUNICIPAL D’ARTS I
OFICIS
BUTAKA TEATRE JOVE

ACF OLESA SARDANISTA
ESBART OLESÀ
UEC OLESA DE MONTSERRAT
As. LA PASSIÓ D’OLESA DE MONTSERRAT
As. MAJORETTES I TWIRLING D’OLESA DE
MONTSERRAT
ESCOLANIA I COR JOVE
COLLA DIABLES CUSTUS IGNIS

Nom del projecte
Misteris Olesa 2016
XXXVII Trobada de gegants a Olesa de Montserrat
Centre d’Estudis Passionarium - activitats
Jornada Dia internacional de la dansa
Persones de pesssebre

Activitats Culturals 2016
Programació Xarxa 2016
Activitats difusió artística
11ª Mostra Butaka
Sardanes 2016
L’Envelat
32 è Concurs de Teatre Amateur Premi Vila d’Olesa
Representacions del La Passió d’Olesa
Majorettes ActiVAT!
Projecte musical anual de l’Escolania i Cor Jove

Activitat anual per donar a conèixer la cultura del foc
arreu de Catalunya

Avaluació
Entitats culturals:
Indicadors

% d’entitats de l’àmbit que es presenten
Nombre d’entitats sol·licitant que no reben subvenció
% d’entitats que compleixen tots els requisits des de l’inici al final
Import concedit no justificat

Resultats obtinguts

53,33%
0
100%
0,00€

Cultura. Memòria 2016
69

3.17.3

Costos

(Subvencions Cultura)

Capítol I

6.068,24€

Capítol II

Capítol IV

42.000,00€

Capítol VI

Capítol VII

Total

48.068,24 €
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4.

Atenció ciutadana i tràmits

4.1 Instàncies, trucades, visites
Les instàncies rebudes al servei són sobretot relacionades amb les
autoritzacions d’activitats i les sol·licituds de material de les entitats Culturals i
les Associacions de Veïns i les convocatòries de subvencions. En tots els
casos es fa la derivació i gestió de les mateixes segons el protocol establert o
la seva gestió corresponent en funció del tipus de tràmit.
També es reben i gestionen totes les instàncies amb peticions d’espais de la
Casa de Cultura. Es gestionen segons el protocol intern establert.
Es gestionen també altres tipus d’instàncies relacionades amb l’activitat del
Departament.
Registre d’Entrades Cultura
Departa
ment

N.
Instà
ncies

Tipologia

Activitats entitats
Altres

Altres entitats
Cessió sales
municipals

Espai públic i
equipament urbà
Cultura

251

Material per
activitats

Premi Recerca i
altres

Accepta
des

Redire
cciona
des

Entitat

Ciutadà

39

2

40

1

1

1

15
54

38
6

Subvencions a
entitats

72

Subvencions altres
institucions
TOTALS

3

6

Pressupost

Queixa ciutadana

5

4

43

3

7

6

1

4
1

39
1

20
1

7

1

210

57
6

2
1
1

4
4

1

42
1

1

6
1

72
16

TOTALs
Acceptades/r
edireccionad
es

41

3

6

1

235

7

Empres
es

Ajunt
ament
se
Institu Centres
cions Escolars

72
14

12

3
7

8

4

251
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Registre de sortides Cultura:
Departa
ment

N.
Instàn
cies

Tipologia

220

Ciutadà

Activitats entitats

26

Cessió sales
municipals

7

11

58

5

Altres

Cultura

Entitat

Convocatòria Consell
Cultura
Espai públic i
equipament urbà

Material activitats

Subvencions entitats
Subvencions altres
institucions
TOTALS

Empreses

Ajuntame
nts o
Institucion
s

Centres
Escolars

26

5
3

2

23
6

1

72
3

1

1

10
70

174

TOTALS enviades

10

15

16

3

21

85

6

220

S’ha donat curs a totes les instàncies rebudes. La resposta ha estat favorable I
s’ha donat curs a les peticions en tots els casos. S’han produït ajustaments en
les peticions de material de les entitats en funció de l’estoc disponible i de la
coincidència amb altres activitats i s’han plantejat alternatives viables en casos
que sorgís algun tipus d’impediment. En casos de peticions de sales en dies i
horaris ja ocupats, s’han ofert altres dates i alternatives.
Les trucades es reben directament al Departament. Es fa atenció telefònica en
l’àmbit tècnic i administratiu. En cas que els tres telèfons estiguin ocupats, la
trucada es deriva automàticament a consergeria que pren nota i dóna l’avís a
qui correspongui del Departament, en funció de la demanda.
Trucades rebudes
Trucades realitzades
Trucades internes

Promig setmanal aproximat
29/ setmanals aprox.
40/setmanals aprox.
75/setmanals aprox.
En funció de la proximitat d’activitats i
festes, agenda, consells, subvencions,
Festes
importants,
sessions
participatives,...

La gestió de visites concertades es fa directament des del Departament. Es
concerten les visites i reunions amb entitats i particular que faci falta
relacionades amb l’activitat del Departament o els temes que l’afectin.
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Durant els períodes de subvencions es reforça l’atenció personalitzada a les
entitats per assessorar-los i ajudar-los en els dubtes que puguin tenir.
Al llarg de l’any s’atenen una mitjana de 150 visites.
S’han atès el 100% de les instàncies, trucades i visites rebudes.

4.2 Expedients i tràmits realitzats
S’han obert un total de 19 expedients administratius.
Aquests estan relacionats amb l’aprovació de convenis amb entitats,
atorgament de premis, convenis de pràctiques, concessió i rebuda de
subvencions i la contractació d’espectacles.
Departament

N.Expedients

Tipologies

N. per
tipologogia

Cultura

Premis

3

Cultura

Contractes

0

Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura

Convenis entitats
19

Subvencions (rebudes i
atorgades)
Aprovació reglaments

Convenis amb empreses
TOTAL

Obert

Tancat

9

5

4

3

1
1

16

1
1

Altres observacions

Premi recerca, Teresa
3 Rovira, Maria Moliner
4 Convenis entitats

Contractes per actuacions

Subvencions concurrència i
1 Diputació
Aprovació reglaments

1 Convenis amb empreses

10
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5. Pressupost
Ingressos
Subvencions a projectes
ORGANISME

Diputació de Barcelona –
Oficina d’Estudis i
Recursos Culturals
Diputació de Barcelona – Oficina de Difusió
Artística
Diputació de Barcelona – Oficina de Patrimoni
Cultural

TIPUS

IMPORT

Econòmica

1.000,00€

Econòmica

1.500,00€

Econòmica

3.710,00€

Total Subvencions Rebudes

6.210,00€

Despeses1

Org.

Pro.

51

334

51
51
51
51
51
51
51

22104

CULTURA-PC-VESTUARI

334

22000

334

22601

334
334
334
334

22603
22606
22609

CULTURA-PC-PUBLICITAT I PROPAGANDA

CULTURA-PC-PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS.
CULTURA-PC-REUNIONS I CONFERÈNCIES
CULTURA-PC-ACTIVITATS CULTURALS

334

22706

51

334

23120

CULTURA-PC-LOCOMOCIONS

51
51

334
336

22699

CULTURA-PC-ATENCIONS PROTOC. I REPRESENT.

51

51

334

22602

CULTURA-PC-ORDINARI NO INVENTARIABLE.

CULTURA-PC-DESPESES DIVERSES
CULTURA-PC-TREBALLS REALITZATS PER ALTRES
EMPRESES

51

23020
21000

3321 20900

CULTURA-PHA-INFRAESTRUCTURA I BÉNS NATURALS
CULTURA-B-CÀNONS.

51

3321 22001

51

3321 22606

CULTURA-B-REUNIONS I CONFERÈNCIES

51
51

3321 22000

CULTURA-PC-DIETES

CULTURA-B-ORDINARI NO INVENTARIABLE
CULTURA-B-PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES
PUBLI.

51

1

Eco.

CULTURA CAPÍTOL II
Descripció

3321 22602
3321 22699
3322 22699

CULTURA- B- PUBLICITAT I PROPAGANDA
CULTURA -B-DESPESES DIVERSES

CULTURA-AH-DESPESES DIVERSES

No estan incloses les despeses de personal ni les despeses indirectes

Crèdits
inicials

100,00

900,00

100,00

11.250,00
50,00

3.300,00

Crèdits
totals
Obligacions
consignats reconegudes
100,00

85,87

900,00

580,92

12.075,00

16.427,63

100,00

50,00

3.784,00

0,00

280,00

4.383,49

34.540,00

34.540,00

18.351,61

2.000,00

2.000,00

3.848,92

200,00

200,00

0,00

6.000,00
200,00

7.167,56
200,00

2.980,00

2.980,00

100,00

100,00

300,00

2.845,60
0,00
0,00

300,00

2.952,22

640,00

640,00

1.066,60

4.000,00

4.000,00

4.666,93

900,00

900,00

1.119,20

450,00

2.000,00

265,31

450,00

220,83

2.000,00

495,79
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51

3322 22706

51O36 334

22609

51P24 334

22602

51P24 334

22609

51O36 3322 22699

51P25 3322 22699
51P25 3322 22706
51P26 334

22602

51P26 334

22609

Org.

Pro.

Eco.

51

334

46500

51

334

48100

51

334

48900

51

334

48951

51
51
51

334
334
334

CULTURA-AH-ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.

0,00

CULTURA-AH-DESPESES DIVERSES
CULTURA-PUBLICITAT I PROPAGANDA 11A MOSTRA
BUTAKA OLESA
CULTURA- ACTIVITATS CULTURALS MOSTRA BUTAKA
OLESA
CULTURA- DESPESES DIVERSES FEM DISSABTE
ARXIU
CULTURA- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS FEM
DISSABTE ARXIU

0,00

CULTURA-PC-ACTIVITATS CULTURALS

CULTURA- PUBLICITAT I PROPAGANDA.
CULTURA- ACTIVITATS CULTURALS TRADICIONS
OLESANES

0,00

0,00

0,00

703,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

1.100,00

999,28

0,00

3.710,00

1.860,46

0,00

0,00

0,00

672,98

79.183,90

63.202,23

Crèdits
CULTURA – CAPÍTOL IV
totals
Obligacions
Descripció
Crèdits inicials
consignats
reconegudes
CULTURA-PC-CONVENI CONSELL COMARCAL BAIX
LLOBREGAT
0,00
0,00
888,42
CULTURA-PC-PREMIS, BEQ. I PENS. D'ESTUD. I
INVEST.
6.000,00
6.000,00
800,00
CULTURA-PC-ASSOC. PROMOCIÓ ESPECTACLE
INFANTIL I JUVENIL
6.500,00
6.500,00
6.500,00

CULTURA-PC-ALTRES TRANSFERÈNCIES

42.000,00

45.871,00

43.470,60

48952

CULTURA-PC-CONVENI AMB LA PASSIÓ D'OLESA

18.000,00

18.000,00

13.500,00

10,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.500,00

3.500,00

83.030

90.401

73.534,02

48953

334

48954

51

334

48955

51

334

48957

51

3322

46500

51O35 334

48000

51P30 334

48000

CULTURA-PC-CONVENIS AMB ENTITATS

3.000,00

CULTURA-PC-CONVENI AMB L'UEC D'OLESA
CULTURA-PC-CONVENI AMB CASAL D'OLESAPARROQUIA STA. MARIA
CULTURA-PC-CONVENI AMB LA PASSIÓ,
PROGRAMACIÓ
CULTURA-PC-CONVENI CASAL CATEQUÍSTIC
INSONORITZACIÓ
CULTURA-AH-CONVENI CENTRE D'ESTUDIS
LLOBREGAT
CULTURA- DESP. FINANCERES ASSOC. AMICS DE
L'ORGUE I LES ARTS
CULTURA-DESP. FINANCERES AMICS DE L'ORGUE
I DE LES ARTS
TOTAL CAPÍTOL IV

6.500,00

CULTURA CAP VI
Pro.

277,99

48950

51

Org.

1.375,59

209,35

70.010,00

TOTAL CAPÍTOL II

0,00

0,00

Eco.

Descripció
ADQUISICIÓ MATERIAL TÈCNIC CASA DE
51I06 334 62300 CULTURA
CULTURA-PC-DESPESES EN APLICACIONS
51N05 3322 64100 INFORMÀTIQUES
TOTAL CAPÍTOL VI

Crèdits inicials

3.000,00
6.500,00

Crèdits totals
consignats

0,00

4.875,00

Obligacions
reconegudes

0,00

59,45

0,00

0,00
0,00

7.288,52
7.347,97

0,00
0,00
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