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INTRODUCCIÓ
El Servei de Cooperació Cultural de la Diputació de Girona està integrat dins l‟Àrea
de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, i la seva funció és donar suport
als ajuntaments i a les entitats de les comarques gironines en matèria de cultura
mitjançant l‟aportació de fons econòmics i l‟oferta de serveis i programes específics.
En el marc de les prioritats establertes per la mateixa institució i per la política cultural
del país, l‟any 2017 es va redactar el Pla Estratègic del Servei, que n‟estableix els
objectius estratègics següents per a un període de tres anys:
1. Fomentar l’educació de la ciutadania en relació amb la protecció i la preservació
del patrimoni cultural, així com en l‟apreciació i la valoració de l‟art i la cultura com a
expressions comunitàries i vetllar perquè tots els ciutadans i ciutadanes de les
comarques de Girona puguin tenir accés a la formació superior de qualitat al territori,
entenent que la formació i l‟educació són un dret fonamental (art. 21 de l‟EAC).
2. Protegir, conservar i difondre el patrimoni cultural de les comarques de Girona, per
poder-lo transmetre a les generacions futures en les millors condicions possibles (art.
22 de l‟EAC).
3. Cooperar amb els principals agents i iniciatives culturals, públiques i privades, del
territori (DL 2/2003, LMRLC).
4. Fomentar la creació, l‟expressió i la manifestació artística i cultural del territori,
d‟iniciativa pública i privada, tal com preveu l‟art 22.1 de l‟EAC, especialment en els
casos que siguin accions que promoguin l‟accés i la participació ciutadana en la vida
cultural de la comunitat (art. 27 de la DUDH).

Aquesta memòria s‟estructura detallant les línies de desenvolupament dins cada
objectiu estratègic, amb una definició breu de cada acció, el pressupost i els indicadors
del Pla Estratègic.
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LÍNIES DE DESENVOLUPAMENT I RESULTATS

OBJECTIU ESTRATÈGIC 1. EDUCACIÓ I CULTURA

«L‟educació és l‟arma més poderosa per canviar el món.»
NELSON MANDELA

Establir estratègies de col·laboració i interrelació entre educació i cultura és essencial
per garantir l‟interès cultural de les noves generacions. Però més enllà de servir com a
promoció dels públics culturals futurs, aquesta connexió es presenta com una eina
poderosa de cohesió social, de sentiment de comunitat, vertebradora de diàleg entre
diferents classes socials, a la vegada que constitueix un instrument per a la pau i per a
la convivència social.
En definitiva, la transversalitat de la cultura connectada amb l‟educació permet que les
noves generacions es desenvolupin com a ciutadans amb plens drets culturals i puguin
ser els principals defensors de la seva capacitat creativa, d‟expressió i d‟opinió.
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Programa «Indika» de patrimoni cultural i educació
Amb aquest programa es vol materialitzar l‟aproximació dels escolars als centres de
conservació, difusió i interpretació del patrimoni i contribuir a formar-los en l‟àmbit
concret del patrimoni cultural. Les activitats pedagògiques incorporen valors per
aconseguir la sensibilització i la responsabilitat envers aquest tipus de patrimoni.

Els beneficiaris del programa són els centres escolars
i els instituts de les comarques de Girona, i les
subvencions financen fins a un 70 % del cost de
l‟activitat per alumne, amb un topall de 2,25 euros per
alumne en el cas d‟activitats de mitja jornada, i de
3,15 en el cas d‟activitats de jornada completa.

Per al curs escolar s‟han ofert activitats pedagògiques
de 41 entitats que gestionen el patrimoni cultural i hi
han participat 229 centres d‟ensenyament de les
comarques de Girona.

El programa inclou com a activitat paral·lela el concurs de dibuix «Això pinta bé!», que
promou la reflexió dels conceptes apresos en les activitats a l‟aula i la cooperació i el
treball en grup.

Més informació a: www.programespedagogics.cat.
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PRESSUPOST 2017
90.000,00 €
INDICADORS
Anualitat

Nombre de visites
escolars
Cost del programa
Obres presentades al
concurs de dibuix

Objectius del Pla

2016

2017

%

Fita per
al 2019

622

636

2,25 %

+5%

63.080,49 €

74.996,21 €

18,89 %

+5 %

46

59

28,26 %

≤ 40

Propostes de millora
Per al curs 2018-2019 es prepara un espai d‟intranet en el web dels programes
pedagògics per a les escoles i per a les entitats. L‟objectiu d‟aquest espai és tenir un
contacte directe amb les escoles i amb el professorat.

La sardana a l’escola
La Diputació de Girona treballa conjuntament amb la Generalitat de Catalunya en la
promoció, el coneixement i la difusió de la sardana com a element patrimonial de
Catalunya.
Dins aquest marc, l‟acció principal que es porta a terme és el programa «La sardana a
l‟escola», mitjançant el qual es vol apropar la cultura tradicional i popular als centres
d‟ensenyament i fomentar l‟estima dels estudiants per la sardana, que es va inscriure
en el Catàleg del patrimoni festiu de Catalunya l‟any 2010. Tot i que la sardana és
7
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producte de l‟evolució d‟antigues danses populars, la seva estructura actual es
remunta al temps de la Renaixença, a mitjan segle XIX.
La finalitat del programa és donar a conèixer el patrimoni cultural, social i històric propi
de Catalunya i participar en la conservació i la difusió d‟aquest bé comú.
El programa «La sardana a l‟escola» té els objectius següents:
· Mostrar als alumnes la riquesa cultural de la sardana i promoure la curiositat
d‟aquests per ballar-la.
· Facilitar als alumnes els coneixements sobre els aspectes coreogràfics
musicals de la sardana.
· Donar a conèixer als estudiants la riquesa de la cultura popular catalana i
treballar amb els docents la manera d‟aplicar-la a les diverses àrees de
coneixement.
El pla de formació es porta a terme al mateix
centre escolar, amb 10 sessions d‟una hora
de durada i una ràtio màxima de 30 alumnes
per educador.
S‟adreça als alumnes de cicle mitjà i superior
de primària de les escoles de les comarques
de Girona i s‟executa entre els mesos de
gener i juny de cada curs escolar.

PRESSUPOST 2017
20.000,00 €
INDICADORS
Anualitat
Nombre d’escolars
Satisfacció dels usuaris
(sobre 5)
Cost del programa

Objectius del Pla

2016
5.505

2017
5.277

Fita per al 2019
≥ 5.000

4,61

4,5

≥ 4/5

20.000,00 €

20.000,00 €

20.000

Propostes de millora
Al llarg de l‟any 2017 s‟ha convocat el procés de contractació de l‟empresa que
gestionarà íntegrament el programa en els dos cursos escolars vinents (2017-2018 i
2018-2019). L‟empresa adjudicatària ha estat l‟Associació Cultural Galligants.
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Projecte «Art a l’aula»
Aquest projecte pretén apropar l‟art a les escoles i es basa a portar la pràctica artística
a les aules sota el guiatge d‟artistes catalans reconeguts, a través de tres aspectes
fonamentals de tot aprenentatge: observar, aprendre i crear.
S‟adreça a les entitats del territori que desenvolupin projectes d‟introducció de l‟art a
l‟aula.
L‟any 2017 l‟ha desenvolupat íntegrament l‟empresa cultural Fons d‟Art d‟Olot, SL a les
escoles de la comarca de la Garrotxa.

PRESSUPOST 2017
15.000,00 €
INDICADORS
Anualitat
Escoles que participen
en el projecte
Ampliació del projecte
Cost del programa

Objectius del Pla

2016

2017

Fita per al 2019

19

21

≥ 15

1 comarca
9.000,00 €

1 comarca
15.000,00 €

> 1 comarca
≥ 9.000

Universitats i estudis superiors
S‟ofereixen línies de suport i de col·laboració per al funcionament de les universitats
amb implantació al territori i també perquè duguin a terme activitats en l‟àmbit de la
transferència de coneixement i l‟extensió educativa superior.
S‟adrecen a universitats i escoles d‟estudis superiors amb seu a les comarques de
Girona i pretenen estimular l‟accés al coneixement i a la formació professional superior
a les comarques de Girona.
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UNED
Aportació de 321.000,00 € al Consorci del Centre Associat de la UNED per a despeses
de funcionament.

Fundació d’Estudis Superiors d’Olot
Subvenció de 50.000,00 € per al foment dels estudis universitaris i altres formacions
superiors pròpies.
S‟ha tancat l‟any 2017 amb 54 activitats pròpies o amb conveni i onze col·laboracions,
750 alumnes i gairebé 800 hores de formació. Es tracta d‟unes xifres similars a les
d‟anys anteriors, tot i que només s‟hi compten les activitats directament organitzades
per la FES.
A les dades d‟activitat directa, cal sumar-hi les col·laboracions i els suports a tercers,
els serveis de formació que s‟ofereixen i els projectes en els quals es participa. Tot
aquest conjunt de línies d‟actuació permet complir amb les finalitats fundacionals que,
genèricament, el que busquen és que la ciutadania es formi al llarg de la vida. La FES
posa el focus en la formació vinculada a la vida laboral, a la formació contínua. Per
això, enguany és especialment rellevant l‟atorgament de 46 beques a estudiants de
cicles formatius per afavorir-ne la inserció laboral.

Fundació Universitat i Futur
Subvenció de 76.000,00 € per al finançament i les activitats de la Fundació.
Des de fa anys, la Fundació col·labora amb la Universitat amb el finançament
d‟activitats de les diferents càtedres constituïdes a la UdG, així com algun observatori i
altres estructures amb un import fixat al pressupost de la Fundació, que és aprovat
pels seus patrons. En aquest sentit, la Fundació té signat un conveni de col·laboració a
través del qual participa econòmicament en les càtedres i altres estructures, com ara
l‟Observatori de Llengües d‟Europa.
Les càtedres de la Universitat de Girona són unitats que promouen l‟estudi i la recerca
mitjançant l‟organització d‟activitats de reflexió, debat i difusió amb una elevada
voluntat de relació amb el territori.









Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani
Càtedra de Geografia i Pensament Territorial
Càtedra d‟Estudis Marítims
Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació
Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada i Carles Fages de Climent
Càtedra d‟Esport i Educació Física (CEEF)
Càtedra de Promoció de la Salut
Càtedra Martí Casals de Medicina i Salut en l‟Àmbit Rural
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Càtedra d‟Ecosistemes Litorals Mediterranis
Càtedra de Cultura Jurídica
Càtedra Josep Pla de Literatura i Periodisme
Càtedra de Malalties Cardiovasculars
Càtedra Girona Smart City
Càtedra Joan Vinyoli de Poesia Contemporània
Càtedra Manel Xifra Boada en Recerca i Innovació en Tecnologia de la
Transformació d‟Envasos Flexibles
Càtedra de Responsabilitat Social Universitària
Càtedra d‟Aigua, Natura i Benestar
Càtedra de Viticultura i Enologia Narcís Fages de Romà
Càtedra de Ciències i Humanitats Dr. Bofill
Càtedra de Medicina de Muntanya i del Medi Natural i Simulació Clínica
Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge - St. Antoni
Càtedra UNESCO de Desenvolupament Humà Sostenible

Universitat Oberta de Catalunya
Subvenció de 64.000,00 € per mantenir i desplegar l‟activitat a les comarques de
Girona.
La UOC té com a missió facilitar la formació de les persones al llarg de la vida fent
servir les noves tecnologies per superar les barreres del temps i de l‟espai. És un
objectiu de la Universitat fer avançar la creativitat de les persones i contribuir al
progrés de la societat, impulsant la recerca entorn de la societat del coneixement. Per
això la UOC es dota d‟una xarxa territorial que apropa el fet universitari arreu de les
comarques gironines. Juntament amb les institucions locals i la Diputació de Girona, la
UOC fa arribar la seva oferta formativa i difon el coneixement, alhora que proporciona
recursos complementaris als estudiants.

Patronat de l’Escola Universitària Politècnica
Subvenció de 28.500 € per al desenvolupament de les activitats.
Durant l‟any 2017, el Patronat ha atorgat ajuts a la promoció universitària i ha treballat
per al foment de la transferència tecnològica i la innovació empresarial. També ha
donat suport al cicle de conferències de l‟EPS, ha organitzat els Premis Talent Obra
Social “La Caixa” - Patronat Politècnica, així com la convocatòria de les beques Josep
M. Ginés i Pous.

Fundació Catalana d’Estiu
Subvenció de 6.000 € per a la XLIX Universitat Catalana d‟Estiu.
L‟activitat principal de la Fundació Universitat Catalana d‟Estiu és organitzar l‟edició de
la Universitat Catalana d‟Estiu que cada any, d‟ençà de 1969, té lloc a la localitat
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nord‐catalana de Prada de Conflent. El seu objectiu principal és la difusió i el
desenvolupament de la cultura catalana arreu del territori català i la seva projecció
exterior arreu d‟Europa.
La missió de la Fundació Universitat Catalana d‟Estiu és promoure les actuacions fora
del marc oficial per tal de contribuir a vitalitzar alguns aspectes del pensament català
sobre els problemes contemporanis, i tot això complementat com a punt d‟encontre
dels intel·lectuals de tots els Països Catalans, que vol sumar el seu nivell universitari al
seu caràcter popular.

Universitat de Girona - ASFU
Subvenció de 7.500 € per a les activitats de formació.
L‟objectiu d‟ASFU és oferir activitats culturals, essencialment de tipus formatiu,
adreçades al personal jubilat PDI i PAS i al col·lectiu universitari i a la resta de la
societat gironina.
PRESSUPOST GLOBAL DE LA LÍNIA D’UNIVERSITATS PER AL 2017
553.600,00 €
INDICADORS
Anualitat
Nombre d’estudiants
Cost del programa

2016
-----

2017
22.790
553.600,00 €

Objectius del Pla
Fita per al 2019
2017 ≤ 2019
2017 ≤ 2019

Promoció de l’ensenyament de la llengua catalana
Línia de suport fonamentalment adreçada a les accions de difusió i promoció de la
llengua catalana del Consorci de Normalització Lingüística als serveis comarcals de
Girona.
El CPNL treballa entorn de tres eixos principals:
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Cooperació Cultural

2017

- Llengua i igualtat d‟oportunitats
- Llengua i cohesió
- Foment d‟ús
L‟objectiu principal del Consorci és aconseguir que la llengua catalana s‟usi amb plena
normalitat en tots els àmbits de Catalunya, en el marc d‟una societat cohesionada, a la
vegada que es transmet la cultura catalana.
PRESSUPOST 2017
120.000,00 €
INDICADORS
Anualitat
Nombre d’estudiants
Cost del programa

2016
-----

2017
7.654
120.000,00 €

Objectius del Pla
Fita per al 2019
2017 ≤ 2019
2017 ≤ 2019
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 2. PROTECCIÓ, CONSERVACIÓ I DIFUSIÓ DEL
PATRIMONI CULTURAL
«El món es mou a un ritme tan accelerat que
la major part de les persones van començar el
segle XXI oblidant els seus orígens. I hauria de
ser al contrari. Hauríem de valorar les nostres
arrels i la nostra cultura, i utilitzar-les com a
fonament per construir el nostre futur.»
RECOMANACIONS D‟ESTUDIANTS EN EL FÒRUM
JUVENIL DEL PATRIMONI MUNDIAL DE PEQUÍN

El patrimoni cultural és un bé comú que s‟ha de protegir, conservar i difondre a la
ciutadania per assegurar-ne la pervivència en les generacions futures. Les comarques
de Girona disposen d‟un patrimoni cultural molt ric i divers, gestionat per diferents
agents culturals, tant públics com privats. La major part de les accions previstes amb
aquest objectiu tenen com a rerefons l‟ampliació dels públics usuaris del patrimoni
cultural, però sempre partint de la premissa que la prioritat abans de la difusió és la
protecció, la conservació i el coneixement dels béns culturals.
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Cooperació econòmica amb els equipaments museístics
Subvencions per a equipaments museístics de les comarques de Girona, ja siguin
vehiculades a través de la Xarxa Territorial de Museus de les Comarques de Girona o
bé com a subvencions o acords específics.
Amb aquesta línia es vol donar suport a l‟activitat dels museus de les comarques de
Girona, sempre que estigui relacionada amb accions l‟objectiu de les quals sigui arribar
a públics nous, la difusió i la promoció del patrimoni cultural, etc.
EQUIPAMENT
Consorci del Museu de
l‟Exili de la Jonquera
Ecomuseu-Farinera de
Castelló d‟Empúries

Museu d‟Arqueologia de
Banyoles

Museu d‟Història de la
Ciutat de Girona

Museu Darder de
Banyoles

Museu de l‟Anxova i de la
Sal de l‟Escala

Museu de l‟Empordà de
Figueres

Museu de la Garrotxa
d‟Olot

Museu de la Mediterrània
de Torroella de Montgrí

Museu de la Pesca de
Palamós

ACCIÓ

IMPORT

Activitats i III Premi Walter
Benjamin

18.000,00 €

Projecte cultural 2017.
Xarxa Territorial de
Museus de les Comarques
de Girona
Projecte cultural 2017.
Xarxa Territorial de
Museus de les Comarques
de Girona
Projecte cultural 2017.
Xarxa Territorial de
Museus de les Comarques
de Girona
Projecte cultural 2017.
Xarxa Territorial de
Museus de les Comarques
de Girona
Projecte cultural 2017.
Xarxa Territorial de
Museus de les Comarques
de Girona
Projecte cultural 2017.
Xarxa Territorial de
Museus de les Comarques
de Girona
Projecte cultural 2017.
Xarxa Territorial de
Museus de les Comarques
de Girona
Projecte cultural 2017.
Xarxa Territorial de
Museus de les Comarques
de Girona
Projecte cultural 2017.
Xarxa Territorial de
Museus de les Comarques
de Girona

22.003,16 €

20.980,88 €

19.774,25 €

19.856,38 €

20.980,88 €

20.469,75 €

25.172,21 €

24.558,84 €

24.456,62 €
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Museu de Sant Feliu de
Guíxols

Museu del Cinema de
Girona

Museu del Joguet de
Catalunya de Figueres

Museu del Mar de Lloret
de Mar

Museu del Suro de
Palafrugell

Museu dels Sants d‟Olot

Museu Etnogràfic de Ripoll

Museu Etnològic del
Montseny d‟Arbúcies

Museu Josep Aragay de
Breda

Museu Municipal de Llívia

Patronat el Call de Girona

Terracotta Museu de la
Bisbal de l‟Empordà

Tresor de la Catedral de
Girona

Projecte cultural 2017.
Xarxa Territorial de
Museus de les Comarques
de Girona
Projecte cultural 2017.
Xarxa Territorial de
Museus de les Comarques
de Girona
Projecte cultural 2017.
Xarxa Territorial de
Museus de les Comarques
de Girona
Projecte cultural 2017.
Xarxa Territorial de
Museus de les Comarques
de Girona
Projecte cultural 2017.
Xarxa Territorial de
Museus de les Comarques
de Girona
Projecte cultural 2017.
Xarxa Territorial de
Museus de les Comarques
de Girona
Projecte cultural 2017.
Xarxa Territorial de
Museus de les Comarques
de Girona
Projecte cultural 2017.
Xarxa Territorial de
Museus de les Comarques
de Girona
Projecte cultural 2017.
Xarxa Territorial de
Museus de les Comarques
de Girona
Projecte cultural 2017.
Xarxa Territorial de
Museus de les Comarques
de Girona
Projecte cultural 2017.
Xarxa Territorial de
Museus de les Comarques
de Girona
Projecte cultural 2017.
Xarxa Territorial de
Museus de les Comarques
de Girona
Projecte cultural 2017.
Xarxa Territorial de
Museus de les Comarques
de Girona

2017

22.514,30 €

23.332,12 €

23.945,48 €

24.354,39 €

23.741,02 €

20.469,75 €

17.688,19 €

23.945,48 €

3.069,08 €

6.617,30 €

18.523,20 €

16.789,56 €

2.757,15 €
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PRESSUPOST GLOBAL DE LA LÍNIA D’EQUIPAMENTS MUSEÍSTICS
273.000,00 € + 171.000,00 € (aportació de la Generalitat)
INDICADORS
Anualitat
% accions de creació de
públics
Museus que han
obtingut subvenció
Cost del programa

Objectius del Pla

2016

2017

Fita per al 2019

---

90%

70-80 %

24

23

2017 ≤ 2019

---

273.000,00 €

2017 ≤ 2019

Patrimoni arqueològic
Aportacions per mantenir, conservar i difondre espais arqueològics singulars de les
comarques de Girona. Concretament, s‟han fet a:

Consell Comarcal del Baix Empordà
Aportació de 2.735,00 € regulada a l‟addenda del conveni signat en data 21 de
novembre de 1991 pels representants de la Conselleria de Governació de la
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Gironès, el
Consell Comarcal del Pla de l‟Estany, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el
Consell Comarcal de l‟Alt Empordà i el Consell Comarcal de la Garrotxa, de traspàs de
museus i serveis museístics. L‟addenda finalitza l‟any 2019.

Consell Comarcal del Pla de l’Estany
Subvenció de 19.000,00 € per al funcionament i les activitats del Parc de les Coves
Prehistòriques de Serinyà.
El Consell Comarcal del Pla de l‟Estany té cura del funcionament i les activitats del
Parc de les Coves de Serinyà, un paper imprescindible per tal de poder assegurar-ne
la continuïtat i per continuar socialitzant les descobertes arqueològiques que any rere
any es van fent als diferents jaciments que formen part del Parc.

Consell Comarcal del Gironès
Aportació de 71.193,00 € regulada per l‟addenda del conveni signat en data 21 de
novembre de 1991 pels representants de la Conselleria de Governació de la
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Gironès, el
17
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Consell Comarcal del Pla de l‟Estany, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el
Consell Comarcal de l‟Alt Empordà i el Consell Comarcal de la Garrotxa, de traspàs de
museus i serveis museístics. L‟addenda finalitza l‟any 2019.
PRESSUPOST GLOBAL DE LA LÍNIA DE PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
92.928,00 €
INDICADORS
Anualitat
Elements arqueològics
amb subvenció
Cost del programa

Objectius del Pla

2016

2017

Fita per al 2019

3

3

≥3

92.928,00 €

92.928,00 €

2017 ≤ 2019

Patrimoni artístic
Accions amb l‟objectiu d‟augmentar la conscienciació social i pública de la necessitat
de protegir el patrimoni artístic.

Fundació Fita
Subvenció de 60.000,00 € a la Fundació Fita. La Fundació té per objecte la promoció,
la divulgació i la defensa de les manifestacions de l‟esperit humà, de tots els temps i
països, que tinguin un sentit de progrés i de modernitat, i particularment de l‟art
contemporani d‟aquest mateix sentit en les seves diverses formes d‟expressió.
A banda de l‟exposició, la catalogació, la preservació i la divulgació de l‟obra i del
pensament de Domènec Fita, la Fundació organitza estudis, cursos, conferències,
col·loquis, edicions, exposicions i qualsevol altra activitat encaminada a l‟educació
artística.

Vitalici Domènec Fita
Contracte signat l‟any 2000 d‟atorgament d‟una renda vitalícia al senyor Domènec Fita
i Molat a canvi de dos immobles, la seu de la Fundació, i de part de l‟obra de l‟artista.
La transferència de renda del 2017 va ser d‟un total de 53.787,43 €.

«Despertant instruments adormits»
Subvenció de 2.500,00 € a l‟Ajuntament de Ripoll per al projecte «Despertant
instruments adormits».
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Aquest projecte s‟emmarca en la campanya de promoció de la candidatura de la
portalada de Ripoll com a Patrimoni Mundial de la UNESCO, l‟any 2015. En aquest
context, un equip de lutiers, sota la direcció del musicòleg i intèrpret Antoni Madueño,
va fer un taller de recreació dels instruments musicals que apareixen representats a la
portalada romànica del monestir de Ripoll. Primer es van construir els instruments i
després van adquirir vida per interpretar la música creada a l‟Scriptorium del monestir
entre els segles X i XIV.
La representació de les obres en un concert al MNAC de Barcelona va donar
l‟oportunitat al projecte d‟obrir-se més enllà del territori gironí i d‟involucrar-hi tota la
ciutadania de Catalunya, com a patrimoni cultural de tots.
PRESSUPOST GLOBAL DE LA LÍNIA DE PATRIMONI ARTÍSTIC
113.000,00 €
INDICADORS
Anualitat
Nombre d’assistents a
les exposicions
Cost del programa

Objectius del Pla

2016

2017

Fita per al 2019

---

5.190

2017 ≤ 2019

113.000,00 €

116.287,43 €

2017 ≤ 2019

Patrimoni literari
Suport a les principals accions de difusió del patrimoni literari que es duen a terme a
les comarques de Girona: jornades, diades, seminaris de treball, rutes, estudis i
publicacions que contribueixin a la divulgació del patrimoni literari de les comarques de
gironines.

Festival MOT
Subvenció de 30.000,00 € al Festival MOT (15.000 per a l‟Ajuntament de Girona i
15.000 per a l‟Ajuntament d‟Olot).
El MOT és un festival literari organitzat conjuntament per l‟Ajuntament de Girona i
l‟Ajuntament d‟Olot que té lloc anualment a la primavera i es caracteritza per la qualitat
dels actes i dels autors convidats, i per la proximitat que es genera entre els escriptors
i el públic.
Cada any el Festival escull un àmbit
temàtic que serveix de fil conductor
de l‟edició i que inclou un programa
d‟actes literaris amb escriptors i
intel·lectuals
de
referència.
Paral·lelament
a
aquesta
programació, a més, el Festival suma
les complicitats de diverses entitats
19

Cooperació Cultural

2017

que fan que ambdues ciutats visquin amb intensitat la literatura al carrer i des de
mirades molt variades.

Càtedra Anglada
Subvenció d‟11.400,00 € per a les activitats anuals.
La Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada - Carles Fages de Climent de la
Universitat de Girona té com a objectiu perpetuar la memòria i estudiar l‟obra d‟aquests
dos escriptors a través de jornades de treball, seminaris, cursos, estudis i publicacions
per contribuir a la divulgació d‟una obra feta a l‟ombra dels clàssics. A aquest efecte,
s„ha consolidat com una institució de referència en la divulgació del patrimoni literari de
les comarques gironines i de tot el territori català ―especialment a través de la
preparació de rutes literàries―, així com en l‟organització d‟activitats d‟estudi i
valoració del patrimoni literari català, entre les quals destaquen les Lliçons de la
Càtedra i el Fòrum Literari, conferències adreçades a estudiants de secundària, difusió
a través de la xarxa i organització d‟exposicions.

Fundació Josep Pla
Subvenció de 50.000,00 € per a la promoció de la lectura.
La Fundació Josep Pla té com a objectius principals promoure, incentivar i facilitar
l‟estudi i la lectura de l‟obra literària de l‟escriptor; inventariar la dotació o el patrimoni
de la Fundació; reunir, conservar i custodiar, en un únic centre, la biblioteca de
l‟escriptor ―així com d‟altres edicions d‟interès als fins fundacionals que acordi el
Patronat―; atorgar beques, subvencions i premis als estudiosos de l‟obra de
l‟escriptor, i organitzar conferències, debats, seminaris, etc.

Domini Màgic de Poesia
Subvenció de 2.500,00 € a l‟Ajuntament de Santa Coloma de Farners per organitzar el
IV Festival Domini Màgic de Poesia.
El Festival proposa als participants la trobada amb poetes de llengua catalana;
l‟assistència a recitals de poesia, presentacions de llibres i espectacles musicals
diversos relacionats amb la poesia, i la participació en itineraris i lectures poètiques a
l‟aire lliure. En definitiva, és un festival de poesia contemporània.

Fundació Palau i Fabre
Subvenció de 10.000,00 € a la Fundació Privada Palau i Fabre, per organitzar les
activitats de l‟Any Palau i Fabre.
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L‟any 2017 es va celebrar el centenari del naixement de Josep Palau i Fabre. La
Fundació Palau i Fabre va desenvolupar cinc àmbits temàtics i complementaris en tot
el territori català, que serveixen per oferir una visió completa de l‟obra de l‟autor. Les
accions del centenari se centren a remarcar la seva acció com a activista cultural i el
seu llegat com a col·leccionista i creador de la Fundació.
PRESSUPOST GLOBAL DE LA LÍNIA DE PATRIMONI LITERARI
103.900,00 €
INDICADORS
Anualitat
2016
Visualització del suport
de la Diputació

---

Cost del programa

91.400,00 €

2017
Sí (díptics,
programes,
webs, xarxes
socials)
103.900,00 €

Objectius del Pla
Fita per al 2019
2017 ≤ 2019
2017 ≤ 2019

Patrimoni immaterial
L‟objectiu d‟aquesta línia és donar suport i promoure l‟estudi i la protecció del patrimoni
immaterial, especialment el vinculat a la memòria històrica, així com a les iniciatives de
protecció i reconeixement del patrimoni immaterial català.
És important destacar que en les accions relacionades amb el patrimoni immaterial hi
han participat un total aproximat de 10.500 persones, una dada molt indicativa que
demostra que l‟interès pel patrimoni immaterial cada vegada atrau més públic.

Projecte «Càntut»
Subvenció de 10.000,00 € a Alter Sinergies, SL. El projecte «Càntut. Cançons i
músiques dels avis», sorgeix per recollir i difondre la música popular i tradicional
recordada per la gent més gran de les comarques gironines, i reivindicar així unes
cançons i uns repertoris musicals lligats a la cultura catalana (www.cantut.cat). Però no
n‟hi ha prou amb això, cal fer reviure aquestes cançons perquè esdevinguin realment
emotives, pràctiques i comunicatives. D‟aquí neix el Festival Càntut, una proposta per
a tots els públics amb concerts, tallers, xerrades, exposicions, etc., però sobretot amb
una manera d‟entendre la música: més propera, de la gent, allunyada de grans
escenaris i que vol trencar barreres entre artistes i oients.

Festival Transfronterer de la Setmana de la Rumba Catalana
Subvenció de 5.000,00 € a l‟Associació de Música Moderna de Girona per organitzar el
Festival Transfronterer de la Setmana de la Rumba Catalana.
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L‟esdeveniment cultural transfronterer Setmana de la Rumba Catalana ha arribat a
l‟onzena edició l‟any 2017 tot mantenint la fórmula de celebrar la meitat de les activitats
a Perpinyà i l‟altra, a Girona.
Els objectius culturals generals són socioeducatius, artístics i patrimonials, en la línia
de la declaració de suport del Parlament de Catalunya i de la Diputació de Girona a la
candidatura UNESCO que impulsa l‟Escola de Música Moderna de Girona.
El programa d‟activitats del 2017 a Girona ha arribat a més de 2.000 assistents entre
els concerts, les conferències i els tallers. Totes les activitats que s‟han fet han estat
gratuïtes i obertes al públic. Tots els tallers i conferències han estat enregistrats
audiovisualment i estan en procés d‟edició per tal que el mes de setembre de 2017
poguessin estar disponibles com a recursos educatius al web de la candidatura
UNESCO de la rumba catalana, que justament coincideix amb l‟obertura del web
(www.candidaturarumba.eu).

Festival Internacional de Rumba
Subvenció de 5.000,00 € per al II Festival de Rumba i Música Catalana a Tossa de
Mar.
Es tracta d‟un festival organitzat per l‟Ajuntament de Tossa de Mar en el qual es
programen concerts dels millors artistes en l‟àmbit de la rumba catalana.

Festival de Rumba de Palamós
Subvenció de 5.000,00
Rumb(a)Palamós.

€

a

l‟Ajuntament

de

Palamós

per

organitzar

el

Aquest projecte és el resultat d‟una idea per crear un producte cultural que conjugui les
premisses següents: oferir música en viu, grups de qualitat i de franc en llocs singulars
de Palamós i a l‟aire lliure, per als vilatans i per als visitants d‟estiu, i que uneixi totes
les franges de públic perquè petits i grans puguin divertir-se junts. A part, cal que
tingui capacitat d‟aglutinar la ciutadania en les seves activitats socials, d‟oci i culturals.
PRESSUPOST GLOBAL DE LA LÍNIA DE PATRIMONI IMMATERIAL
25.000,00 €
INDICADORS
Anualitat
Cost del programa

Objectius del Pla

2016

2017

Fita per al 2019

15.000,00 €

25.000,00 €

2017 ≤ 2019
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 3. COOPERACIÓ AMB ELS
AGENTS I INICIATIVES CULTURALS DEL TERRITORI

2017

PRINCIPALS

«L‟administració local té un paper primordial
de dinamitzador cultural de proximitat; és la
responsable directa que la democràcia
cultural i la democratització de la cultura
siguin efectives i constitueix el principal garant
de la qualitat cultural i artística que es
realitzaen un territori.»
La cultura, eix de les polítiques públiques,
CONCA, 2017

El desenvolupament de la política cultural del territori requereix la col·laboració de
l‟Administració local per tal de donar joc als diversos agents culturals de les comarques
de Girona. El territori es presenta com un complex entramat d‟agents culturals, de
vegades amb interessos contraposats i descoordinats. La Diputació de Girona té com
a objectiu reequilibrar les propostes i donar suport a les iniciatives que hi ha a la
demarcació.

23

Cooperació Cultural

2017

Cooperació amb els ens locals
Fons de Cooperació Cultural
L‟Administració és el primer agent del procés de la democratització cultural del territori,
però a la vegada es troba amb veritables problemes de falta de recursos, tant
econòmics com tècnics.
És una línia de subvencions del Fons de Cooperació Cultural amb la qual es financen
despeses en béns corrents i serveis (capítol II del pressupost) efectuades en l‟àmbit de
la cultura, les arts i la música. A títol orientatiu, són subvencionables les despeses
derivades de programacions d‟arts escèniques, dansa i música, arts visuals,
comunicació cultural, difusió i promoció de la cultura, patrimoni cultural, educació
cultural i artística, etc. No són subvencionables en aquest àmbit les despeses
d‟inversió, les de manteniment i funcionament de locals, les d‟atencions protocol·làries,
les de compra d‟aliments i begudes, les de casals d‟estiu i colònies, les de fires i
congressos ni altres despeses anàlogues o no relacionades directament amb l‟àmbit
subvencionable.
La subvenció de despeses culturals correspon al 15 % de la subvenció anual del Fons
de Cooperació Local i Cultural, i d‟aquesta quantitat:
-

un 15 % s‟ha de destinar a la contractació d‟integrants del catàleg d‟arts en viu
«Escènics» de la Diputació de Girona, i
un 10 % s‟ha de destinar a la dinamització i les activitats de les biblioteques i
sales de lectura municipals, en cas que els municipis disposin d‟aquests
equipaments. El percentatge destinat a les accions de dinamització d‟aquests
equipaments també podrà servir per justificar el 15 % d‟«Escènics», si es
contracten grups del catàleg amb aquesta finalitat.

L‟import destinat a subvencionar les activitats culturals de l‟any 2017 dels municipis de
les comarques de Girona ha estat de 2.151.300,00 €.
% PER A ACCIONS CULTURALS

16,68 %

38,89 %

Música

A. escèniques

Exposicions

22,95 %
21,06 %
0,41 %

Cult. popular (aplecs, festes…)

Cursos, tallers, educació, arts visuals…
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ACCIONS CULTURALS PER COMARQUES
Música

A. escèniques

Exposicions

Cult. popular (aplecs, festes…)

Cursos, tallers, educació, arts visuals…

250
212
197

200
173

168

150

145

111 108

100

103

97

98

66
53

67

58

57

53

50
26
3

21
0

21
12 0

0

16

4

4 1 0 6 2

GIRONÈS
(20,69%)

OSONA
(0,60%)

0

55

26

18 15

25
2

50
40

34

11

1

1

10

0
ALT
EMPORDÀ
(22,30%)

BAIX
EMPORDÀ
(18,34%)

CERDANYA
(2,58%)

GARROTXA
(7%)

PLA DE
L'ESTANY
(3,59%)

RIPOLLÈS
(6,18%)

SELVA
(18,71%)

Línia de subvencions de creació de públics. Activitats culturals d’interès públic
local
A banda del Fons de Cooperació Cultural, des del Servei de Cooperació Cultural
també s‟han subvencionat activitats concretes de municipis que celebraven alguna
efemèride o commemoració o bé produccions culturals, dins de la línia de subvencions
de creació de públics per a la cultura, que han sumat un total de 46.587,12 € i que
concretament s‟han atorgat a:
- Ajuntament de Campdevànol: La Capitalitat del Metall
- Ajuntament de Camprodon: Centenari Manel Surroca
- Ajuntament de Castelló d‟Empúries: aniversari dels 50 anys d‟Empuriabrava
- Ajuntament de Figueres: capital de la Sardana 2017 i bicentenari de Pep Ventura
- Ajuntament de Girona: Un meteorit fugaç: cent anys de Fidel Aguilar (194-1917) i a
l‟Espai Marfà, pel programa d‟acompanyament
- Ajuntament de Lladó: celebració dels 100 anys de Sant Feliu
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- Ajuntament de Lloret de Mar: 25è aniversari d‟El Puntet i Nova Ràdio Lloret
- Ajuntament de Palamós: commemoració dels 25 anys de la unió dels municipis de
Palamós i Sant Joan
- Ajuntament de Puigcerdà: producció de l‟audiovisual Ahir, avui i sempre Puigcerdà
- Ajuntament de Queralbs: producció del documental El segrest de la Mare de Déu de
Núria
- Ajuntament de Santa Cristina d‟Aro: Homenatge a Elvira Gràcia
- Ajuntament de Santa Pau: Pubilla i Hereu de Catalunya 2017
- Ajuntament de Verges: projecte Llach 50
- Mancomunitat de la Vall de Camprodon: L‟any d‟en Pere Sala, en Peret Blanc de
Beget.

Oficines joves de les comarques de Girona
Línia de subvencions de 25.000,00 € destinada als projectes culturals de les oficines
joves dels consells comarcals de la demarcació de Girona.
L‟any 2016, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts va presentar l‟estudi La
participació cultural de la joventut catalana 2001-2015. Aquest estudi investiga
l‟evolució i les característiques de la participació cultural de la joventut catalana
durant els primers anys del segle XXI, un període marcat essencialment per dues
grans transformacions històriques que, en alguns aspectes, poden considerar-se
convergents i que tenen un impacte fonamental entre les generacions joves: la
revolució de les tecnologies de la informació, la comunicació i l‟organització (en tant
que permeten noves formes de coordinació i interacció social) i la gran recessió, que
es va iniciar com una crisi financera a Amèrica del Nord, però que entre nosaltres ha
tingut conseqüències devastadores, especialment pel que fa a l‟ocupació juvenil i les
condicions de transició i emancipació a la vida adulta.
El mateix estudi posa de manifest que la joventut de Catalunya és consumidora
cultural, però que té veritables problemes a l‟hora d‟accedir als productes
desenvolupats des de polítiques públiques estrictament culturals. La solució
proposada per poder arribar a aquest col·lectiu de la societat i consolidar programes
culturals efectius és el treball en col·laboració entre les administracions competents
de cultura i de joventut. Amb aquest treball coordinat, es poden establir polítiques
culturals per garantir l‟accés a la cultura, crear hàbits de consum cultural, i a la
vegada oferir un espai de desenvolupament de la creativitat cultural de l‟individu jove.

26

Cooperació Cultural

2017

PRESSUPOST GLOBAL DE LA LÍNIA DE COOPERACIÓ AMB ENS LOCALS
2.222.887,12 €
INDICADORS
Anualitat

Satisfacció del catàleg
«Escènics» (% de
valoracions altes entre
8 i 10)
% d’accions culturals
per municipi

Objectius del Pla
2017

98 %

95 %

70-80 %

--

11,11 %

2017 ≤ 2019

(mitjana)*

%

Fita per al
2019

2016

1.952.997,88 €
Cost del programa

(només es disposa
de les dades del
Fons)

2.222.887,12 €

2017 ≤ 2019

*Cal tenir en compte que aquest valor percentual és la mitjana del conjunt d‟accions culturals que es duen a terme als
221 municipis de les comarques gironines. Sembla un percentatge petit, però s‟ha de tenir present que el 71,95 % de
municipis de Girona no tenen més de 2.000 habitants i tenen poc pressupost, i això fa baixar la mitjana dels grans
municipis amb una gran activitat cultural. Tot i això, si s‟observen els gràfics anteriors queda clar que hi ha un moviment
cultural molt considerable a totes les comarques.

Cooperació amb entitats i empreses culturals
L‟objectiu d‟aquesta línia és donar suport a entitats i associacions i empreses culturals
que desenvolupen activitats culturals a les comarques de Girona o que plantegen
iniciatives culturals estratègiques per al territori. Dins la línia de subvencions de creació
de públics per a la cultura s‟han subvencionat 82 accions d‟activitats d‟interès públic
local i produccions culturals, amb un import total de 162.297,74 €.
També s‟han fet accions directes en entitats estratègiques que treballen al territori o
per al territori com el GEiEG, l‟Òmnium Cultural Girona i la Fundació Catalunya
Cultura, amb un import total de 33.500,00 €.
En aquesta línia, també és important destacar que un total aproximat de 480.000
persones han assistit a aquestes accions, una dada molt indicativa de la bona resposta
de la societat a participar en aquestes iniciatives culturals.
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PRESSUPOST GLOBAL DE LA LÍNIA DE COOPERACIÓ AMB ENTITATS I
EMPRESES CULTURALS
171.500,00 €
INDICADORS
Anualitat
% del cost total de la
línia destinat a ONL del
territori
% d’empreses culturals
amb activitat directa a
les comarques de
Girona
Cost del programa

Objectius del Pla

2016

2017

Fita per al 2019

--

80,49 %

60-70 %

--

75 %

80 %

--

195.797,74 €

2017 ≤ 2019

Equipaments culturals propis o de participació directa de la Diputació de
Girona
Aportacions als equipaments culturals de la demarcació de Girona en els quals la
Diputació de Girona té una participació directa o dels quals és el titular principal,
concretament:
- Fundació Casa de la Cultura
- Conservatori de Música Isaac Albéniz
- Casa de Cultura del Gironès Les Bernardes de Salt
- Consorci d‟Arts Escèniques de Salt-Girona.
PRESSUPOST GLOBAL DE LA LÍNIA D’EQUIPAMENTS CULTURALS PROPIS
3.039.779,99 €
INDICADORS
Anualitat
Cost del programa

2016
3.039.779,99 €

2017
3.039.779,99 €

Objectius del Pla
Fita per al 2019
2017 ≤ 2019

Equipaments culturals estratègics
L‟objectiu d‟aquesta línia és donar suport als principals equipaments culturals
estratègics per garantir el manteniment de l‟oferta cultural. L‟any 2017 s‟han
subvencionat:
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- Ajuntament de Banyoles: Factoria d‟Arts Escèniques
- Ajuntament de Celrà: Escola Municipal de Dansa
- Ajuntament de Puigcerdà: Conservatori de Música dels Pirineus
- Associació Música Moderna de Girona
- Auditori-Palau de Congressos de Girona
- Fundació Casa de la Música de Girona
- L‟Energia, Centre d‟Ensenyaments Artístics Professionals del Baix Empordà
- Mithistòrima Produccions, sala La Planeta

PRESSUPOST GLOBAL DE LA LÍNIA D’EQUIPAMENTS CULTURALS
ESTRATÈGICS
240.500,00 €
INDICADORS
Anualitat
2016
Nombre d’usuaris
Equipaments amb
patrocinadors i/o
mecenes
Cost del programa

--

Objectius del Pla

2017
70.618 +
auditori

%

Fita per al 2019
2017 ≤ 2019

--

37,5 %

50 %

--

245.500,00 €

2017 ≤ 2019

Programa.cat
L‟any 2017 s‟ha iniciat la col·laboració amb la Generalitat de Catalunya per ampliar el
Programa.cat a les comarques de Girona amb una subvenció de 80.000,00 €.
Els equipaments escènics i musicals bàsics (E2) i altres espais escènics i musicals
(E1) reben suport econòmic per part del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, a través del Programa.cat. Es tracta d‟un ajut en espècie als ajuntaments i
destinat a la contractació d‟espectacles.
Actualment el Departament de Cultura impulsa la unificació i la coordinació d‟esforços
de les diputacions de Catalunya amb les del mateix Departament per crear una
mancomunitat cultural, amb la finalitat d‟unificar i coordinar criteris i polítiques
d‟actuació, coordinar-se quant a temes tècnics i sumar els diferents recursos
econòmics de les administracions per ser més eficaços i aconseguir més bons
resultats en l‟àmbit cultural.
La Diputació de Girona desitja també unir-se a aquesta iniciativa per tal de:
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Garantir l‟accés de tots els ciutadans a una oferta artística professional basada
en criteris de qualitat.
Optimitzar l‟ús d‟equipaments escènics i musicals dels municipis del país.
Facilitar una circulació més gran de les produccions artístiques en millors
condicions pels municipis.

PRESSUPOST GLOBAL DE LA LÍNIA PROGRAMA.CAT
60.000,00 €
INDICADORS
Anualitat
Nombre de municipis
que contracten amb el
Programa.cat
Nombre de companyies
dins del programa
% contractació de
companyies gironines
als municipis gironins
Cost unitari del
programa

Objectius del Pla

2016

2017

Fita per al 2019

---

36

2017 ≤ 2019

---

115*

2017 ≤ 2019

---

15,65 %

+3%

---

80.000,00 €

2017 ≤ 2019

*S‟han dut a terme un total de 219 actuacions a municipis de les comarques gironines, de 115
companyies diferents del Programa.cat. D‟aquestes 115 companyies, n‟hi ha 18 de la demarcació de
Girona.
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 4. FOMENTAR LA CREACIÓ, L’EXPRESSIÓ I LA
MANIFESTACIÓ ARTÍSTICA I CULTURAL DEL TERRITORI

«Només es pot protegir i promoure la
diversitat cultural si es garanteixen les
llibertats fonamentals, com són la llibertat
d‟expressió, informació i comunicació, i la
possibilitat que les persones triïn les seves
expressions culturals.»
Convenció sobre la protecció i la promoció de
la diversitat de les expressions culturals,
UNESCO, 2005.

Tant la Declaració Universal dels Drets Humans com l‟Estatut d‟autonomia de
Catalunya posen un èmfasi especial en la necessitat de fomentar la creació,
l‟expressió i la manifestació artística al territori. Els ciutadans i ciutadanes s‟han de
poder desenvolupar íntegrament i això comporta, també, que es desenvolupin en la
seva capacitat d‟accedir a la cultura i de formar-ne part activa.
Una de les prioritats de la Diputació de Girona, més enllà d‟ampliar els públics per a la
cultura en general, és fer-la extensible als col·lectius en risc d‟exclusió cultural. L‟any
2017 s‟han iniciat estratègies de foment de l‟accessibilitat a la cultura, per tal de
fomentar que els projectes del territori tinguin en compte aquests col·lectius i hi
treballin.
En definitiva, cal prioritzar la cultura com a element de consum social, però sempre
des de la llibertat de creació, experimentació i expressió.
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Arts escèniques
L‟objectiu d‟aquesta línia és donar suport a les diverses tipologies d‟arts escèniques
del territori: circ i màgia, música, cinema i arts audiovisuals, dansa, teatre, arts
plàstiques, etc., siguin d‟iniciativa pública o privada.

Bona part de les actuacions en arts escèniques s‟han atès des de la línia de
subvencions per a la creació de públics per a la cultura, específicament des de la línia
de festivals. Concretament, 45.474,62 € per a festivals d‟iniciativa pública i 56.169,62 €
per a festivals d‟iniciativa privada, siguin promoguts per entitats o per indústries
culturals, que sumen un total de 101.644,24 €, dins la línia de concurrència
competitiva.
La resta s‟han atès com a subvencions nominatives del pressupost de la corporació, i
sumen 1.124.930,00 € que es classifiquen de la manera següent:

Circ i màgia
500

3340

46204 Aj. de la Bisbal: Fira del Circ al Carrer

25.000,00 €

500

3340

46209 Aj. de Figueres: Festival del Circ

30.000,00 €

500

3340

46212 Aj. de Torroella de Montgrí: FIMAG

12.000,00 €

500

3340

48018 Fundació Circus Arts Foundation: Circ de Nadal

25.000,00 €

Festivals de música
500

3340

46205 Aj. de Banyoles: Aphònica

25.000,00 €

500

3340

46206 The Project Music Company: Festival Porta Ferrada

38.000,00 €

500

3340

46208 Aj. de Figueres: Acústica

50.000,00 €

500

3340

46213 Aj. de Vidreres: Festival de Jazz

500

3340

46703 Consorci Transfronterer Puigcerdà - Bourg-Madame: Festival Transfronterer

25.000,00 €

500

3340

47900 Multi-Art Produccions: Black Music Festival

38.000,00 €

500

3340

47903 RGB Music, SL: Festival de Música de Cadaqués

22.000,00 €

500

3340

47905 Pascual Arts Music: Festival Strenes

40.000,00 €

500

3340

47906 DDM Visual, SL: Festival A Capella

17.000,00 €

500

3340

47907 Pistatxo Produccions, SL: Festivalot

12.000,00 €

500

3340

48013 Associació Franz Schubert: Schubertíada de Vilabertrant

16.000,00 €

500

3340

48019 Associació Festival de Música Antiga dels Pirineus

24.000,00 €

500

3340

48020 Assoc. Porta Verda: Festival Estrany

3.000,00 €

4.000,00 €
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500

3340

48021 Assoc. Cultural Cinètica: Festival Tempo [sota les estrelles]

10.000,00 €

500

3340

48028 Assoc. Castell de Peralada: Festival de Peralada

28.500,00 €

500

3340

46216 Aj. de Campllong: Musicant

500

3340

47909 Pascual Arts Music, SL: Festival Sons del Món

10.000,00 €

500

3340

46219 ADET Escala: Festival Portalblau

10.000,00 €

500

3340

47916 Festival de Música de Begur

500

3340

48026 Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí: Festival Torroella i Jazz Estartit

65.000,00 €

500

3340

46224 Aj. de Palafrugell: Festival de Jazz de la Costa Brava

10.000,00 €

500

3340

48044 Fundació Promediterrània de Palamós: Festival Mariner Terra de Mar

15.000,00 €

500

3340

48051 Federació de Joventuts Musicals de Catalunya: Ethno Catalonia 2017

5.000,00 €

500

3340

48049 Windy Hoppers: Festival Swim Out Costa Brava

2.500,00 €

500

3340

46230 Aj. d‟Amer: Festival Sona Amer

500

3340

47923 Bitò Produccions: Temporada Alta 2017

6.000,00 €

3.500,00 €

1.180,00 €
250.000,00 €

Cinema i arts audiovisuals
10.000,00 €

500

3340

48011 Associació Festival de Cinema de Girona

500

3340

48015 Grup de Recerca de la Cerdanya: Festival Internacional de Cinema

6.500,00 €

500

3340

48036 Festival Internacional de Curtmetratges de la Bisbal

3.000,00 €

500

3340

48048 Acadèmia de les Arts i de les Ciències Cinematogràfiques: 1a edició Cicle Gaudí

6.000,00 €

Promoció de la dansa
500

3340

46207 Aj. d‟Olot: Sismògraf

30.000,00 €

500

3340

48031 Assoc. Cultural Lantana-Sifasol: Dansa Banyoles

3.500,00 €

500

3340

46227 Aj. de Ripoll: Festival Ripollesdansa

2.500,00 €

Promoció del teatre
500

3340

48005 Associació Gironina de Teatre El Galliner

500

3340

46210 Bitò Produccions: Temporada Alta 2017

500

3340

46503 C. C. Gironès: Festival Escenaris

500

3340

47908 Assoc. Festival del Còmic: Festival del Còmic de Figueres

50.000,00 €
250.000,00 €
25.000,00 €
7.250,00 €

Promoció de la música
500

3340

48029 Agrupació Coral de les Comarques Gironines

40.000,00 €

500

3340

47910 Músics de Girona, SL: Concerts Giorquestra

30.000,00 €

500

3340

48016 Orquestra de Girona: activitats i funcionament

40.000,00 €

500

3340

49720 Orquestra Simfònica del Vallès

25.000,00 €

500

3340

48035 Federació Catalana d‟Entitats Corals

3.000,00 €

500

3340

47921 Orquestra de Cadaqués

7.500,00 €
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Arts plàstiques
500

3340

48037 Festival Inund‟Art

5.000,00 €

500

3340

47904 UBUD Produccions: Festival Milestone

8.500,00 €

PRESSUPOST GLOBAL DE LA LÍNIA D’ARTS ESCÈNIQUES
1.088.750,00 €
INDICADORS
Anualitat

Objectius del Pla

2016

2017

Fita per al 2019

---

546.472

2017 ≤ 2019

---

47,62 %

70 %

---

1.374.430 €*

2017 ≤ 2019

Nombre
d’assistents
% d’iniciatives
municipals
Cost unitari del
programa

*Aquesta quantitat preveu el pagament del festival Temporada Alta de l‟any 2016, d‟un import de
250.000,00 €.

Cultura popular i tradicional
L‟objectiu principal d‟aquesta línia és promocionar i protegir les principals
manifestacions de la cultura popular i tradicional catalana.
Accions de foment i difusió de la cobla i de la sardana, així com dels aplecs, les festes
de les comarques de Girona declarades Patrimoni Festiu de Catalunya, etc.
PRESSUPOST GLOBAL DE LA LÍNIA DE CULTURA POPULAR
154.750,00 €
INDICADORS
Anualitat
% de festes i elements
festius inscrits al
Catàleg del patrimoni
festiu de Catalunya
Cost unitari del
programa

Objectius del Pla

2016

2017

Fita per al 2019

---

87,50 %

≥ 40 %

---

154.750,00 €

2017 ≤ 2019
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Premis i beques culturals
Línia de subvencions destinada a premis i beques culturals que tenen com a objecte el
foment de l‟estudi de la història de les comarques de Girona, la difusió de la memòria
històrica i la promoció de la creació artística i literària.
PRESSUPOST GLOBAL DE LA LÍNIA DE PREMIS CULTURALS
52.400,00 €
INDICADORS
Anualitat
Cost unitari del
programa

Objectius del Pla

2016

2017

Fita per al 2019

---

52.400,00 €

2017 ≤ 2019
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RECURSOS DEL SERVEI

Els recursos econòmics per dur a terme les accions descrites anteriorment han estat
de 20.863.611,91 €, dins dels quals:
- S‟ha de tenir present que 12.107.416,00 € es destinen al DIPSALUT.
- Per tant, el pressupost total del Servei de Cooperació Cultural per a l‟any 2017 ha estat
de 8.756.195,91 €.
Amb aquests recursos s‟han gestionat prop de 600 expedients administratius, dels
quals:

33 %

1%

35 %

31 %

Aportacions

Convocatòria

Excloses de concurrència

Concessions directes nominatives
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L‟any 2017 el Servei de Cooperació Cultural ha disposat dels recursos humans
següents:
1 cap de servei en funcions
1 tècnica de gestió
1 cap de negociat
3 administratives
1 becària (fins al mes de setembre)

El Servei de Cooperació Cultural forma part activa en diverses comissions
tècniques de treball relacionades amb la cultura i la demarcació de Girona,
concretament, en les següents:
- Comissió de la Xarxa Territorial dels Museus de les Comarques de Girona
- Comissió de Subvencions de la Diputació de Girona
- Comissió del Pla d‟Ordenació Museística de la Ciutat de Girona
- Comissió del Sistema d‟Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya
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