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1.

Presentació

El departament de Cultura de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat fomenta,
potencia i dona a conèixer l’activitat cultural olesana. Les seves tasques
principals són gestionar, desenvolupar i potenciar la vida cultural en col·laboració
amb les diverses entitats i associacions culturals de la vila i, de manera
transversal, amb altres departaments, principalment, el de Festes.
El departament facilita aquesta participació i cooperació a través dels canals de
comunicació, legislatius i tècnics disponibles, bàsicament, el Consell Sectorial de
Cultura i Festes i a través de les consultes ciutadanes.
Es coordina la programació cultural del municipi, l’agenda d’activitats, així com
també, el principal equipament cultural: la Casa de Cultura, de la qual es tramiten
i gestionen actes, cessions i usos dels diferents espais.
Rere el període més restrictiu de la pandèmia, l’any 2021 ha significat l’inici de la
represa de l’activitat cultural i la tornada a una certa normalitat. Tot i que encara
hi ha hagut entrebancs i mesures de seguretat que s’han hagut d’aplicar de
manera intermitent en funció de les onades provocades per les noves variants
de la Covid-19, s’ha recuperat gran part de la programació pròpia i de les entitats
culturals del municipi, coordinades i recolzades pel departament.
El departament de Cultura, a través de l’atorgament de subvencions en règim de
concurrència competitiva, dona suport a les entitats culturals per dur a terme
activitats i accions de foment de la cultura. També fomenta projectes concrets i
activitats culturals d’interès pel municipi amb la signatura de convenis directes
amb entitats i associacions culturals.
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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.
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.
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Dins aquest marc, el Departament de Cultura desenvolupa les següents
funcions:
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informació, orientació i assessorament als usuaris sobre qüestions
relacionades amb l’àmbit cultural.
Gestió, organització i coordinació de l’activitat cultural del municipi i suport
a les entitats culturals en l’execució i tramitació de projectes i
programacions pròpies.
Gestió, dinamització i coordinació de la programació cultural municipal al
llarg de l’any en diferents disciplines i en diferents àmbits: cultura
tradicional, noves formes culturals, patrimoni cultural, memòria històrica i
bens culturals mobles.
Organització de tallers, conferències i altres activitats relacionades amb
l’àmbit de la cultura i el patrimoni.
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.
Sol·licitud de subvencions per finançar els projectes culturals del
Departament.
Elaboració de convenis i acords relacionats amb la gestió i l’àmbit cultural
del municipi.
Convocatòria del premi recerca i atorgament dels premis.
Coordinació i gestió de projectes culturals específics de rellevància pel
municipi, tant propis com d’entitats.
Sol·licituds de subvencions a altres administracions.
Gestió i coordinació de l’Agenda 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 Organigrama
Regidor de Cultura
Xavier Rota i Boada
Gerència
M. Mercè Roquer Compte
Cap d’Àrea
Francesc Sancho Cano

Cap de Servei de Cultura i Lleure
M. Montserrat Muñoz Montoro

Tècnica Auxiliar
Olga Solà i Rivera

Cap de Departament
Alejandro Fernández Ortiz

Administrativa
Verónica Núñez Sánchez
Conserges
Jorge Gijón Delgado (matí)
Pascual López Serrano (tarda)
Xavier Andreu Bouza (caps de
setmana i festius)

Arxiu
Xavier Rodrigo Torres
Adm. Begoña Triguero Castillo

Biblioteca

2.3 Recursos materials
Per dur a terme el servei, cada professional disposa d’un ordinador i, cada tècnic,
d’un mòbil. En el cas dels conserges, l’ordinador és compartit. Puntualment hi ha
un ordinador complementari per al personal de pràctiques i/o de suport al
Departament de Cultura i Festes que se sol·licita quan és necessari al
Departament del TIC. La fotocopiadora-impressora-escàner és compartida amb
l’Escola Municipal de Música, que ocupa part de les dependències de la Casa de
Cultura.
Es treballa amb el programari d’ús habitual de l’Ajuntament.
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2.4 Seus, adreces i telèfons
Casa de Cultura
Carrer de Salvador Casas, 26
08640 Olesa de Montserrat
Tel. 93 778 00 50 – Ext. 3120 – 3121 - 3122
cultura@olesademontserrat.cat

Cultura. Memòria 2021
9

3. Activitats realitzades
3.1 PUNT D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES ENTITATS
3.1.1 Descripció
Les entitats i les associacions d’Olesa, segons l’activitat, estan vinculades a
diferents departaments de l’Ajuntament. El de Cultura assumeix les entitats
culturals, de manera directa, en temes de subvencions, planificació d’activitats...
A més, vehicula altres situacions relacionades amb el seu dia a dia, que es
canalitzen a través del Punt d’Informació.
Forma de prestació: prestat de manera directa.
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

Facilitar la creació de projectes
culturals

• Atendre de forma directa a les entitats per tal de fer
consultes en relació a la creació de projectes culturals
• Donar informació sobre la planificació i organització
d’actes
• Promoure la participació de noves entitats en espais
d’interrelació cultural

Donar suport en l’organització d’actes
culturals a les entitats, mitjançant
l’assessorament i la informació

• Establir un espai físic on les entitats poden adreçar-se
per fer consultes referides a la cultura d’Olesa
• Treballar de manera transversal projectes compartits

Mantenir un espai de confluència
cultural

Conèixer tota l’activitat cultural de la vila
Actuar com a observatori de la cultura i les tradicions
• Mantenir actualitzades les dades de cultura popular
•
•

Activitats desenvolupades
Calendari

Activitat

Metodologia

Generdesembre

Informació, orientació i suport a les
entitats culturals d’Olesa de
Montserrat

Atenció directa i virtual
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Destinataris
Entitats i associacions culturals d’Olesa.
3.1.2 Resultats
Avaluació
Indicadors

Resultats obtinguts

Nombre d’atencions realitzades (estimat)
Nombre d’entitats ateses: previstes 32 (78%)
Nombre d’atencions individuals entitats: previstes 75 (70%)
Grau de participació i interacció
Queixes rebudes
Grau de satisfacció expressada

100
25
52
Alt
0
Molt alt

3.1.3 Costos
Punt d'Informació
i atenció a les
entitats

Capítol I
25.761,26 €

Capítol II
0,00 €

Capítol
IV
0,00 €

Capítol
VI
0,00 €

Capítol
VII
0,00 €

Total
25.761,26 €
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3.2 FESTA DE SANTA OLIVA
3.2.1

Descripció

A causa de la pandèmia, l’organització de la festivitat de la patrona de la vila,
Santa Oliva, s’ha hagut de redissenyar per garantir totes les indicacions
establertes per les autoritats. Durant el dia de la vigília, el 9 de juny, aprofitant
aquesta celebració, es lliuren els Premis de Recerca Vila d’Olesa i es fa
l’homenatge al poeta olesà Miquel Guillamon. El dia de la patrona, el 10 de juny
es celebra la missa de Santa Oliva i la benedicció de les ofrenes pel matí. Per la
tarda, es realitza una mostra de cultura popular a la pl. Fèlix Figueras i Aragay i
l’ofrena floral al porxo de Santa Oliva. També, a la pl. Nova, hi ha l’espectacle
familiar Amb P de Pallasso de Cia. Sabanni, organitzat per La Xarxa Olesa. A la
nit, hi ha l’actuació del grup Questioni Meridionali, que interpreta temes de
música tradicional del sud d’Itàlia. Aquest concert l’organitza el departament.
Conjuntament entre el departament i les entitats, aprofitant el cap de setmana
(11-13 de juny), es programen 10 activitats més entre actuacions musicals,
espectacles familiars, exposicions i conferències; destacant el concert de Pony
Pisador al porxo de Santa Oliva.
Per cloure el cicle festiu, es va dur a terme una ballada de sardanes a la pl. Nova
a càrrec de la Cobla Vila d’Olesa.
Per últim, cal destacar la inauguració de dues exposicions a la Casa de Cultura:
“Cartells de Festa Major” i “La Nit de Sant Joan”, produïdes pels departaments
de Festes i Cultura, respectivament.
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

Fomentar i mantenir les tradicions
culturals olesanes, concretament la
Festivitat de la Patrona

• Represa de les activitats presencials i adaptació a les
mesures de seguretat i restriccions puntuals que encara
poden anar sorgint.
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Activitats desenvolupades
Calendari

Activitat

9/06/2021
10/06/2021
10/06/2021
10/06/2021
10/06/2021
10/06/2021
11/06/2021
11/06/2021
11/06/2021
12/06/2021
12/06/2021
12/06/2021
12/06/2021
13/06/2021
13/06/2021
13/06/2021

Lliurament dels Premis de Recerca Vila d’Olesa
Missa de Santa Oliva i Benedicció de les ofrenes
Mostra de cultura popular
Ofrena Floral a Santa Oliva
Espectacle familiar “Amb P de Pallasso” de la Cia. Sabanni
Concert de Questioni Meridionali
Espectacle familiar “Absurditties” de la Cia. Mortelo i Manzani
Conferència “Montserrat en imatges”
Concert de Pony Pisador
Fira de Santa Oliva
Espectacle familiar “Matito i la grandíssima roda de fira” Cia. Matito
Conferència “Aproximació al paisatge històric d’Olesa de Montserrat
Ginesta Sound
Caminada Solidària “Magic Line”
Marató d’artistes i Bollywood amb “Luna Nueva”
Sardanes amb la Cobla Vila d’Olesa

Destinataris
La majoria d’activitats van dirigides al públic en general que engloba franges
d’edat diverses.
3.2.2

Resultats

Participants
Activitats

Participants

Ofrena Floral a Santa Oliva
Concert “Questioni Meridionali”
Conferència
“Montserrat en imatges”

41 pax.
107 pax.
45 pax.
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Avaluació
Indicadors

Resultats obtinguts

Mitjana del grau de satisfacció dels participants
Nombre d’activitats
Nombre d’entitats participants

Alt
15
30

3.2.3 Costos
Festa de Santa
Oliva

Capítol I

Capítol II

Capítol IV

Capítol VI

Capítol VII

Total

10.656,76 €

4.045,19

00,00 €

00,00 €

00,00 €

14.701,95
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3.3 ACTIVITATS DE CULTURA PER FESTA MAJOR
3.3.1 Descripció
Tot i que l’organització de la Festa Major es lidera des del departament de
Festes, la programació d’activitats dins d’aquest cicle festiu es duu a terme entre
diferents departaments. Per part de Cultura, s’aprofita aquesta celebració per
programar actuacions de música en directe, espectacles d’arts escèniques, actes
de cultura popular, conferències, presentacions i activitats relacionades amb el
patrimoni local.
Rere el parèntesis que va suposar el 2020, amb una Festa Major sota mínims
per culpa de la pandèmia, l’any 2021 ha significat la represa de la presencialitat
en la realització d’aquest cicle, recuperant-se la majoria dels actes propis
d’aquesta celebració.
Així, des del departament de Cultura es va aprofitar per programar les següents
activitats: l’encesa de la foguera de Sant Joan al pati de la Casa de Cultura, una
mostra de cultura popular amb un concert de gralles a càrrec de MÚSXXL, els
espectacles familiars Àureo de la Cia. Uparte, Remember Show de Teatre Mòbil
i Full House d’Eléctrico 28 (en col·laboració amb La Xarxa Olesa), l’obra de teatre
Ximpanzé d’Agustí Franch al Teatre de La Passió, una ballada de sardanes al
pati de l’Escola Mare de Déu amb la Cobla Vila d’Olesa i la presentació del
documental Olesa 1916: un patrimoni per al futur? a la Casa de Cultura.
Objectius generals i específics
Objectius Generals
Proposta d’activitats a l’aire lliure

Objectius Específics
•
•
•

•
Fomentar els actes infantils

•

Recuperació de la presencialitat mantenint les
mesures sanitàries vigents en cada moment
Programació d’actes adreçats a tots els públics
Diversificació de la programació cultural dins del
cicle de Festa Major
Programar espectacles adreçats als més
menuts. Especialment, en aquestes dates tan
assenyalades per la celebració de Sant Joan i
l’arribada de l’estiu i les vacances
Treballar en la proposta d’ús d’espais com els
patis de les escoles per a actes infantils
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Activitats desenvolupades
Calendari

Activitat

23/06/2021

Encesa de la foguera de Sant Joan

24/06/2021
24/06/2021
25/06/2021
25/06/2021
26/06/2021
27/06/2021
27/06/2021

Mostra de cultura popular i concert de gralles amb MÚSXXL
Espectacle familiar “Àureo”
Representació de l’obra de teatre “Ximpanzé” a La Passió
Sardanes amb la Cobla Vila d’Olesa (Festa Major)
Espectacle infantil “Remember Show”
Presentació del documental “Olesa 1916: un patrimoni per al futur?”
Espectacle infantil “Full House”

Destinataris
Activitat adreçada tots els públics.
3.3.2 Resultats
Participants
Activitat

Dades assistència

Encesa de la foguera de Sant Joan

60

Mostra de cultura popular i concert de gralles amb MÚSXXL

65

Espectacle familiar “Àureo”

200

Representació de l’obra de teatre “Ximpanzé” a La Passió

330

Sardanes amb la Cobla Vila d’Olesa (Festa Major)

60

Espectacle infantil “Remember Show”

230

Presentació del documental “Olesa 1916: un patrimoni per al futur?”

90

Espectacle infantil “Full House”

160

Avaluació
Indicadors

Resultats obtinguts

Mitjana del grau de satisfacció dels participants
Nombre de participants com a públic (total)
Nombre d’activitats del cicle de Festa Major
Nombre d’entitats que participen

Alt
1.195
8
6

3.3.3 Costos
Activitats de
Festa Major

Capítol I

Capítol II

Capítol IV

Capítol VI

Capítol VII

Total

10.787,79 €

8.515,25

00,00 €

00,00 €

00,00 €

19.303,04
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3.4 ALTRES ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ PRÒPIA
3.4.1

Descripció

El departament de Cultura treballa per oferir una programació diversa, rica i
continuada a la ciutadania, tenint en compte alguns els equipaments municipals
i alguns espais oberts a l’aire lliure.
Durant el primer trimestre de 2021, es programen dos concerts emmarcats dins
el Festival Barnasants a Olesa. Aquestes actuacions musicals tenen com a
protagonistes els artistes Cris Juanico i Névoa i es duen a terme a l’Escorxador.
A més de la ballada de sardanes de Festa Major, des del departament es
programen dues ballades més per Sant Jordi i la Diada. Amb motiu d’aquesta
última data, emmarcada dins la Nit de la Diada, també es duu a terme un concert
d’havaneres a la zona de Cal Mané del Parc Municipal. Enguany, va actuar el
grup Port Bo i es va servir rom cremat.
A l’octubre, es va celebrar la 20ª edició del Correllengua a Olesa de Montserrat.
L’activitat es va realitzar a l’Escorxador i consistí en un concurs-presentació i una
nit de monòlegs. També a l’Escorxador, al mes de novembre, es va programar
un concert de Pep Lladó, que va presentar el seu disc “Les Petites incerteses”.
Ja al mes de desembre, a l’Escorxador, es va presentar el llibre “Cuines d’Olesa”,
editat per Paper d’Estrassa amb el suport del departament de Cultura.
Enguany, l’exposició central produïda anualment des del departament va ser
dedicada a l’artista abstracte barceloní Pep Montoya que, malauradament, ens
va deixar durant la primera onada de la pandèmia.
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

Fomentar les tradicions culturals
catalanes i olesanes

• Organitzar activitats diverses en l’àmbit lúdic, festiu
i cultural de les celebracions
• Programar activitats culturals relacionades amb les
tradicions

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

• Recuperar i mantenir la tradició autòctona de les
celebracions tradicionals, a més de noves
interpretacions culturals
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Fomentar 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 de les
tradicions i de la cultura en general
• Programar actes adreçats a diferents col·lectius
(infants, joves, adults, gent gran) de promoció de la
cultura i de les arts

Activitats desenvolupades
Calendari
20/02/2021
20/03/2021
25/04/2021
11/09/2021
11/09/2021
23/10/2021
20/11/2021
19/12/2021
Del 03/10/2021 al
30/01/2022

Activitat
Concert de Cris Juanico (Festival Barnasants)
Concert de Névoa (Festival Barnasants)
Sardanes amb la Cobla Vila d’Olesa (Sant Jordi)
Sardanes amb la Cobla Vila d’Olesa (Diada)
Havaneres amb el grup Port Bo (Diada)
20ª Edició del Correllengua
Concert de Pep Lledó
Presentació del llibre “Cuines d’Olesa”
Exposició de Pep Montoya “En funció d’un dir” a Cal Puigjaner

Destinataris
Activitat adreçada a tots els públics; principalment, l’adult.
3.4.2 Resultats
Participants
Activitat
Concert de Cris Juanico (Festival Barnasants)

Dades assistència
140

Concert de Névoa (Festival Barnasants)

65

Sardanes amb la Cobla Vila d’Olesa (Sant Jordi)

70

Sardanes amb la Cobla Vila d’Olesa (Diada)

60

Havaneres amb el grup Port Bo (Diada)
Concert de Pep Lledó
Presentació del llibre “Cuines d’Olesa”

285
80
200

Avaluació
Indicadors
Mitjana del grau de satisfacció dels participants
Nombre de participants com a públic (total)

Resultats obtinguts
Molt Alt
900
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Nombre d’entitats i institucions participants (estimat)
Nombre d’artistes individuals (estimat)

3.4.3

30
25

Costos

Altres activitats
de producció
pròpia

Capítol I

Capítol II

Capítol IV

Capítol VI

Capítol VII

Total

15.705,14 €

14.565,23

00,00 €

00,00 €

00,00 €

30.270,37
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3.5 ALTRES
ACTIVITATS
CULTURALS
ORGANITZADES PER ENTITATS

DEL

MUNICIPI

3.5.1 Descripció
Les entitats culturals olesanes generen un gran ventall de continguts, ampli i
divers. Algunes d’aquestes activitats ja estan consolidades dins el programari
cultural olesà. Conscient d’aquesta riquesa cultural i tradicional i amb la voluntat
de cooperació, el departament col·labora, promou i dona suport als projectes i
als actes pel gran interès municipal.
Habitualment, el departament potencia la difusió de les activitats de més ressò a
l’exterior com són La Passió, els Misteris i la Festa dels Miquelets.
A banda d’aquestes activitats destacades, les diferents entitats culturals en
realitzen d’altres, donant una àmplia cobertura d’activitat cultural i artística a la
població. Totes les activitats han estat tractades d’acord als procediments interns
per a ser autoritzades.
En aquest 2021, rere els mesos més difícils i durs de la pandèmia, les entitats
han anat recuperant, de mica en mica, una certa normalitat i regularitat en les
seves programacions culturals.
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

Fomentar, recuperar i divulgar les
tradicions històrico-culturals i festives
del municipi

• Assessorar a les entitats i fer seguiment per al
correcte desenvolupament dels actes
• Coordinar els diferents serveis que hi han
d’intervenir
• Impulsar el treball conjunt de les entitats
organitzadores
• Facilitar la disponibilitat d’ús dels espais i oferir
opcions alternatives en cas necessari
• Donar rellevància i difusió a les activitats culturals
del municipi
• Assessorar a les entitats que proposen nous
projectes culturals
• Col·laborar en la logística necessària

Donar suport a activitats de nova
creació

Activitats desenvolupades
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Calendari
Del 26 de febrer al 15 de
març

2, 11 i 18 d’abril
Per Setmana Santa

5, 12, 19, 26 de juliol i 2
d’agost
Del 3 al 5 de setembre
12 de setembre
Setembre, octubre i
novembre
11 de desembre
18 de desembre

Del 18 de desembre de
2021 al 9 de gener de 2022
25 i 26 de desembre de
2021 i 2, 6 i 9 de gener de
2022
31 de desembre

Activitat
FESTES DE SANT ANTONI ABAT
Els Tres Tombs no es van celebrar, ni cap altra activitat. Només es va fer
la tradicional exposició a la Casa de Cultura
Org: Tonis Olesa
REPRESENTACIONS DE LA PASSIÓ
Org: La Passió d’Olesa
MISTERIS: EXPOSICIÓ, CONCERT DEL DIUMENGE DE RAMS,
PROJECCIÓ DE PEL·LÍCULA I PUNT D’INFORMACIÓ
No es van fer visites guiades, el recorregut es feia per lliure seguint els
codis QR dels plafons informatius
Org: Col·lectiu Misteris d’Olesa
SARDANES FRESQUES PER A LES NITS D’ESTIU
Org.: ACF Olesa Sardanista
FESTA DELS MIQUELETS
Org.: Assoc. Cultural La Festa dels Miquelets
FESTA MENUDA
Org: La Xarxa d’Olesa i Dept. de Cultura
CONCURS DE TEATRE AMATEUR VILA D’OLESA
Org: UEC d’Olesa
LA CARASSA
Org: L’Arrel
52ª PUJADA DEL PESSEBRE A LA CREU DE SABA
Org: UEC Olesa
DIORAMES I PESSEBRES
Exposició i Ruta de Pessebres
Org: Associació de Pessebristes d’Olesa
ELS PASTORETS
Org: Casal Cultural d’Olesa
L’HOME DELS NASSOS
Org: Associació de Gegants, Grallers i Nans

Destinataris
Activitats adreçades a tots els públics.
3.5.2 Resultats
Participants
L’assistència i la participació als actes estan subjectes a l’organització de les
entitats. Tot i això, hi ha hagut un descens de públic a causa de la pandèmia
sanitària.
Activitat
Festa Menuda
•

Dades assistència
100

Dades obtingudes gràcies a la coorganització entre La Xarxa Olesa i el departament
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Avaluació
Indicadors

Resultats obtinguts

Mitjana del grau de satisfacció dels participants
Nombre de participants (total)

Alt
100

3.5.3 Costos
Altres activitats
d’entitats

Capítol I
5.457,96 €

Capítol II
90,02 €

Capítol IV
0,00 €

Capítol VI
00,00 €

Capítol VII
00,00 €

Total
5.547,98
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3.6 AGENDA CULTURAL
3.6.1 Descripció
L’Agenda Cultural recull la programació cultural del municipi, tant d’aquelles
activitats realitzades per l’Ajuntament com per part de les entitats i associacions
olesanes. Habitualment, es publicava trimestralment i es dividia en 4 estacions:
l’agenda d’hivern (de desembre a febrer); la de primavera (de març a maig); la
d’estiu (de juny a agost), i la de tardor (de setembre a novembre).
S’imprimeixen un total de 10.500 exemplars que es distribueixen a totes les llars
i espais destacats de la població.
Les programacions de Festa Major i el cicle de Nadal queden recollides en dues
edicions especials.
Arran de la irrupció de la pandèmia, el departament ha interromput l’edició en
paper de l’Agenda Cultural a causa de l’anul·lació d’activitats durant el
confinament, primer, i el descens de contingut cultural durant la represa i nova
normalitat. Rere la publicació de l’Agenda de Nadal, Cap d’Any i Reis 2021-2022,
es planteja la possibilitat de tornar a editar de manera regular l’Agenda Cultural.
Ara, es preveu que la seva publicació sigui de manera bimensual en comptes de
trimestral. La iniciativa està encara sobre la taula i s’han de valorar molts factors:
disponibilitat de personal, volum de treball, gestió de la informació, contractació
de personal extern per al disseny i la impressió, etcètera. En el cas de que es
tirés endavant, la primera publicació de la nova Agenda Cultural sortiria a la llum
al mes d’abril de 2022.
Objectius generals i específics
Objectius Generals
Impulsar i fomentar la difusió de
l’activitat de municipi

Objectius Específics
• Recollir tota la programació que es duu a terme al
municipi per tal de potenciar-ne la difusió i la
comunicació entre la ciutadania i les mateixes entitats
• Promocionar la vila amb la difusió de les seves
activitats (recollint tots els àmbits)
• Detectar les diferents activitats dirigides a un mateix
públic per intentar diversificar les possibles
coincidències
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Ampliar el coneixement de la cultura
olesana i incrementar el públic i la
participació ciutadana

• Increment de la presència de públic en la programació
de la vila i incrementar de participació ciutadana en
activitats i propostes

Activitats desenvolupades
Calendari

Activitat

Desembre 2021 – gener 2022

Agenda de Nadal, Cap d’Any i Reis

Destinataris
Tota la població d’Olesa i visitants de fora del municipi.
3.6.2

Resultats

En format paper, s’editen un total de 10.500 exemplars que es reparteixen
directament a les cases de tots els veïns del municipi i de les urbanitzacions.
L’Agenda es publica també a la pàgina web i, setmanalment, es fa un correu
específic de les activitats setmanals a totes les entitats olesanes des del
departament de Participació Ciutadana.
En format en línia, s’ha demanat un disseny exclusiu la plantilla del qual es
renova setmanalment.
Avaluació
Indicadors

Resultats obtinguts

Mitjana del grau de satisfacció dels participants
Nombre de destinataris (en paper)
Nombre de participants: entitats, departaments i serveis

3.6.3
Agenda
Cultural
Trimestral

Alt
10.500
199

Costos
Capítol I
14.004,28 €

Capítol II
1.829,40 €

Capítol IV
0,00 €

Capítol VI
00,00 €

Capítol VII
00,00 €

Total
15.834,68 €
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3.7 TALLER DE RESTAURACIÓ DE PATRIMONI
4.7.1 Descripció
Al llarg de l’any 2021 s’ha desenvolupat una nova edició del Taller de Restauració
del Patrimoni Olesà. L’objectiu és l’aprenentatge de les tècniques de l’ofici de
restaurador per part dels alumnes inscrits a través de l’arranjament de peces
patrimonials del municipi. El Taller de Restauració consta d’una primera part
d’aprenentatge teòric i d’una segona amb sessions pràctiques.
El desenvolupament de les primeres sessions d’aprenentatge teòric van
transcorre de manera correcta i amb normalitat. Tots els alumnes van poder
adquirir els coneixements necessaris per passar a la pràctica. Aquesta es
desenvolupa amb les explicacions de les tècniques corresponents que s’han
anat aplicant en les diferents tasques a realitzar.
A partir del mes de març i fins al desembre de 2021, es van poder desenvolupar
les sessions pràctiques sense cap tipus d’inconvenient. El taller reuneix els
requisits d’espai i ventilació necessaris per a la realització d’aquesta activitat dins
els paràmetres de seguretat per a la prevenció de la Covid-19.
El Taller de Restauració del Patrimoni Olesà es realitza a les dependències de
la Fundació Escola Municipal d’Arts i Oficis, els dijous per la tarda, i està
patrocinat pel departament de Cultura de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

Mostrar i ensenyar l’ofici de
restaurador de mobles

• Aplicació de tècniques relacionades amb la
restauració que no suposen grans despeses
• Preparar als alumnes inscrits per a que puguin
restaurar peces de manera autònoma

Restaurar peces del patrimoni
municipal que es troben en mal
estat

• Mostrar aquestes peces al conjunt de la ciutadania
• Posar en valor el patrimoni moble del municipi
• Inventariar les peces restaurades i fer un catàleg
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Activitats desenvolupades
Calendari

Activitat

Del 20 de gener al 15 de
desembre

Peces restaurades:
- Portador de fusta
- 2 reclinatoris de fusta i vímet
- Botes de vi de fusta
- Tapes circulars de tines de vi de fusta
- Sedàs de fusta per a olives
- 2 balances romanes de ferro
- Cadira de barber de fusta de faig
- Politja de fusta i ferro
- 7 cèrcols de botes de vi de ferro
- Carretó per transportar objectes

Destinataris
Els beneficiaris potencials del programa són el conjunt de la ciutadania, majors
de 16 anys i, principalment, empadronats al municipi.
4.7.2 Resultats
Participants
Activitat

Dades assistència

Taller Restauració del Patrimoni Olesà
•

15 (estimat)

Amb les inscripcions s’obre una bossa de reserva que, en cas de baixes, es van cridant perquè es
vagin incorporant.

Avaluació
Indicadors

Resultats obtinguts

Mitjana del grau de satisfacció dels participants
Nombre de participants (estimat)

Alt
15

3.7.3 Costos
Tallers d’Art i
Cultura

Capítol I
7.805,36 €

Capítol II
3.519,00 €

Capítol IV
0,00 €

Capítol VI
00,00 €

Capítol VII
00,00 €

Total
11.324,36 €
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3.8 SUBVENCIONS A LES ENTITATS
3.8.1

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 2021:
BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES EN MATÈRIA DE CULTURA PER A LA
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Dotació de la convocatòria per la línia de Cultura:
51

334

48950

CULTURA - PC - ALTRES TRANSFERÈNCIES

52.000,00 €

S’inicia el procediment de la línia de subvencions per al 2021 aprovant les bases
i la convocatòria corresponents. Es continua amb la tramitació de l’expedient i la
seva aprovació definitiva, amb la corresponent informació i difusió a les entitats
implicades.
Al llarg de l’any, també s’atorguen diferents subvencions directes o nominatives
per a projectes concrets de les entitats. Aquests ajuts es regulen mitjançant un
conveni entre l’Ajuntament i l’entitat corresponent.
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics
•

• Augmentar i/o mantenir les
activitats culturals que es fan
en el municipi des del teixit
associatiu local

•
•

Fomentar la participació de les entitats culturals
i/o de foment de les tradicions en les diverses
activitats del municipi
Donar suport a les activitats de les entitats
culturals i/o de foment de les tradicions
Establir un marc de relació, de diàleg i de
cooperació sobre aquells aspectes d’interès
comú per als ciutadans de la vila

Activitats desenvolupades
Data

Activitat

Metodologia
Cultura. Memòria 2021
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Gener-febrer
2021

Preparació de les bases específiques conjuntament amb
altres departaments per a la seva aprovació

Gestió
administrativa

Febrer 2021

Aprovació de les Bases reguladores específiques en
matèria de Cultura i la convocatòria per a la concessió de
subvencions en règim de concurrència competitiva 2021

Gestió
administrativa

Valoració dels projectes presentats i requeriments i
convocatòria de la mesa
Aprovació per Junta de Govern de les subvencions
atorgades i pagament del 75%
Recepció i valoració de les justificacions presentades,
requeriments i aprovació del pagament del 25% restant
Resolució individual de les diferents subvencions
nominatives segons les peticions de les diferents entitats

Gestió
administrativa
Gestió
administrativa
Gestió
administrativa
Gestió
administrativa

Abril – maig
2021
Juliol 2021
Gener 2022
Al llarg any

Destinataris
Entitats i associacions culturals i persones físiques per a la realització de
projectes culturals: Convocatòria entitats culturals.
3.8.2

Resultats

Participants (subvenció per concurrència)
Entitat
Import atorgat
Tonis Olesa de Montserrat
475,02 €
Associació per la Promoció de l’Espectacle Infantil i Juvenil
5.000,00 €
Associació El Casal Cultural d’Olesa
5.000,00 €
Fundació Escola Municipal d’Arts i Oficis
5.500,00 €
ACF Olesa Sardanista
12.004,98 €
UEC Olesa
4.500,00 €
Associació Majorettes i Twirling d’Olesa de Montserrat
1.500,00 €
Esbart Olesà
2.000,00 €
Associació Col·lectiu Misteris d’Olesa de Montserrat
3.400,00 €
Associació de Pessebristes d’Olesa de Montserrat
1.920,00 €
Associació de Gegants i Grallers i Nans
5.000,00 €
Fundació Privada Passionarium
1.000,00 €
Olesa Ateneu
1.500,00 €
Associació Fal·lera Olesana
3.200,00 €
TOTAL
52.000,00 €
Valoració dels projectes:
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L’interès general i l’adequació del projecte a la vila, la qualitat en la presentació del
projecte, la transcendència que el projecte pugui tenir en el municipi i més enllà, el
nombre i el perfil de les persones beneficiàries i l’esforç de l’entitat en trobar vies de
finançament per al projecte que complementin els ajuts públics.

Participants (subvencions nominals)
Entitat
Import atorgat
Associació de La Passió
21.000,00 €
UEC Olesa
7.000,00 €
Associació per la Promoció de l’Espectacle Infantil i Juvenil
6.500,00 €
Associació Cultural La Festa dels Miquelets
10.000,00 €
Aniversari ACF Olesa Sardanista
4.500,00
TOTAL
49.000,00 €

Avaluació
Subvencions per concurrència
Indicadors

Resultats obtinguts

Mitjana del grau de satisfacció dels participants
Nombre de participants (entitats)

Alt
14

Subvencions nominals
Indicadors

Resultats obtinguts

Mitjana del grau de satisfacció dels participants
Nombre de participants (entitats)

3.8.3

Alt
5

Costos

Subvencions
a
entitats (concurrència
i nominatives)

Capítol I
7.663,95 €

Capítol
II

Capítol IV

Capítol
VI

Capítol
VII

0,00€

94.760,00 €

0,00€

0,00€

Total
102.423,95 €
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3.9 CESSIÓ D’ESPAIS
3.9.1 Descripció
El departament de Cultura gestiona, directament, l’equipament de la Casa de
Cultura amb la cessió d’espais per tal de fer-hi actes diversos, conferències,
concerts, teatre i exposicions. En l’edifici conviuen diferents departaments de
l’Ajuntament: Cultura i Festes; Coordinació sociocultural; Participació Ciutadana;
Escola Municipal de Música; Arxiu Municipal; Olesa Ràdio i TIC.
Hi ha hagut un cert increment de sol·licituds ja que es realitzen la majoria de
proves selectives de l’Ajuntament. També és un equipament molt valorat per a
les campanyes de donació de sang.
Al costat dels despatxos de Cultura hi ha la sala polivalent que connecta la Casa
de Cultura amb la Biblioteca. Aquesta també es cedeix per a diferents activitats
internes: clubs de lectura; tallers i assajos de música; hores del conte; reunions,
etcètera.
Superats els mesos més durs de la pandèmia, al llarg de l’any 2021 s’ha reprès
l’activitat als diferents espais de la Casa de Cultura. Així, de mica en mica, torna
la normalitat en la programació d’exposicions a les sales, les actuacions musicals
a l’Auditori i les cessions d’espais a entitats i particulars.
Enguany, s’ha dut a terme una important inversió a l’Auditori, adquirint un nou
equip de so amb altaveus i taula de control.
Conserges
A banda dels treballadors dels diferents departaments, l’equipament compta amb
dos conserges a temps complert, de dilluns a divendres; i un altre, els caps de
setmana i festius (també per fer substitucions dels possibles permisos dels altres
dos conserges). Aquest darrer només està contractat a un % de la jornada.
Els conserges s’encarreguen de les petites tasques de manteniment; el control
d’accés a les dependències de l’edifici; l’atenció al públic; el control del servei
públic d’internet; d’ajudar en el muntatge de les exposicions; i del suport tècnic
als actes que es fan a l’Auditori.
També porten el control de la cessió de claus i material a les entitats.
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Objectius generals i específics
Objectius Generals
Impulsar l’activitat del municipi

Donar a conèixer les diferents
disciplines i treballs de les entitats i
particulars que hi exposen

Objectius Específics
• Amb les activitats i les exposicions, la Casa de Cultura
esdevé un dels epicentres culturals principals del
municipi amb una oferta variada i àmplia
• Mostrar les diverses activitats de les entitats i
associacions
• Fomentar disciplines de persones particulars (amb
pagament d’una petita taxa)
• Varietat de programació a l’Auditori adreçada a totes
les edats

Activitats desenvolupades (exposicions)
Calendari
Fins al 25 de gener
Del 29 de gener al 22 de febrer

Del 26 de febrer al 15 de març
Del 13 de març al 5 d’abril
Del 20 de març al 6 d’abril
Del 9 al 26 d’abril
Del 30 d’abril al 16 de maig
Del 21 de maig a l’11 de juny
Del 27 de maig al 17 de juny
Del 19 al 26 de juny
Del 12 de juny al 5 de juliol
Del 12 de juny al 5 de juliol
Del 9 al 26 de juliol
Del 3 al 20 de setembre
Del 4 al 22 de setembre
Del 22 de setembre al 2 d’octubre

Activitat
DIORAMES I PESSEBRES
Assoc. de Pessebristes d’Olesa
MAUTHAUSEN. L’UNIVERS DE L’HORROR
Amical de Mauthausen.
VELLS OFICIS, EINES I FEINES DEL CAMP I DEL MON
RURAL
Assoc. Tonis d’Olesa
MEMÒRIA DEL CONFINAMENT
Departament de Cultura
EXPOSICIÓ DELS MISTERIS
Assoc. Misteris
VICENÇ LLONGUERAS
Ateneu Olesà
EXPOSICIÓ EVA FERNÁNDEZ
EXPOSICIÓ JOIERIA
Escola d’Arts i Oficis
EXPOSICIÓ DE BATXILLERAT ARTÍSTIC
Institut Daina-Isard
EXPOSICIÓ CONCURS DE PINTURA LOCAL
Escola d’Arts i Oficis
CARTELLS DE FESTA MAJOR
Departament de Festes
LA NIT DE SANT JOAN
Departament de Cultura
BRIGADES INTERNACIONALS
Mundubat
EXPOSICIÓ MARY GUMÀ
Departament de Cultura
EXPOSICIÓ CONCURS PINTURA RÀPIDA MIQUELETS
Escola d’Arts i Oficis
EXPOSICIÓ CURSOS ARTS I OFICIS
Escola d’Arts i Oficis
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Del 4 al 19 d’octubre
Del 22 d’octubre al 15 de novembre
Del 24 d’octubre al 17 de novembre
Del 25 d’octubre al 15 de novembre
Del 19 de novembre al 12 de
desembre
Del 18 de desembre fins a finals d’any

THE BACKWAY. D’ÀFRICA A EUROPA PER LA PORTA
DEL DARRERA
Departament de Cooperació
40 ANYS DEL CLUB D’ATLETISME D’OLESA
EXPOSICIÓ SOBRE ELS AIGUATS
Arxiu Municipal
70 ANYS DEL CLUB DE FUTBOL D’OLESA
PINTORS OLESANS
Escola d’Arts i Oficis
DIORAMES I PESSEBRES
Assoc. De Pessebristes d’Olesa

Destinataris
Totes les cessions estan obertes a qualsevol activitat i disciplina que es pugui
realitzar: a entitats, particulars i d’altres departaments de l’Ajuntament.
3.9.2

Resultats

Els diferents espais de la Casa de Cultura tenen, habitualment, una activitat
continuada. Enguany, rere els mesos més durs de la pandèmia, s’ha reprès
progressivament l’activitat.
Avaluació
Indicadors

Resultats obtinguts*

Mitjana del grau de satisfacció dels participants
Nombre de participants (entitats)
Nombre de participants (particular)
Nombre de participants (departaments Aj.)

3.9.3
Cessió
d’espais

Alt
10
1
4

Costos
Capítol I
10.415,16 €

Capítol II
0,00 €

Capítol IV
0,00 €

Capítol VI
8.218,32 €

Capítol VII
00,00 €

Total
18.633,48 €
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4. Atenció ciutadana i tràmits
4.1 Instàncies, trucades, visites
Les instàncies que es van rebent al departament són, principalment, les
relacionades amb autoritzacions d’activitats i sol·licituds de material de les
entitats i associacions culturals; peticions d’espais de la Casa de Cultura;
convocatòries de subvencions i pressupostos de proveïdors. En tots els casos
es fa la tramitació de les mateixes, segons el protocol establert o la seva gestió
corresponent, en funció del tipus de tràmit. Les principals tasques que es
realitzen des del departament són: gestió i organització d’activitats pròpies;
recerca de pressupostos i activitats; gestió dels mateixos; reunions, comunicació
i difusió d’actes, a més de tasques conjuntes amb el departament de Festes,
entre d’altres.
Registre d’entrades Cultura
Tipologia
ADHESIONS

Cultura
0

ALTRES COMUNICACIONS

5

AUTORITZACIÓ D’ACTIVITATS /CESSIÓ DE MATERIAL

23

CESSIONS ESPAIS

39

CESSIONS ALTRES ESPAIS MUNICIPALS

3

CESSIONS MATERIAL

7

CONCURSOS, PREMIS I BEQUES

1

CONTRACTES PRIVATS

1

CONVENI PRIVAT

2

GESTIÓ DE LA DESPESA

2

PRESSUPOST

83

PLANS I PROCEDIMENTS

5

PETICIONS I SUGGERIMENTS

2
29
202

SUBVENCIONS

Registre de sortides Cultura
Tipologia
AUTORITZACIÓ ACTES POPULARS/CESSIÓ MATERIAL
CESSIONS ESPAIS CASA DE CULTURA

Cultura
28
38
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CESSIONS MATERIAL
CONCURSOS, PREMIS I BEQUES
CONTRACTES
CONVENIS
CONVENI PRÀCTIQUES
PROCEDIMENTS I ORGANITZACIÓ
SUBVENCIONS

7
8
4
2
1
5
71
163

4.2 Expedients i tràmits realitzats
Tipologia
COMUNICACIONS I ALTRES

Cultura
5

ACTIVITATS O PROJECTES PROPIS

7

AUTORITZACIÓ ACTES POPULARS

15

CESSIONS D’ESPAI

29

CESSIONS MATERIAL

7

CONCURSOS, PREMIS I BEQUES

2

CONTRACTES I GESTIÓ DESPESA

86

CONVENIS

3

REGLAMENTS

1

SUBVENCIONS

30

RRHH

5
190

•

S’inclouen els relacionats amb l’Arxiu i amb la Biblioteca

34

5. Atenció interna municipal i tràmits
5.1 Sol·licituds i requeriments
S’han realitzat tots els tràmits relacionats amb les peticions i activitats d’altres
departaments municipals.
S’han atès els requeriments d’informes puntuals sol·licitats per altres
departaments en relació a expedients i/o tràmits que afectin l’activitat del mateix

5.2 Expedients i tràmits interdepartamentals
Tots els expedients tramitats requereixen els informes preceptius adreçats als
departament intern que correspongui per la seva tramitació, aprovació, etc.
Tràmits, accions o expedients

Departament que lidera

Informes preceptius expedients
Informes a intervenció i tresoreria

Expedients de Cultura i Festes
Tresoreria i intervenció

Avantprojecte de pressupost
Actualització de la informació a la web i intranet
Peticions d’informació concreta i/o suport

Intervenció
Mitjans de comunicació
OAC, Ensenyament, Alcaldia,
Promoció Econòmica, Joventut,
Esports, Serveis Tècnics,
Seguretat Ciutadana, Brigada
municipal.
Cultura, Festes, Joventut,
Participació Ciutadana, Esports i
Serveis Socials

Seguiment contracte d’ambulàncies

S’ha incorporat als expedients el 100% dels informes necessaris.
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6. Pressupost
Ingressos
Organisme

IMPORT

Generalitat de Catalunya – OSIC – Biblioteques
Diputació de Barcelona – Àrea de Cultura, Educació i Esports –
Activitats culturals del cicle festiu (fons de prestació)
Diputació de Barcelona –Aportació personal bibliotecari
Total
Activitat

6.000,00 €
2.949,00 €
41.445,00 €
50.394,00 €
IMPORT

Aportació Kao Corporation S.A.
Patrocini Premi de Recerca Vila d'Olesa 2021
Total

5.000,00 €
5.000,00 €

Despeses
2021
O

P

E

Descripció

51
51
51

334
334
334

20900
22000
22104

51

334

22601

51

334

22602

51

334

22603

51
51
51

334
334
334

22606
22609
22699

51

334

22706

51
51

334
334

23020
23120

CULTURA-PC- CÀNONS.
CULTURA-PC-ORDINARI NO INVENTARIABLE.
CULTURA-PC-VESTUARI
CULTURA-PC-ATENCIONS PROTOC. I
REPRESENT.
CULTURA-PC-PUBLICITAT I PROPAGANDA
CULTURA-PC-PUBLICACIÓ EN DIARIS
OFICIALS.
CULTURA-PC-REUNIONS I CONFERÈNCIES
CULTURA-PC-ACTIVITATS CULTURALS
CULTURA-PC-DESPESES DIVERSES
CULTURA-PC-TREBALLS REALITZATS PER
ALTRES EMPRESES
CULTURA-PC-DIETES
CULTURA-PC-LOCOMOCIONS

Crèdits
inicials

Total CAP II

Crèdits
totals

Oblig.
Reconeg.

800,00
50,00
1000,00

800,00
50,00
1000,00

1.331,81
0,00
0,00

100,00

100,00

0,00

9.500,00

9.500,00

4.564,56

100,00

100,00

0,00

3.500,00
21.120,00
4.000,00

3.500,00
21.120,00
5.767,25

3.670,00
20.778,75
394,02

4.719,00

4.719,00

9.439,06

100,00
100,00

100,00
100,00

0,00
53,64

45.089,00

46.856,25

40.231,84

Cultura. Memòria 2021
37

2021
O

P

E

Descripció

51

334

48952

51
51

334
334

48953
48901

51

334

48900

51

334

48951

51

334

48950

51

334

48100

51

334

48954

Crèdits
inicials

Crèdits
totals

CULTURA-PC-CONVENI AMB LA PASSIÓ

21.000,00

30.000,00

24.750,00

CULTURA-PC-CONVENI AMB L'UEC D'OLESA
CULTURA-PC-CONVENI MIQUELETS
CULTURA-PC-ASSOC. PROMOCIÓ
ESPECTACLE INFANTIL I JUVENIL
CONVENI ANIVERSARI ACF OLESA
SARDANISTA
CULTURA-PC-ALTRES TRANSFERÈNCIES
CULTURA-PC-PREMIS, BEQ. I PENS. D'ESTUD.
I INVEST.

7.000,00
10.000,00

7.000,00
12.000,00

7.000,00
9.000,89

6.500,00

6.500,00

6.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

52.000,00

62.190,00

50.383,86

5.000,00

5.000,00

2.300,00

0,00

625,00

625,00

Total CAP IV 106.000,00

127.815,00

105.058,86

CULTURA-PC-CONVENI AMICS DE L’ORGUE I
DE LES ARTS

Oblig.
Reconeg.

2021
O

P

E

Descripció

51S06

9209

62500

Crèdits
inicials

CULTURA- MOBILIARI I
ESTRISEDIFICIS ÚS MÚLTIPLE
Total CAP VI

Crèdits totals

Oblig.
Reconeg.

0,00

4.370,00

869,17

0,00

4.370,00

869,17

Resum de despeses de Cultura per capítols:
Capítol I
108.257,65 €

Capítol II
40.231,84 €

Capítol IV
105.058,86 €

Capítol VI
869,17 €

Capítol VII
0,00 €

Total
254.417,52 €
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