Ca rta de Serveis de Cultura
Presenta ció
La finalitat de de la Regidoria de Cultura és promoure, organitzar i gestionar els
esdeveniments culturals i les festes populars del municipi. Es treballa conjuntament
amb les entitats culturals per tal de dissenyar les Festes M ajors i per tal de donar
suport a iniciatives i activitats de les mateixes. L’objectiu principal és difondre la
cultura a la ciutadania mitjançant una programació cultural que, bàsicament es porta
a terme els mesos d’estiu.

Q uè f em?
En general, des dels diferents serveis i recursos que integren l’À rea d’Igualtat i Drets
Socials treballem per a mantenir o millorar el benestar social de les i els habitants de
Calafell, sobretot d’aquelles persones o col·lectius que es troben en situació de risc
d’exclusió o de vulnerabilitat.

Q uè of erim?
-

Ca va lca da de R eis i Pessebre V ivent (5 de gener)

-

Festa dels Tres Tombs (darrer diumenge de gener)

-

Festa M a jor de la Ca ndelera (2 de febrer)

-

Premi de Ca rtes d’a mor (convocatòria al febrer)

-

Concurs de Ca rtells de Festa M a jor (convocatòria al febrer)

-

Cicle de sa rda nes (al llarg d tot l’any)

-

Ca mí del ca stell (projecte cultural per promocionar el Nucli A ntic)

-

Espa i Pa lou (projecte promoció artesania)

-

Dia Interna ciona l de la Da nsa (diumenge abril o maig al Port de Segur de
Calafell))

-

Fira d’India ns (30 i 31 de maig a Nucli antic)

-

R evetlla de Sa nt Joa n (23 de juny al Port de Segur de Calafell)

-

Festa M a jor de Sa nt Pere de la Pla tja (29 de juny)

-

Festa M a jor de la Sa nta Creu (16 de juliol)

-

R ock & k ids (24 i 25 de juliol al Nucli A ntic)

-

Festa Hippie (cap de setmana al Port de Segur de Calafell)

-

Festa M ajor d’agost de Segur de Calafell

-

Cinema a la f resca

-

Cicle de M úsica Nits a l Ca stell (dissabtes d’agost al castell de Calafell)

-

Festiva l de M úsica del Ba ix Penedès (diumenges agost a
l’església de l’A ssumpció de Segur de Calafell)

-

M erca t M edieva l i concert (primer cap de setmana de setembre. De dijous a
diumenge)

-

Festa M a jor de Sa nt M iquel de Segur de Ca la f ell (29 de setembre)

-

Cicle de tea tre, música i da nsa (Teatre Joan Colet)

-

Concurs de Pessebres (Convocatòria al novembre)

-

Ca p d’A ny (31 de desembre)

· ENTITA TS CU LTU R A LS
· Suport econòmic i col·laboració amb les entitats culturals i
associacions de V eïns per a projectes culturals segons les bases de la
convocatòria establerta
· Servei d’assessorament tècnic a les entitats
· Cessió de locals per a activitats culturals
· Suport logístic a les entitats i associacions en l’organització de les activitats
festives
Fomentar la creació i la participació en l’ambit de la cultura amb concursos literaris
(Certamen de Cartes d’amor) i artístics (Certamen de Cartells de Festa M ajor i de
Pintura Ràpida). També s’incentiva a participar en fires i f estivals realitzant tallers
o bé parades de venda.
Es dona suport per idear, gestionar i produir projectes culturals d’interès
municipal.
· EQ U IPA M ENTS CU LTU R A LS
Teatre Joan Colet.
Gestió del Teatre Joan Colet, així com altres equipaments per poder donar cabuda
a les activitats de les entitats.

A qui ens a drecem?
A tota la ciutadania.

El nostre compromís
· Donar informació del nostre àmbit de forma presencial (amb cita prèvia) o per
correu electrònic.
· M antenir i potenciar espais de comunicació amb entitats i associacions per tal de
promoure les activitats del teixit associatiu.

· Cedir gratuïtament els recursos disponibles a les associacions culturals inscrites al
registre M unicipal, sempre que es realitzi amb antelació prevista i en funció de
la disponibilitat
· M antenir actualitzada la informació de la programació cultural a la web
municipal, així com a les xarxes socials.
· Obrir una convocatòria anual per a subvencions de projectes d’associacionsde
veïns i entitats de caire cultural

A judeu-nos a millora r:
•

A dreceu-vos al servei o truqueu-hi en les hores de més fluïdesa.

•

A costeu-vos a les oficines més properes al vostre domicili.

•

Informeu-vos prèviament per telèfon o per canals telemàtics de la
documentació necessària per al tràmit.

•

V eniu amb la documentació completa una sola vegada.

•

Feu el tràmit amb temps, sense esperar el dia de venciment.

•

Porteu la instància omplerta: guanyarem temps.

•

Feu-nos saber els errors que detecteu i els canvis en les vostres dades per
mantenir el nostre fitxer actualitzat.

Si ens feu arribar els vostres comentaris, mitjançant el formulari que teniu a la
vostra disposició al portal calafell.cat, podrem millorar aquesta Carta de Serveis.

Conta cte
À rea de Cultura
C/ Sant Pere, 29-31
43820 Calafell
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores.
Per telèfon: 977 69 90 09 - 470
Per Internet: http://calafell.cat/
A la nostra adreça electrònica: cultura@calafell.org

