REGIDORIA DE CULTURA I FESTES 2016
X TROBADA DE PUNTAIRES
Diumenge 31 de maig
Lloc: Aparcament del Martri
Enguany s’ha celebrat la desena trobada de puntaires a Sant Cebrià de Vallalta,
consolidant un any el seu espai dins de la cultura local.
Agrair a totes les participants per aportar els seus treballs i agrair especialment a la
Perruqueria Alkimia per cedir el seu aparador com a expositor dels treballs realitzats.

ACTUACIÓ : PUNTAIRES 2016
DESPESES
CONCEPTE
Ampolles aigua
Entrepans

TOTAL DESPESES

PROVEIDOR
Ramon Riera
Ca l'Andreu

IMPORT
56,89 €
231,99 €
288,88 €

CONCERT DE GOSPEL
Divendres 17 de juny a l’església
Activitats que s’han realitzat:
Dins del programa de tallers i activitats formatives i culturals 2016 es va sol·licitar
realitzar un taller de gòspel de 12h de durada. S’ha realitzat al llarg de sis dilluns, entre el
25 d’abril i el 6 de juny, entre les 20h i les 22h a l’aula de musica de l’escola Pi Gros.
El taller ha estat un èxit amb la inscripció inicial de 27 persones.
La formadora i directora del grup ha estat Raquel Xiberta que junt amb el talent dels
membres del grup de gòspel i treballant dur, ens van regalar un concert com a mostra de
la feina feta.
La mostra del taller de gòspel i el concert posterior a càrrec de Raquel Xiberta i Pep
Romaguera es van dur a terme a l’església.
Per acabar la vetllada es va oferir des de l’Àrea de promoció econòmica un tast de
botifarres, encarregades a la xarcuteria-carnisseria Martri, a la plaça de l’església.
Assistents:

130 persones aproximadament

Valoració:
Molt positiva. Ha estat un èxit tant el taller, com els concerts de l’església per la qualitat
que es va oferir. I el tast de botifarres va permetre la trobada del públic assistent.

TALLER I CONCERT DE GOSPEL
DESPESES

INGRESSOS

CONCEPTE

PROVEIDOR

Taller de Gospel

Calaix de Cultura

813,23 €

Concert juny

Raquel xiberta

211,75 €

Concert juny

Pep Romaguera

211,75 €

TOTAL DESPESES

IMPORT

1.236,73 €

CONCEPTE

IMPORT

Import subvencionat per la
diputació de Barcelona
Gospel

731,81 €

TOTAL INGRESSOS

731,81 €

REVETLLA DE SANT JOAN
Dijous 23 de juny es va realitzar una vetllada com a celebració de la revetlla de Sant
Joan.
Activitats que s’han realitzat:
-

Rebuda de la flama del Canigó de les mans del municipi agermanat Saint Cyprien
de Rosselló.
Foguera al camp de futbol i lectura del manifest de la flama
Sopar de germanor al pavelló
Ball de revetlla amb musica en directe a càrrec de Lluis Serra
Es va comptar amb servei de bar

Assistents: A la trobada de la flama 30 participants aproximadament . Al sopar i Ball
van assistir 260 persones aproximadament.
Valoració:
Es va distribuir entre els assistents a la rebuda de la Flama del Canigó uns mocadors
vermells.
Es va programar una recollida de material per la foguera que no va tenir seguiment, es va
encendre amb material que havien aconseguit des de l’ajuntament.
Entitats i establiments col·laboradors :
-

Comissió de festes
Protecció civil
Associació defensa forestal
CESC
Amics de la Vallalta
Club Esportiu Sant Cebrià
Esplai la maduixa
Assemblea nacional Catalana

ACTUACIÓ : REVETLLA SANT JOAN 2016
DESPESES
CONCEPTE
PROVEIDOR
Disco mobil
Lluis Serra
Sopar proteccio civil Can Martri
Seguretat i control
la penya del Pere
Imprenta
Mocadors
Graupera
Gots, estovalles,
pinces
Adornos Font
TOTAL DESPESES

IMPORT
484,00 €
170,81 €
475,68 €
329,12 €
280,11 €

1.739,72 €

REPRESENTACIO TEATRAL “SOTA LA MANTA”
Dissabte 2 de juliol a les 22h al pavelló
Es va oferir la representació teatral “Sota la Manta” ( adaptació de “diner Negre” de Ray
Cooney ) de mans de Qollunaka Grup de Teatre, companyia Amateur.
Valoració:
Van oferir una divertida comèdia de 85 minuts que va fer passar una bona estona als 80
assistents.
Informar que aquesta representació es la primera de les 4 representacions teatrals
programades per oferir al llarg de l’any 2016, i que s’inclouran a la subvenció que ofereix
la Diputació de Barcelona per a polítiques culturals locals, amb l’objectiu del foment del
teatre.
El cost ha estat de 500€ exempts d’IVA i
micròfons dels 9 actors.

a on estava inclòs escenografia, llums, so i

REPRESENTACIO TEATRAL SOTA LA MANTA
DESPESES
Representació
Sopar actors

Qollunaka teatre
Can Martri

TOTAL DESPESES

500,00 €
127,40 €
627,40 €

