REGIDORIA DE CULTURA I FESTES 2016
GENER 2016

REIS
Dimarts 5 de Reis, es va realitzar la cavalcada de Reis. Enguany els reis entregaven
llaminadures als nens que pujaven a l’escenari del pavelló a saludar-los i fer-se la foto
amb ells.
Agrair a la Carnisseria-Xarcuteria Martri, que ens va oferir una xocolatada tan bona que es
va acabar de seguida
Agraïm enormement la col·laboració de les següents entitats i establiments:








Protecció Civil
Associació Defensa Forestal
Entitats bancàries de Sant Cebrià
Voluntariat per a personificar els patges, i reis, així com decoració carrosses,
maquillatge.
Comissió de festes
CESC Centre estudis sant Cebrià
Xofers dels vehicles privats.

GRÀCIES A TOTS PER LA SEVA PARTICIPACIÓ, SENSE ELLS NO HAGUES ESTAT
POSSIBLE!!
Valoració: Molt positiva.
Assistents: Es calcula que van assistir unes 300 persones.

ACTUACIÓ : REIS 2016

DESPESES
CONCEPTE
Caramels
Creu Roja
Malla cobrir regals
Regals avis
Vestits patges
Catering voluntaris
Coets

TOTAL
DESPESES

INGRESSOS
PROVEIDOR
Disgol
Amargant
Toys r us
Punto nuevo maresme
Martri
Pirotecnia Catalana

IMPORT
288,75 €
252,31 €
5,76 €
50,41 €
128,56 €
247,50 €
123,42 €

1.096,71 €

CONCEPTE

TOTAL
INGRESSOS

IMPORT

- €

FEBRER 2016

CARNESTOLTES
Activitats que s’han realitzat
 Dissabte 06 de febrer Rua Popular i concurs de disfresses. Al pavelló es va fer una
desfilada dels participants i el jurat va puntuar per a determinar guanyadors de
cada categoria
 Dimecres 10 de febrer Enterrament de la Sardina. Processó de dol que acaba a la
plaça de l’església on s’ofereix brou i pà amb sardines o tonyina als assistents.
NOVETATS:
 La Comissió de festes va personificar al Rei i Reina Carnestoltes.
 S’han unificat els premis de concurs de disfresses de Cultura i Promoció econòmica
donant com a resultat quatre categories: individual, grups reduïts, grups grans i
carrosses. Les regidories de Cultura i promoció econòmica han treballat en comú
per a unificar premis i imports, assumint els premis aquest any 2016 la regidoria de
cultura i l’any 2017 la regidoria de promoció econòmica.
 Els premis concedits enguany han estat:
Carrosses
PREMIS
1r Premi
2n Premi
3r Premi


250€
150 €
80 €

Grups grans
150 €
100 €
70 €

Grups reduïts
100 €
70 €
50 €

Individual
80 €
60 €
35 €

S’ha fet un sopar de germanor i ball desprès del concurs de disfresses. Es va
comptar amb la presència d’una furgoneta d’hamburgueses per a qui volgués
quedar-se a sopar.

Entitats i establiments col·laboradors :



Protecció Civil
Voluntariat.

Valoració: Molt positiva.
Es calcula que van assistir unes 300 persones a la festa de carnestoltes de dissabte.
S’han entregat unes 280 bosses de llaminadures aproximadament.
Aspectes a millorar:
 Jurat: per a facilitar l’organització i les valoracions limitar el nombre de jurats a 3
membres.
 Categories: Incloure la categoria infantil
 Incloure a les Bases el material que l’ajuntament posa a disposició dels participants.
 Valorar si es donen caramels des de les carrosses participants ( com en reis)
Agrair especialment a la Sra. Antonia Benitez, antiga alcaldessa i regidora de cultura pel
seu suport i consells en l’organització de la festa així com la cessió d’espai per a
l’enterrament de la sardina.
Agrair a Ramon Robleda la seva col·laboració amenitzant la vetllada amb musica.

DESPESES

ACTUACIÓ : CARNESTOLTES 2016
INGRESSOS

CONCEPTE
Confetti
Gots i bosses
Bona Compra
Bona compra
Material vari carrosses
Pa
Brou, enterrament sardina
TOTAL DESPESES

PROVEIDOR
Adornos Font
Adornos Font
Llaminadures
sardines, tonyina i
llaminadures
Amargant
Ca l'andreu
Can martri

IMPORT CONCEPTE
192,39 €
36,78 €
49,58 €

IMPORT

94,12 €
20,17 €
33,00 €
47,63 €
473,67 €

Informem que els guanyadors del 3r premi de carrosses van donar-lo a una família de
serveis socials.

SOPAR DE LA DONA
Activitats que s’han realitzat
Dissabte 12 de març es va realitzar una vetllada com a celebració del dia de la dona.
Va consistir en un sopar amb entrant d’amanida i carn a la brasa com a plat principal,
postre i beguda per import de 12€.
Després del sopar es va gaudir amb l’actuació de les dones de Danses tahitianes i de Drag
Xtrem.
Entre totes les assistents es va fer un sorteig, amb obsequi d’una planta.
Assistents: 124 persones
Valoració: Molt positiva. L’Alcaldessa Sònia Scafa va donar la benvinguda, la Sra Tina
Guach ens va oferir una xerrada basada en la seva experiència personal, i la Regidora
d’igualtat Cristina Romero va adreçar-se a les dones per a fer el comiat i agraïments.
Entitats i establiments col·laboradors :
-

Comissió de festes
Brasers que van encarregar-se de la carn
Forn telepà que va donar el 50% de l’import del pà.
Pastisseria Sauleda, que va donar el 50% de l’import del postre.
Protecció civil

Es va convidar al sopar a les 12 integrants del grup de dones de danses hawaianes, als 6
brasers que van fer la carn, i a 2 membres de protecció civil.

DESPESES
CONCEPTE

ACTUACIÓ : SOPAR DIA DE LA DONA 2016
INGRESSOS
PROVEIDOR

IMPORT

CONCEPTE

IMPORT

113,74
Gots, plats, tovallons, etc Adornos Font
Carn, vi
Cada Dia Sant Cebria
Hiper planta( pendent
Plantes
rebre fra)
Telepan maresme
Pa
(pendent rebre fra)
Amanides, gel, patates
Can Martri
Sauleda ( pendent
Postres
rebre fra)
Actuació
Drag xtrem

€

105 tiquets venuts
631,21 € Ingres Barra
40,00 €
15,00 €
132,39 €
156,25 €
181,50 €
1.156,35 € TOTAL INGRESSOS

TOTAL DESPESES
Diferència

1.260,00 €
30,00 €

-133,65 €

1.290,00 €

