FESTA MAJOR DE SANT CEBRIA DE VALLALTA 2016
Els actes festius es van iniciar dijous a la nit amb el pregó, el sopar popular, la celebració
del trenta aniversari del pavelló i l'actuació del duet Pentagrama.
No va faltar a la festa el correfoc de dissabte, que es va poder celebrar tot i l'amenaça de
pluja que va acabar finalment amb quatre gotes i amb un castell de focs espectacular a
càrrec de la Infernal de la Vallalta.
Les activitats infantils van acaparar el protagonisme de les jornades diürnes amb tallers de
màgia, les actuacions del Professor Karoli i de Fer Catastrofer i la festa de dissabte al camp
de futbol amb jocs gegants i inflables en què la gran novetat va ser la passejada en poni
que van poder fer els més petits i que va tenir una gran acollida.
El Gran Concert i Ball de Festa Major amb l’orquestra Nova Saturno, en la qual es va fer la
2a edició del Concurs de Ball i es van lliurar els premis del Torneig de Domino, va ser un
dels actes més concorreguts com sol ser habitual. Els joves van poder gaudir a la sala
polivalent de dues nits adreçades a ells amb Dj Dani Corberó i Dj Bernat de Sound 4 You.
La ballada de sardanes amb la Cobla Canigó, la Mostra d’associacions i entitats amb
exhibicions de hip-hop, zumba, patinatge i taller de castellers, i la cercavila dels gegants i
la Serp del Pi Gros que va tenir lloc diumenge van ser els altres actes destacats d’una festa
que tenia com a objectiu estrènyer els lligams entre els habitants del poble.
La cloenda de diumenge amb l'obra de teatre “La teva dona m'enganya” de la companyia
34 passes que va aplegar gairebé tres-centes persones al pavelló.
Valoració: Enguany hem vist més participació que any passat, amb un increment
significatiu en el nombre de participants en les diferents activitats i veïns de tot el
municipi, i una molt bona rebuda a les noves activitats que s’han dut a terme i que també
han comptat amb una gran afluència de públic.
Però si aquesta Festa Major ha estat tan positiva és per la tasca, la feina ben feta i la
implicació de moltes persones. Com no pot ser d’una altra manera vull fer un agraïment
molt especial a tothom que ha contribuït a fer que la nostra Festa Major fos possible, en
especial a totes les entitats, comissió de festes Sant Cebrià Actiu, la brigada, els tècnics
municipals, la policia, els voluntaris, Protecció Civil ,ADF. a l'alcaldessa i a tots els regidors
de 1986 i els actuals, però sobretot a tots els veïns que durant aquests dies heu participat
en cadascun dels actes i activitats.
Havent viscut aquesta festa puc dir ben alt que el nostre poble sap fer lligams.

FESTA MAJOR 2016

DESPESES
Diumenge
11/09

Lectura del manifest i ofrena floral
Acompanyament musical Josep
Grima

Havaneres. GRUP BERGANTI
entrepans
Divendres
Rom
16/09
Aperitiu Bona Compra
Begudes
Premis torneig de Petanca de Festa
Major
EXPOSICIO ESCULTURES
Sopar popular
Dijous 29/09
Concert prego PENTAGRAMA
Pregoner
Sardanes Cobla CANIGO
Taller de Màgia
Taller de Domino
Divendres
Demostracio Associacions
30/09
Nit Jove DJ Daniel Corbero
Orquestra LA CATALANA
Sopar orquestra
Torneig d'escacs ( trofeus)
JOCS GEGANTS + BOMBOLLES
Passejada en ponis
Dissabte 01/10 Professor karoli
Concert + Ball de gala NOVA
SATURNO
Correfoc_ La infernal
Nit Jove DJ Bernat
Gegants de Pineda
Diumenge
Actuacio catastrofer
02/10
Teatre: La teva dona m'enganya
Grup electrogen
Begudes
Seguretat
Pancartes festa major Mas Vilademunt
aperitius actes
decoracio pavello
ALTRES

Programes

INGRESSOS
44,00 €
363,00 €
1.000,00 €
200,00 €
78,39 €
78,39 €

45,74 €
105,00 €
90,00 €

1.667,60 € Ingressos sopar
605,00 €

1880

950,00 €

1.070,00 €
105,00 € Subvenció taller de
magia

963,00 €

242,00 €
1.694,00 €
160,00 €
128,24 €
847,00 €
484,00 €
477,00 €
6.655,00 €
2.200,00 €
423,50 €
600,00 €
363,00 €
500,00 €
1.016,40 €
95,28 €
919,60 €
181,50 €
156,25 €
1.452,00 €
1.125,25 €
TOTAL

TOTAL DESPESES
DIFERENCIA DESPESES
INGRESSOS

26.122,14 € INGRESSOS

2.843,00 €

23.279,14 €

Estan marcats en verd els imports que son coneguts o ja tenim factura. La resta son previsions d’imports.

OCTUBRE 2016

CASTANYADA 2016
Dilluns 31 d’octubre es va celebrar la castanyada. Es van centralitzar tots els actes al
pavelló.
Activitats que es van realitzar:
Taller infantil a càrrec de sofocus, Gran èxit de participació i taller de molta qualitat.
Passatge del terror:
Des del punt Jove s’ha organitzat el passatge del terror al bosc que es troba darrera del
pavelló. Va ser un èxit de participació amb 300 entrades.
Dins dels vestuaris es va fer un túnel del terror per nens menors de 10 anys que no podien
accedir al passatge del bosc.
Venda de panellets i castanyes:
La comissió de festes es va encarregar de dinamitzar la festa amb la venda de panellets, i
castanyes fets per ells mateixos, acompanyats de vi dolç i begudes.
Actuació musical es va encarregar Sant Cebrià Actiu DJ Fermin Noguero Piqueras

ACTUACIÓ : CASTANYADA 2016

DESPESES
CONCEPTE
Vi Moscatell
Brides Castanyada
Taller maquillatge edectes
especials
Taller infantil

INGRESSOS
PROVEIDOR
PI VIVANCOS, ROSER
AMARGANT SANT POL
SL
ASSOCIACIO ARTIXOC
ASSOCIACIO
SOFOCUS

IMPORT

Diferència

IMPORT

12,58 €
Subvencio del
870,00 € Taller

783

350,00 €

1.315,83 €

TOTAL DESPESES

CONCEPTE

83,25 €

TOTAL
INGRESSOS

783,00 €

532,83 €

Valoració: molt positiva de tota la castanyada
Assistents: 300 a 350 pax.
Aspectes a millorar:treballar en l’escola Pi Gros i Rial per que els nens pugin
participar en rua en les disfressés de les diferents aules.
Agrair als participants l’esforç creatiu i inclòs econòmic que fa possible que el municipi
gaudeixi de aquesta festa.
Agrair la col·laboració de Sant Cebrià Actiu, Futbol Sala, Amics de la Vallalta, voluntaris de
maquillatge, personal ajuntament, protecció civil etc..

DESEMBRE 2016

Dissabte 17 de desembre: Inauguració de Pessebre i garlandes
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 col·laborat: Jordi Daví, Josep Pla Juvany, Marta Colell , Gracia i Maruchi Dorado.
Han cedit l’espai: Francesc Montasell i Toñi Benitez.
L’ajuntament com cada any ha col·laborat aportant alguns materials per a la creació del
pessebre. Import elements pessebre: 247.07€
Garlandes: Com cada any el CESC amb col·laboració 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 col·laboració per conservar les tradicions locals.

PESSEBRE 2016
CONCEPTE

PROVEIDOR

IMPORT

Varis

My Home

6,60 €

Varis

My Home

17,00 €

Drogueria

Marga

12,35 €

Pintures

Gallart i Andreu SL

35,15 €

Varis

Amargant

33,87 €

Varis

Amargant

9,06 €

llums

Suñe Iluminació

30,44 €

Pastora 10cm
Material

Parades Moreno
Angels guiliana moret

19,00 €
83,60 €

TOTAL DESPESES

247,07 €

SOPAR DE CAP D’ANY
Dissabte 31 de desembre es va celebrar el sopar de cap d’any al pavelló poliesportiu.
Es van realitzar 380 menús.
El preu del menú es va establir en 30€ ( adquisició abans del 23 de desembre ) i de 35€ (
si s’adquirien entre el 23 i el 30 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:

Embotits i assortiment de patés
Pernil ibèric d'encenall amb formatge manxego
Coca del Maresme amb pa amb tomàquet
Góndola de pinya amb fruits del mar
Medalló de xai del Montseny farcit de bolets amb salsa de mel
Llobarro al forn amb llit de patates "Panadera"
Uns postres especials, torrons i el tradicional raïm
Menu infantil:

Canelons, cuixetes de pollastre al forn amb patates i postres,
La vetllada va comptar amb 9 hores de musica, 3 hores amenitzant el sopar, després del
sopar el Duet Maskdos va oferir un concert i es va allargar el ball fins a la matinada.
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 100 entre les quals una 30 de joves
que va apostar per la música del Dj i es van sumar a la festa. La festa va finalitzar a les
04.45h de la matinada
Valoració: Molt positiva
Aspectes a millorar: Crear una enquesta individual per saber el grau de satisfacció dels
assistents.
El meu agraïment personal.

Regidora de Cultura
Cristina Romero

ACTUACIÓ : SOPAR CAP D'ANY 2016

DESPESES
CONCEPTE
Bosses cotillon
Raim
Bosses cotillon
Torrons i
llaminadures
Gots iogurts i
petals
Sopar voluntaris
Sopar Cap d'any
Vaixella + Armaris

INGRESSOS
PROVEIDOR

IMPORT

9.731,06 € TOTAL INGRESSOS
-

793,94 €

9.731,06 €

COST TOTAL

DIVIDIT PER 380 COMENSALS
Cost per persona

9Control
German Vega Forbes

DESPESES TOTALS CAP D'ANY

Cost menu adult ( IVA inclòs ) fra martri
Cost menu infantil ( IVA inclòs) fra martri

10.525,00 €

52,32 €
30,00 €
7.502,60 €
1.409,35 €

Universo Multiprecio
Can Martri
Can Martri
Capri

Diferència

IMPORT

91,95 €

Mercadona

TOTAL DESPESES

LOGISTICA
Seguretat
Ball de cap d'any

CONCEPTE

27,22 € Venda de tiquets
300,00 €
317,62 €

Adornos Font
Serf, M.C S.L
Adornos Font

380
25,61 €

1.035,16 €
1.210,00 €
2.245,16 €

11.976,22 €

18,00 €
8,00 €

10.525,00 €

