JULIOL 2015

CONCERT A LA FRESCA
Divendres 17 de juliol
El divendres 17 de juliol va començar el cicle de concerts a la fresca amb el concert de
"Mate, Tequila, Cachaça y Ron" ofert per Raquel Xiberta i els seus músics. Es va
realitzar al parc Puigvert, resultant un espai acollidor per el tipus de musica que
s’oferia. La meteorologia va acompanyar i el públic va fer paleses, amb els seus
aplaudiments, la satisfacció i el gaudi durant tot el concert.
VALORACIO: Positiva.
Participants: 165 assistents
Observacions:
- Es van rebre suggeriments de millora respecte la durada del concert, era d’una
hora i alguns assistents haguessin volgut més estona.
- Des de la Regidoria, es proposa buscar més illuminació amb torxes o espelmes
o llums d’ambient.
- L’hora d’inici era a les 22.00h i es va començar a les 22.30h aprox. per que els
musics estaven sopant. Tot i que va anar bé per que l’afluència de gent es va
endarrerir. Per propers concerts potser proposar l’inici a les 22.30h o 23.00h.
AGOST 2015

II ENRIC’S FESTIVAL
Divendres, 7 d’agost.
Enguany ens van oferir poder formar part de l’Enrics Festival, en la seva segona
edició, iniciat l’any 2014 a Sant Pol de mar.
L’organitzador va ser “La Fábrica de Lied”, que ens oferia un concert de gran qualitat
amb dos tenors acompanyats de pianistes i un repertori de Granados i Morera.
El concert es va realizar a la plaça de l’esglèsia.
La fabrica de Lied i el CESC van contactar per a buscar música de Sant Cebrià per a
poder oferir-la al II Enric’s festival al 2016.
VALORACIO: Molt positiva. Excellent qualitat musical dels intèrprets. Es treballarà per
poder millorar el format pel 2016.
articipants: 190 persones al concert
Sopar posterior organitzat per la Fabrica de Lied: 60 persones

ACTUACIÓ :ACTIVITATS CULTURALS A LA FRESCA 2015

DESPESES

DESPESES

CONCEPTE
Taller de contes

PROVEIDOR
Pedro Gutierrez

Subvencio diputacio Bcna
COST REAL
Concert juliol
Raquel Xiberta
Fernando Morer
Pau Lligadas
Jamil Mateos

Raquel xiberta

Concert 7 d'agost
Jordi Mas
Charo tris
Pianos frigoler
Josep Buforn
Pere mateu xiberta

La Fabrica de Lied

TOTAL DESPESES

pendent rebre fra

INGRESSOS
IMPORT
605,00 €

-

CONCEPTE

Subvencio
diputació de
544,50 € barcelona
60,50 €

IMPORT

544,50 €

700,00 €
175,00 €
175,00 €
175,00 €
175,00 €
753,35 €
83,37 €
61,28 €
484,00 €
62,35 €
62,35 €

TOTAL
2.058,35 € INGRESSOS

544,50 €

SETEMBRE 2015

FESTA PETITA
El 16 de setembre
Taller de màgia: va començar a les 10.30h a l’escola El Pi gros, fins a les 13.30h.
amb molta afluència de públic infantil, participació de 50 nens d’entre 4 i 12 anys, i
una vintena de mares/pares acompanyants. Va agradar molt el format del taller i la
maga formadora.
Aspectes a millorar: es va demanar preinscripció dels nens/es per facilitar
l’organització del taller, es van rebre 30 preinscripcions i es van presentar 20 nens i
nenes de més al taller.
El taller va tenir continuïtat a la tarda al Punt Jove, adreçada al públic Jove, amb 10
participants, es valora molt positivament.
A les 19h. es va celebrar la missa en honor del nostre Patró, com és tradicional.
Sobre les 20h es va oferir una cantada d’Havaneres a la Plaça de l’església i
seguidament es va oferir uns entrepans i begudes i el tradicional rom cremat amb la
col.laboració de la Penya Vistamar.
Participació de 200 persones.
La valoració general de la Festa Petita, és molt positiva.
ACTUACIÓ: FESTA PETITA 2015
PREVISIO DESPESES
HORES
10:30 -13:30
18:00 -21:00

20:00

CONCEPTE
Taller de màgia nens
Taller de màgia joves (punt jove)

Havaneres (Plaça Esglesia)
Rom Cremat
Beguda
Entrepans
Aperitiu dolç
TOTAL DESPESES

PROVEIDOR
Gaac amb la maga Judith Fuster
Gaac amb la maga Judith Fuster
Subvenció Diputació de Barcelona
Cost Activitat per ajuntament
Grup Bergantí
Distribucions Aral
spar
kaffeinne
Dori

IMPORT
AMB IVA
1.070,85 €

BASE

-

94,02
150,00

963,77 €
107,08 €
1.000,00 €
113,76 €
83,92 €
165,00 €
56,00 €
1.525,76 €

FESTA MAJOR 2015
Aquest any a la Festa Major del nostre poble, els trets més destacables van ser:
Sopar-Pregó, a on es van servir 200 sopars desprès del pregó.
Divendres El taller Tot Sona que es va realitzar a l’escola Pi Gros va tenir una
participació de 30 famílies ( sumant mati i tarda). A la tarda va coincidir amb
l’exhibició de patinatge i alguns nens van deixar el taller per sortir a veure l’exhibició,
caldrà tenir-ho en compte per properes activitats.
Divendres els grups de Nit Jove no va tenir molt èxit entre els joves. Al pavelló va
haver-hi uns 50 adults d’uns 30 a 50 anys d’edat. Els grups tocaven molt be i varen
poder gaudir d’un espectacle de llum i color.
Es va notar que els joves preferien estar fora del pavelló a la fira i als auto de xocs on
hi havia uns 100 joves. De cara a la nit jove de festa major 2016 s’ha pensat situar al
camp de futbol els auto de xocs amb barraques i deixar oberta la sala polivalent a
mode de discoteca per cada nit que hi hagi concert al pavelló per altres públics.
Dissabte matí les activitats infantils al camp de futbol van ser un èxit absolut, amb
la participació de moltes famílies. Cal agrair la seva participació a l’esplai La Maduixa i
AMPA El pi Gros.
El concert i el ball a càrrec de la Nova Saturno , va agradar moltíssim.
Participació 500 persones. A més al ball l’orquestra ens va sorprendre amb tres quarts
de hora més de franc amb música rock i variada per continuar ballant fins a les 03.30.
El Correfoc, com sempre espectacular i molt esperat.
Cercavila de la Serp i els capgrossos, es va oferir als alumnes de l’escola i a les seves
famílies portar la Serp a la Cercavila. Al inici de la cercavila els assistents van treure a
ballar la serp i els capgrossos. Les famílies s’anaven afegint pel camí ballant al ritme
de la Txacum, a més s’anaven repartir caramels als nens. A la plaça de l’església es
va oferir una actuació de Hip-Hop molt animada i tots plegats es va arribar fins al
camp de futbol a veure l’actuació de la colla Castellera que ens van oferir varietat de
castells. Participació de la Cercavila d’unes 100 persones.
Teatre va agradar molt la representació teatral, amb una participació d’unes 450
persones.

La valoració general de la Festa Major, és molt positiva.
Volem agrair a totes les entitats collaboradores ( Protecció Civil, policia,
ambulàncies, ampes El Rial i El Pi Gros, Esplai La Maduixa, associacions de
futbol, basquet i patinatge, Comissió de Festes, Brigada i personal de
l’ajuntament... ) que ens han ajudat a que les festes s’hagin dut a terme amb
aquest bon resultat.
També el meu agraïment a Antonia Benitez per la seva aportació i
collaboració a les festes.

ACTUACIÓ: FESTA MAJOR 2015
DESPESES
HORES

CONCEPTE

PROVEIDOR

PANCARTA FESTA MAJOR

IMPRENTA GRAUPERA

PROGRAMES

IMPRENTA GRAUPERA

CAVA (sardanes, escacs, domino, teatre)

DISTRIBUCIONS ARAL SL
CARME GURI DISSENY
GRAFIC

VA DE CULTURA

BASE

IMPORT AMB
IVA

129,00

156,09 €
580,03 €

145,80

176,42 €

140,50

170,01 €

SEGURETAT PRIVADA

750,00 €

GRUP ELECTROGEN

KILOENERGIA

BEGUDES (aperitiu i actuacions)

DISTRIBUCIONS ARAL SL

210,90

1.016,40 €
231,99 €

ENGALANAR PAVELLO

GLOBOIMAGE

669,00

809,49 €

IL.LUMINACIO PAVELLO

SINERA SO

300,00

380,00 €

BASTIDA

COSTA RENT

93,20

112,77 €

PARAMENT TAULES (sopar pop. Aperitiu, misa i teatre)

ADORNOS FONT

232,25

281,02 €

VI SOPAR POPULAR

CAN MARTILARI

144,30 €

TROFEUS TORNEIG ESCACS
APERITIUS,PREGONER,PREMI,DOMINO,SPLAI
MADUIXA,XUXES

CAMPIO ASSOCIATS SL

105,00 €

PREMIS BALL

XECS REGALS ESTABLIMENTS MUNICIPI

PREMIS PETANCA

SPAR

BONA COMPRA

350,37 €
90,00 €
105,00 €

DEFERENCIA FOTOGRAFA
LOGISTICA CORREFOC (rotlles cintes i copies claus)

158,00 €
FERRETERIA SANT PAU

15,25

18,45 €

DIJOUS DIA 24 DE SETEMBRE
21:00 SOPAR POPULAR (190 adults+ 9 nens)
OLIS I VINAGRES (sopar popular)
23:00 DUET

POLLASTRES HILARIO

1.240,80 €

OLIS MILLAS

20,41 €

DUET ARIA

800,00

COBLA CANIGO

950,00

968,00 €

DIVENDRES DIA 25 DE SETEMBRE
13:00 SARDANES

950,00 €

13:00 APERITIU
11:00 Taller Tot sona. Instruments musicals

48,60 €
Artixoc
Subvenció diputació de
barcelona

950,00 €
-

855,00 €

17:00 TORNEIG DE DOMINO
0:00 NIT JOVE (ROCK CATALA I RUMBA)

RECLAM I RUMB AL BAR

EQUIP DE SO I LLUM
3:00 DISCO MOVIL (2 hores)

2050,00

2.480,50 €

1500,00

1.815,00 €

500,00

605,00 €

DISSABTE DIA 26 DE SETEMBRE
10:00 GIMCANA ESPLAI LA MADUIXA
11:00 PARC INFANTIL (3 hores)
21:30 CORREFOC LA INFERNAL
23:00 BALL DE GALA I CONCERT
DIUMENGE DIA 27 DE SETEMBRE
TXACUM
TEATRE
12:00 COLLA JOVE XIQUETS VILAFRANCA
TOTAL DESPESES
TOTAL DESPESES FESTA MAJOR

maduixes ( carreras)
FESTES INFANTILS
MOBILPARC
LA INFERNAL DE LA VALLALTA
NOVA SATURNO

24,00 €
700,00
5500,00

847,00 €
2.300,00 €
6.655,00 €

ESMORZAR BAR LA SALA
APERITIU

50,00 €
32,40 €
1.100,00 €
13935,90
24.867,05 €
VENTA TICKETS SOPAR POPULAR
- 1.238,00 €
23.024,05 €

PENDENT DE REBRE LA TAXA CORRESPONENT ALS INGRESSOS DE LA BARRA DE BAR DE FESTA MAJOR PER PART DE LES ENTITATS
ENCARREGADES

