DESEMBRE 2015

Dissabte 12 de desembre: Marató de TV3
Amb motiu de la Marató de TV3 que enguany tractava de l’Obesitat i la diabetis es van
programar un seguit d’activitats:
- Estand de la marató amb urna pels donatius. Amb la venda de plantes de Nadal i
tast gratuït de torrons i neules baixos en sucre proveïts per Pastisseria Sauleda, i
Carquinyolis proveïts per Ca l’Andreu.
-

Es va fer un sorteig entre els assistents d’un lot de productes de torrons i neules
que va donar la Pastisseria Sauleda per collaborar amb la recaptació de fons de la
marató. Forn de Ca l’Andreu també va donar per a la rifa torrons i neules. Bona
acceptació del públic. Es va recaptar 325.07€ de donatius.

-

Les associacions esportives van collaborar fent demostracions de les seves
disciplines al llarg de tot el matí al pati de l’escola El Pi Gros. Cal agrair la seva
collaboració a Anna Roca amb la gimnàstica gent gran, Elisabeth Werlen amb Ioga,
Marta Bautista amb Zumba i Rosa Roca amb Pilates. Molta participació de la gent i
valoració molt positiva dedicar el matí a l’esport.

-

Xerrada sobre l’alimentació:una de les claus per controlar l’obesitat i la diabetis a
càrrec de la nutricionista Laia Vayreda. Poca participació.

Diumenge
garlandes
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de

Pessebre

i

Pessebre: Com cada any un grup de veïns i veïnes de Sant Cebrià de Vallalta, van
treballar per a que es pogués gaudir d’un pessebre a on es vol fer una recreació del nostre
municipi, introduint aquest any novetats com mecanismes que fan girar figures del
pessebre, i una part dedicada a recrear com Sant Cebrià de Vallalta baixa fins la costa
marítima.
Agrair als voluntaris l’esforç creatiu, físic i inclòs econòmic que fa possible que el municipi
gaudeixi del pessebre cada any.
Han fet possible amb el seu treball en la confecció i muntatge: Concepció Bota, Esteve
Coll, Fermin Noguero, Gemma Lorenzo, Jack Champion, Josep Agulló, Josep Pla Serra,
Josep Ruscalleda, Merce Puigvert i Rita Bota.
Hi ha collaborat: Jordi Daví, Josep Pla Juvany, Marta Colell i Maruchi Dorado.
Han cedit l’espai: Francesc Montasell i Toñi Benitez.
L’ajuntament com cada any ha collaborat aportant alguns materials per a la creació del
pessebre, com leds nous i d’altres elements decoratius encarregats a Ferreteria Amargant.
Import elements pessebre: 143.45€
Garlandes: Com cada any el CESC amb collaboració amb pastisseria Sauleda i l’escola El
Pi Gros, han treballat per a poder tenir un any més les garlandes a l’església. Agrair la
seva collaboració per conservar les tradicions locals.

Dissabte 19 de desembre: Nadal a Sant Cebrià de Vallalta
Al llarg de tot el matí es van fer un seguit d’activitats al carrer esplanada. Taller de
fanalets a càrrec de l’AMPA El Rial, xocolatada solidària a càrrec de l’AMPA el Pi Gros,
Tió Solidari a càrrec de la CUP.
I per la tarda a la plaça de l’església el patge reial es va encarregar de rebre les visites
dels nens i nenes que li portaven la carta dels reis. I Alicia Piedrabuena de la Comissió de
Festes va explicar un Conte de Nadal, acabant la tarda amb jocs infantils i una bona
xocolata calenta.
Al llarg de totes les festes s’ha pogut gaudir de l’arbre de nadal situat a l’avinguda
Maresme ( davant de la caixa) que ha estat guarnit amb boles de Nadal que els nens i
nenes han dibuixat especialment per l’arbre.
També s’ha pogut veure el Tió gegant descansant al Parc Puigvert tots els dies de Nadal.

ACTUACIÓ : NADAL 2015

DESPESES

INGRESSOS

CONCEPTE
PROVEÏDOR
Bosses,disfressa
Punto Nuevo maresme
Pessebre
Contraplacats
Fusteria Agullo
leds, coles contacte,etc amargant

IMPORT

TOTAL DESPESES

269,31 €

CONCEPTE

IMPORT

96,88 €
28,98 €
143,45 €

TOTAL
INGRESSOS

- €

Dijous 31 de desembre SOPAR DE CAP D’ANY
Dijous 31 de desembre es va celebrar el sopar de cap d’any al pavelló poliesportiu.
Es van realitzar 312 menús d’adults i 18 menús infantils.
EL preu del menú adult es va establir en 20€ ( adquisició abans de l’11 de desembre ) i de
25€ ( si s’adquirien entre el 14 i el 21 de desembre)
El preu del menú infantil es va establir en 10€
El sopar va ser preparat pel Restaurant Can Martri i la comissió de festes
Can Matri:
Amanida amb fruits de la mar amb vinagreta de llima i safrà
Espatlla de xai al forn a la catalana ó
Lluç al forn amb patates panadera, ceba i tomàquet
Comissió de festes:
Aperitiu
Postres Especial Cap d’any
Torrons, raïm de la sort
Desprès del sopar es va amenitzar la vetllada amb 3 hores de ball de cap d’any i 2 hores
de DJ posteriors a càrrec del TRIO XAKARA. Al llarg de tota la vetllada hi havia inflables
per al públic infantil.
Desprès del sopar l’entrada al pavelló era gratuïta per a tothom que volgués celebrar
l’entrada d’any. Al ball es van afegir aproximadament 150 persones que no havien assistit
al sopar. La festa va finalitzar a les 06.00h de la matinada
Valoració: Molt positiva
Aspectes a millorar: Caldria fer una revisió del preu del menú i incrementar a 30€per
persona per a cobrir totalment les despeses.
El meu agraïment personal a la comissió de festes, Penya Vistamar i a tots els veïns del
poble que voluntàriament varen participar a la preparació de la festa.

Regidora de Cultura
Cristina Romero

ACTUACIÓ : SOPAR CAP D'ANY 2015
DESPESES

DESPESES

INGRESSOS

CONCEPTE

IMPORT

Rotllos tovalles
Coberts
Bandejas
Nespresso
Aperitius, turrons
Armari calent
Vi, pastissos
llagostins i polvorons

Universo muliprecio SLU
Makro
Hermanos Castro
cafe descafeinat
Makro
Abanik producciones SLU
Coaliment Granollers SAU
Mercadona

45,00 €
126,82 €
22,00 €
19,00 €
432,02 €
169,40 €
556,69 €
201,88 €

sopar de cap d'any 312
adults i 18 infantils

Can martri

4.296,82 €

Bosses cotillon, parament
taules
Servei de cafes
Pa
Cava
Begudes
Raïm

Adornos Font
Elivend España SL
Forn Maresme Pa
Distribucions Aral SL
Distribucions Ramon Riera
Serf MC SL

7.640,35 €
1.066,65 €

Diferència despeses-ingressos

DIFERÈNCIA

-

220,00 €
846,65 €

Preu menu adult ( IVA inclòs )
Preu menu infantil ( IVA inclòs)
PREU COMPLEMENTS MENU
DIVIDIT PER 312 COMENSALS
Cost per persona
13,20+10,65

13,20 €
8,80 €
3.321,53 €
10,65 €
23,85 €

LOGISTICA
Seguretat
inflables
Ball de cap d'any

1.035,15 €
60,00 €
1.694,00 €

Mobert Seguretat
Voluntaris arenys de munt
Xataka trio

2.789,15 €
Menús de serveis:
Cal tenir en compte que es van reservar i sufragar per part de
l'Ajuntament 3 menús pels musics, 3 menús pel personal de
seguretat, 4 menús adults i 2 infantils per l'àrea de serveis socials
220,00 €

DESPESES TOTALS CAP D'ANY

IMPORT

TIQUETS de 20€
TIQUETS de 25€
BARRA BAR

4.945,00 €
1.185,00 €
443,70 €

TOTAL
INGRESSOS

6.573,70 €

655,52 €
167,70 €
157,50 €
144,48 €
383,02 €
262,50 €

TOTAL DESPESES
Menús de serveis

CONCEPTE

10.429,50 €

