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La Regidoria de Cultura s’encarrega de plani�car, coordinar, gestionar, fomentar, organitzar i col•laborar en els 
diferents actes culturals, festius i lúdics que es realitzen al llarg de l’any. Aquesta també s’encarrega de la gestió 
directa amb les entitats, així com de donar suport i recursos a totes les entitats culturals malgratenques per tal de 
poder desenvolupar el seu potencial i gestionar les subvencions que aquestes reben.
 
A tall de resum de l’estat del sistema i la xarxa cultural a inicis de l’exercici, es pot destacar

Els principals objectius de la regidoria: fomentar la participació i donar suport a les entitats, es desprenen del Pla 
d’Acció Cultural (PAC) aprovat en el Ple de l’1 de juny de 2017 i que marca el paper estratègic de caire cultural pel 
desenvolupament del municipi. En aquest PAC es de�neixen tres àmbits d’actuació, cadascun amb els seus 
objectius i línies estratègiques:

                      1. L’accés a la cultura
                         1.1. Potenciar la cultura de proximitat i la dinamització comunitària
                         1.2. Estimular les sinèrgies entre educació i cultura
                         1.3. Fomentar la creació de públics

                    2. Les activitats, serveis i equipaments
                         2.1. Impulsar les programacions culturals
                         2.2. Potenciar uns serveis culturals de qualitat
                         2.3. Projectar una xarxa d’equipaments culturals

                     3. El patrimoni i la projecció exterior
                         3.1                Implicar la ciutadania en el patrimoni
                         3.2.  Impulsar un turisme respectuós
              
                     4. Àmbit transversal: La governança de la cultura

• El teixit associatiu i el sector privat s’han revitalitzat en els últims anys, emergent noves entitats i 
empreses vinculades a l’àmbit cultural. 
• Es disposa de quatre equipaments culturals: Centre Cívic, Arxiu Municipal, Centre Cultural i la bibliote-
ca La Cooperativa. Tot i que cap dels anteriors cobreix completament les necessitats per una programa-
ció escènica i/o musical estable.
• La programació estable promoguda per la Regidoria és reduïda, si s’exclou la programació festiva i les 
activitats dels equipaments culturals.
• La promoció i difusió cultural s’ha incrementat amb la incorporació de les xarxes socials.
• Es manté la necessitat de conèixer i valorar el patrimoni cultural malgratenc.
• En els últims anys s’ha potenciat la creació de públics a través de propostes de cultura al carrer i  
programacions infantils.
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 1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS DE LA REGIDORIA DE CULTURA
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Les línies estratègiques es subdivideixen en propostes que concreten els objectius establerts per a cada eix de 
treball, així com els programes i els projectes proposats. 

La major part dels projectes i activitats que s’han dut a terme des de la Regidoria de Cultura han tingut en compte 
els eixos marcat pel Pla d’Acció Cultural.

En aquesta memòria es pot trobar la informació referent a l’exercici 2020 i s’estructura en un primer apartat 
d’estructura, organització i mitjans dels quals disposa la Regidoria. Segueix amb les activitats de l’Àrea de Cultu-
ra i Festes, amb el detall de les activitats organitzades directament per l’Ajuntament de Malgrat de Mar. A conti-
nuació, es dedica un apartat a les entitats i associacions del municipi i les activitats dutes a terme per aquestes. En 
l’apartat posterior es resumeixen les principals subvencions i convenis de col·laboració que s’han tramitat des 
de la regidoria i �nalment, acaba amb una valoració de l’exercici 2020 i l’estat de la implementació del PAC. 

2. ESTRUCTURA, ORGANITZACIÓ I MITJANS
Al llarg del 2020, la Regidoria de Cultura i Festes ha tingut canvis pel que fa al personal i l’organització d’aquesta. 
Des de l’1 d’octubre de 2019 la Regidoria ha estat formada per una tècnica auxiliar de cultura i un dinamitzador 
cultural compartit amb educació. El mes de setembre la �gura de dinamitzador ha desaparegut. 

En l’exercici 2020 es va pressupostar un total de despeses de 803.025 € a la Regidoria de Cultura, representant un 
4,4% del pressupost municipal. Respecte el 2019, aquest pressupost conté un increment de 88.200,00€, en termes 
absoluts, lligada a l’augment del pressupost municipal.

Tot i la dotació econòmica esmentada, la Regidoria de Cultura no gestiona totes les partides pressupostàries de 
manera directa, pel que al llarg de la memòria es farà referència, només, a aquelles partides gestionades pel propi 
departament i que es podrien resumir en els programes  Festes Populars (173.000 €) i Promoció Cultural (115.000 
€). Aquesta última inclou les aplicacions Activitats de l’àrea de Cultura (45.000 €) destinada a l’organització d’acti-
vitats i Transferències de l’àrea de cultura (70.000 €), destinada a  donar suport a les entitats i associacions a través 
de subvencions.

A continuació es presenta un grà�c resum amb la proporció de cadascuna de les partides referenciades.
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3. ACTIVITATS DE L’ÀREA DE CULTURA I FESTES
En aquesta secció es presenten les activitats que s’han dut a terme a través de la Regidoria de Cultura a Malgrat de 
Mar al llarg de l’any 2020. S’inclouen tant les activitats organitzades de manera directa com aquelles que s’han 
portat a terme a través de contractacions externes. 
Per presentar-les, s’han categoritzat les activitats en aquelles que són de cultura popular i tradicional, les festes 
majors, els festivals artístics i les altres activitats.

Activitats de l’Àrea de Cultura i Festes

La Regidoria de Cultura organitza cada any la Cavalcada de Reis en motiu de l’arribada de Ses Majestats els Reis 
d’Orient el dia 5 de gener. Aquest any, la sortida de la cercavila ha estat a les 18 h des del pavelló poliesportiu de 
l'avinguda Tarragona. El recorregut que s’ha seguit ha estat: av Tarragona, Passada, Girona, av Mediterrània, av 
Carme, carrer del Carme, Fonlladosa, Joan Margall. 

A partir de les 20 h Ses Majestats els Reis d'Orient van ser rebuts al Parc de Can Campassol per les autoritat i poste-
riorment van recollir les cartes de la mainada que allà es trobava.

La cercavila la componien 7 carrosses. Tres eren llogades, que és on anaven els reis; tres són pròpies de l’Ajunta-
ment i la setena és la dels carboners, l’organització de la qual és directa per part de la Colla de Diables Ratpenatsin-
fernals. També hi anava el tricu-tricu que un any més el Sr. Sebastià Mares ens fa el servei de manera gratuïta.

Per tal de poder allargar una mica més la rua, es van llogar elements escenogrà�cs. Les carrosses van tirades per 
tractors que cedeixen i condueixen pagesos de Malgrat de Mar desinteressadament.

Un any més ens hem donat d’alta en el llista de cavalcades de Reis sense gluten que publica l’associació de celíacs 
de Catalunya, tan els caramels com la xocolata estan lliures de gluten. Per primera vegada es va organitzar la cua 
inclusiva, amb molt bona acollida per part de tothom. Cavalcada de Reis 

Com a valoració i propostes de millora s’ha destacat:

 Cavalcada de Reis 

•      S’ha començat a treballar molt tard. 
•      La col·locació de les tanques al C/ Carme ha estat molt satisfactòria.
•      La col·locació de les tanques a Can Campassol enguany ha estat satisfactòria 
•      Es valora positivament que els reis rebin els i les infants a Can Campassol. 
•      Es valora positivament la sortida dels reis des del pavelló municipal.
•      Canviar vestits dels patges perquè els que hi ha són molt vells.
•      Les entitats i voluntaris principalment el què volen és sortir a la rua, no disposem de gent per ajudar, com           
,,,,,,,per  exemple a maquillar o vestir.
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Festa dels tres tombs (suspès pel temporal Glòria) 

La festa dels tres tombs es celebra a Malgrat de Mar des del 1890. En un principi estava organitzada per la mutuali-
tat cavallina de Sant Antoni, formada exclusivament per pagesos. A partir de 1936 va ser la cooperativa el Progrés 
i la Germandat de Llauradors les que van continuar la tradició. La Festa es va deixar de celebrar el 1968 per la 
reducció del nombre de cavalls i mules a Malgrat davant l’entrada de la maquinària a les feines del camp. Es va 
tornar a recuperar el 1980 per la cooperativa Progrés �ns l’any 2007.

L’organització de la festivitat recau en el Centre Lúdic i Educatiu Tastaolletes i amb la col•laboració de la Regidoria 
de cultura. Compte amb la participació de la Colla de geganters i la Cooperativa de pagesos de Malgrat de Mar.

Enguany aquesta festivitat estava programada pel dia 2 de febrer, però degut al temporal Glòria es va haver de 
suspendre donat que el sector agrícola de Malgrat de Mar va ser un dels més castigats per aquest. El desborda-
ment del riu Tordera  va provocar danys a la zona agrícola del Pla de Grau valorats en 1.200.000€ fent que es dema-
nés la declaració com a zona greument afectada per emergència de protecció civil. 

Pel que fa a l’organització de la Festa de Sant Antoni, va tenir unes despeses de 600,00€ per la gestió feta pel 
Centre Lúdic Tastaolletes �ns abans que quedes suspesa.

Carnestoltes
Per reforçar, garantint la vivència de les nostres tradicions i alhora introduint elements generadors d’una major 
cohesió social, la Regidoria de Cultura vol posar en valor el Carnaval, aquest any celebrat el 21 i 22 de febrer.

L’Ajuntament de Malgrat de Mar l’any 2014 va iniciar una línia per recuperar l’essència del Carnaval, així com algu-
nes celebracions tradicionals d’aquesta festivitat, com l’enterrament de la sardina i el ball de vídues. Enguany però 
s’ha decidit només realitzar la part festiva del Carnaval amb les rues i el balls.

Divendres 21 de febrer. Rua de Carrosses i Comparses  a les 21:30 h Plaça Germana Campos. 

Recorregut: Joan Maragall, Fonlladosa, Carme, Pl. de l’Església, Av Carme, Josep Maria Folch i Torres �ns al Pavelló 
Germans Margall.
Activitat per a tots els públics. Organitzada íntegrament per la Regidoria de Cultura. Rep el suport de de les colles 
participants, també hi col•laboren l’àrea de Serveis Municipals i la seguretat de l’acte corre a càrrec de la Policia 
Municipal de Malgrat de Mar. Van participar un total de 8 carrosses i una comparsa

Ball de Carnaval a les 23 h aproximadament al Pavelló Germans Margall, amb Tapeo Sound System. Una vegada 
han arribat totes les comparses al Pavelló el Rei Carnestoltes fa lliurament del record d’agraïment i llegeix el pregó 
de Carnaval.

Activitat per a tots els públics. Organitzada íntegrament per la Regidoria de Cultura. També hi col•laboren l’àrea de 
Serveis Municipals i la seguretat de l’acte corre a càrrec de la Policia Municipal de Malgrat de Mar. Hi van participar 
al voltant de 500 persones



Dissabte 22 de febrer. Rua Carnaval Infantil sortida a les 17 h de la Plaça Pau Casals. 

Recorregut: Av Carme, Josep Maria Folch i Torres �ns al Pavelló Germans Margall.

Activitat per a públic familiar. Organitzada íntegrament per la Regidoria de Cultura. Rep el suport de de les colles 
participants, també hi col•laboren l’àrea de Serveis Municipals i la seguretat de l’acte corre a càrrec de la Policia 
Municipal de Malgrat de Mar. 

Ball Infantil de Carnaval a les 18 h al Pavelló Germans Margall. A càrrec de José Reyes DJ i amb l’animació de Pau 
Murner

Comença amb la sessió recomanada �ns a 8 anys i acaba amb la sessió recomanada per a majors de 8 anys. A 
l’exterior s’hi troben in�ables i tallers relacionats amb el Carnaval.

Activitat per a públic familiar. Organitzada íntegrament per la Regidoria de Cultura. També hi col•laboren l’àrea de 
Serveis Municipals i la seguretat de l’acte corre a càrrec de la Policia Municipal de Malgrat de Mar. 

Com a valoració del Carnaval, hi ha diferents activitats que s’ha deixat de fer a petició de les entitats que col•labo-
raven amb l’Ajuntament i amb la coordinació del Centre Lúdic Tastaolletes com ara el ball de vídues i l’enterra-
ment de la sardina. Aquestes també comptaven amb molt poca participació de públic.
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•  Rua de divendres. Al llarg de la Rua falten persones que controlin que no es dilati aquesta. També quan  
....arribin al Pavelló fer un ball d’exhibició de les comparses que serveixi de presentació.
•  Ball de divendres. Per incentivar la participació de la gent (individual) donar premis al més simpàtic, elegant, 
...etc. 
•  Rua infantil. Allargar una mica la rua del dissabte, per exemple sortir de davant de l’Ajuntament.
•  Festa Infantil. Davant la possibilitat de traslladar aquesta festa al Parc Francesc Macià ho troben arriscat  
....pel temps.

 Sant Jordi (Activitat suspesa per la Generalitat de Catalunya degut al con�nament)

Dissabte 22 de febrer. Rua Carnaval Infantil sortida a les 17 h de la Plaça Pau Casals. 

El dia 23 d’abril es celebra la diada del patró de Catalunya, Sant Jordi. Per la Festa Nacional de Catalunya, es celebra 
també el Dia del Llibre i la Rosa. Des de la Regidoria de Cultura s’organitzen activitats al voltant d’aquesta data que 
s’engloben dins el marc festiu del MalgrART.

La pandèmia mundial no ha permès realitzar aquesta activitat com hem fet els últims anys, doncs estaven con�-
nats per l’estat d’alarma, l’hem transformat i anomenat #culturadesdecasa #Malgratdesdecasa. 

Des de les xarxes socials de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, la Biblioteca la Cooperativa, l’Escola d’adults i Ona 
Malgrat s’han fet arribar al malgratencs i malgratenques un seguit d’activitats que permetien celebrar la diada de 
Sant Jordi des de casa. Les activitats que es va publicar per Sant Jordi eren:

 



Els principals objectius de la regidoria: fomentar la participació i donar suport a les entitats, es desprenen del Pla 
d’Acció Cultural (PAC) aprovat en el Ple de l’1 de juny de 2017 i que marca el paper estratègic de caire cultural pel 
desenvolupament del municipi. En aquest PAC es de�neixen tres àmbits d’actuació, cadascun amb els seus 
objectius i línies estratègiques:

                      1. L’accés a la cultura
                         1.1. Potenciar la cultura de proximitat i la dinamització comunitària
                         1.2. Estimular les sinèrgies entre educació i cultura
                         1.3. Fomentar la creació de públics

                    2. Les activitats, serveis i equipaments
                         2.1. Impulsar les programacions culturals
                         2.2. Potenciar uns serveis culturals de qualitat
                         2.3. Projectar una xarxa d’equipaments culturals

                     3. El patrimoni i la projecció exterior
                         3.1                Implicar la ciutadania en el patrimoni
                         3.2.  Impulsar un turisme respectuós
              
                     4. Àmbit transversal: La governança de la cultura
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Per Sant Jordi omplim els balcons i �nestres de dracs, roses, relats i poemes! El 23 d’abril  es proposa guarnir les 
�nestres i balcons amb dracs, roses, relats, poemes... “Fem que Sant Jordi arribi a casa i es mostri a l’exterior”.  A 
més de les moltes iniciatives i que podeu trobar a les xarxes, les mestres de l’Escola Municipal d’Adults Cases dels 
Mestres han preparat un vídeo per explicar-nos com fer una rosa amb roba. El trobareu al canal de Youtube de 
l’Escola Adults Malgrat de Mar. La regidoria convida els malgratencs i malgratenques a penjar les seves manuali-
tats i també una fotogra�a del vostre balcó o �nestra a les xarxes socials amb #santjordimalgratdesdecasa

 

Nova llegenda de Sant Jordi. El grup de les Iaies Explicacontes de l’Escola Municipal d’Adults Cases dels Mestres 
fa anys que per la diada de Sant Jordi va a les escoles de Malgrat a representar un conte als nens i nenes. Ara no 
ho poden fer, però tenen una llegenda molt especial que també volen compartir, a través del canal de Youtube de 
l’Escola Adults Malgrat de Mar, amb tots els nens i nenes de Malgrat.  

Lectura de textos. Alumnes de l’escola d’adults Les Cases dels Mestres compartiran textos que han escrit per a 
aquesta ocasió.  I ho faran a través d’Ona Malgrat.  

 Lectura de fragments del llibre El quadern blau marí. Les bibliotecàries llegiran a Ona Malgrat fragments de l’obra 
El quadern  blau marí de Rosa Serra. Es tracta d’un llibre ambientat a Malgrat, en espais on ara no hi poden anar 
però que podem tenir en el nostre record. Ona Malgrat també entrevistarà l’autora.

Revetlla de Sant Joan (Activitat modi�cada degut a les mesures COVID19)

Aquesta activitat va ser modi�cada per a poder complir el Decret 63/2020 de 18 de juny de la nova governança 
de l’emergència sanitària provocada per la COVID19 i inici de l’etapa de la represa al territori de Catalunya.

Es van seguir les mesures establertes a la Resolució SLT/1429/2020 de 18 de juny per la qual s’adopten mesures 
bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per 
SARS-CoV-2.

També es va seguir el document aprovat pel PROCICAT  de data 28 de maig de Condicions per locals, establi-
ments o espais a l’aire lliure, en què es duen a terme actes i espectacles culturals, durant el descon�nament. 
Àmbits municipal: festival d’estiu i festes majors. 

Tal i com es recomanava en el document del PROCICAT vam elaborar un Programa d’Activitats d’Estiu (PAE) és un 
document que integra el conjunt d’accions que cal preveure i/o aplicar en qualsevol oferta d’activitat d’estiu 
adreçada a la ciutadania, d’acord amb les determinacions de les autoritats sanitàries, de protecció civil i d’altres 
que tinguin competència, així com les mesures sectorials.

Ha de determinar les mesures concretes que cal aplicarà un equipament municipal, per veri�car el compliment 
de la normativa especí�ca de prevenció de la propagació del COVID19
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•   Ordenar i integrar totes les mesures a adoptar, abans i durant la obertura dels espais i les activitats.
•    Proporcionar una metodologia d’autoavaluació. Detectar els incompliments
•    Coordinar l’oferta d’espais i les activitats disponibles
•    Coordinar temporalment la preparació i implantació de les activitats. De manera progressiva segons una ......se-
qüencia temporal pròpia de cada activitat.
•    Documentar la realització de mesures a adoptar, per donar compliment als requisits establerts per l’autoritat 
.....sanitària.
•    Fer seguiment
•    Disposar d’una previsió de riscos i dels recursos adients per resoldre i/o coordinar la resolució de possibles 
......incidències
•    Coordinar la comunicació interna i externa

Per a poder celebrar la revetlla de Sant Joan immersos en una situació diferent i nova degut a la COVID-19, vam 
haver d’adaptar i canviar esdeveniments i activitats i formes de fer i organitzar actes. Aquesta va ser la nostra 
proposta per la revetlla :

Arribada de la �ama del Canigó a Malgrat de Mar. El Grup Excursionista Malgratenc va portar, un any més a 
Malgrat de Mar, la Flama del Canigó.  

Al Voltant de les 17,30 hores el Club Atletisme i el Club Ciclista sortiran del tennis amb la �ama �ns el Parc Fran-
cesc Macià (aquest acte no es publicitarà per seguretat i evitar aglomeracions)

18 hores Arribada de la �ama del Canigó al Parc Francesc Macià i encesa del peveter, quinqués, llantions

19 hores lectura del manifest i � de l’activitat.

Que la �ama no s’apagui. Va ser una proposta per convidar a tothom a tenir la �ama del Canigó, la mateixa que 
es portaria a la foguera de Sant Joan. Es convidava a tothom que mantingués la �ama viva durant la revetlla. A 
part de repartir-la al Pac Francesc Macià tenir 5 espais (Pl. Església, Pl Catalunya, plaça de l’estació, Pont del Fonlla-
dosa, i Caprabo), amb una taula per a repartir els llantions amb la �ama de les 20 a 21 hores. Fent complir les 
mesures de seguretat i higiene.

Sopars al balcó. Convidar a tothom a celebrar la revetlla de Sant Joan amb un sopar “conjunt”, però des de casa. 
Que la gent sortís al balcó a sopar, al jardí, al terrat, o al garatge. En grups reduïts i evitant en tot moment les aglo-
meracions massives. També animar a tothom a guarnir el balcó, el carrer, la �nestra per tal de fer ambient de 
revetlla tot i les limitacions. 

Concert ràdio. Viu la Revetlla a Ona Malgrat, concert especial Revetlla Sant Joan a càrrec de l’empresa malgraten-
ca SelectaEvents. Durant 5 hores a partir de les 9 del vespre podràs gaudir de la música que punxaran 4 DJ’s

Bàsicament la proposta era generar un clima de germanor i de celebració conjunta, tot i la distància. 



 Sant Joan i Sant Pau  (Activitat modi�cada degut a les mesures COVID19)
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El 26 de juny de 1651 té lloc a Malgrat de Mar el vot solemne a Sant Joan i Sant Pau per a fer front a la pesta. 

A la nostra Vila se celebra la tradicional Festa de Sant Joan i Sant Pau, co-patrons de Malgrat de Mar. Aquesta ja 
s’ha convertit en un dels actes més tradicionals de tots els que se desenvolupen a la nostra població. L’esbart de 
Dansaires Mar Blava acompanyat de la Cobla Ciutat de Granollers ofereix un recital del seu ben fer en el món de 
la dansa tradicional catalana, cloent-se la celebració amb el Ball de Sant Joan i Sant Pau (ball de morratxes) típic 
de la nostra Vila amb la col·laboració de l’Agrupació sardanista malgratenca “La Barretina”.

Segons el Pla d’Acció Cultural de Malgrat de Mar, entre la població existeix la voluntat de donar-li més presència 
a la Festa de Sant Joan i Sant Pau, com a festa singular de Malgrat de Mar. Per aquest motiu es fan noves activitats 
adreçades a la mainada de caràcter lúdic-educatiu on a través de diferents tallers se’ls explica l’origen d’aquesta 
festa. 

Enguany aquesta activitat es va dur a terme el dia 5 de juliol a les 19:30h al Parc de Francesc Macià. Es tracta d’una 
activitat tradicional malgratenca per a tots els públics

Per poder donar compliment a les mesures de seguretat i higiene del COVID-19 marcades RESOLUCIÓ 
SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir 
el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.  I al  document aprovat pel PROCICAT  
de data 28 de maig vam elaborar un PAE on es contemplaven totes les mesures i la manera de dur-les a terme.

Sota la premissa de poder arribar al màxim de gent possible, evitant les aglomeracions,  guardant la distància 
física de seguretat de 1,5 metres i amb diferents circuits d’entrada i de sortida, es va decidir  realitzar l’activitat al 
Parc Francesc Macià a l’esplanada de l’am�teatre (1.950 m2).  

Es van haver de suspendre les activitats lúdic-educatives destinades a la mainada, així com la participació de 
l’esbart i l’agrupació sardanista ja que no podien fer balls on hi hagués contacte. Per la qual cosa la festivitat va 
passar a ser un concert de la Cobla ciutat de Granollers on es va poder escoltar, entre d’altres peces de la dansa 
tradicional catalana, el Ball de Sant Joan i Sant Pau (ball de morratxes).

Valoració

Aquest va ser el primer acte que l’Ajuntament va organitzar adoptant les mesures bàsiques de protecció i orga-
nitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2. Tot i tenir l’afora-
ment limitat a 400 persones que van haver de complir les mesures estrictament va ser tot un èxit de públic i per 
nosaltres l’activitat que ens serviria de prova per a l’organització de properes activitats en format COVID19, veient 
que el PAE que teníem redactat donava resposta a totes les necessitats de les diferents mesures que s’havien 
d’adoptar.  

Lamentablement l’activitat es va veure molt modi�cada, habitualment podríem dir que es tracta d’una festa de 
la dansa tradicional i la vam haver de transformar en una activitat  musical però va tenir una bona acollida, tenint 
en compte les circumstàncies.  
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Diada de Catalunya (Acte modi�cada degut a les mesures COVID19)

L’onze de setembre es celebra la Diada Nacional de Catalunya com a commemoració de la darrera defensa de 
Barcelona al setembre de 1714. Per aquest any, l’Ajuntament de Malgrat de Mar ha organitzat un acte institucio-
nal i ha col•laborat en la coordinació d’un acte organitzat i dirigit per les entitats ciutadanes. 

Per poder donar compliment a les mesures de seguretat i higiene del COVID-19 vam elaborar un PAE on es 
contemplaven totes les mesures i la manera de dur-les a terme.

Es va celebrar l’11 de setembre a partir de les 9.30 h a l’am�teatre del Parc Francesc Macià. L’acte va començar 
amb actuacions de la coral Atzavara i els cors de l’Aula Contrapunt, posteriorment el Sr. Jordi Coll, escultor, va 
explicar als assistents com serà el futur monument dedicat a la Diada nacional de Catalunya que s’ubicarà al Parc 
Francesc Macià. Posteriorment lectura del missatge institucional del president de la Generalitat i culminant amb 
la hissada de la Senyera per part de la policia local. 

Donada la condició de compliment de les mesures van haver de traslladar-se l’acte al Parc Francesc Macià, per 
complir amb les mesures de distància física de seguretat de 1,5 metres i amb diferents circuits d’entrada i el públic 
assegut durant tot l’acte. També es va escurçar la durada d’aquest. En l’edició d’enguany hi van participar 15 
entitats i 2 partits polítics. Molt per sota de les edicions anteriors.

Aquell mateix vespre, l’Agrupació Sardanista Malgratenca La Barretina va organitzar un concert de Sardanes en 
motiu de la Diada de Catalunya. Seguin totes les mesures establertes en aquell moment en el Parc de Can Cam-
passol.

La Castanyada (activitat suspesa degut a les mesures per la COVID19)

Activitat suspesa seguin les indicacions dels art. 11.6 de la Resolució SLT/2983/2020 de 21 de novembre, per la 
qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per la concentració del brot epidèmic de la pandèmia 
COVID19 al territori de Catalunya. 

Jo he vist l’Home dels Nassos (activitat suspesa degut a les mesures per la COVID19)

Activitat suspesa seguin les indicacions dels art. 11.6 de la Resolució SLT/2983/2020 de 21 de novembre, per la 
qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per la concentració del brot epidèmic de la pandèmia 
COVID19 al territori de Catalunya. 



Festes Majors de Sant Roc i Sant Nicolau

Regidoria de Cultura

12

Sant Roc (activitat suspesa degut a les mesures per la COVID19)

Degut a l’emergència sanitària de la COVID19 i seguint les mesures de la RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de 
juny , es va treballar un programa de Festa Major de Sant Roc amb nous continguts i formats. Amb una reinvenció 
i rede�nició dels actes, amb activitats alternatives i de petit format seguint les indicacions del document aprovat 
pel PROCICAT  de data 28 de maig de Condicions per locals, establiments o espais a l’aire lliure, en què es duen a 
terme actes i espectacles culturals, durant el descon�nament. Àmbits municipal: festival d’estiu i festes majors.  
S’havia exclòs actes multitudinaris com els focs arti�cials i Barraques per exemple.

El dia 27 de juliol, la Festa Major de Sant Roc es va haver de suspendre a causa de l’evolució i tendència de brots 
de la pandèmia. Des de Generalitat de Catalunya es desaconsellava la celebració d’esdeveniments amb una gran 
participació i mobilització de gent.

La festa Major de Sant Roc es va suspendre per darrera vegada l’any 1938 durant la Guerra Civil.

A partir d’aquell dia es comença a treballar en organitzar actes de petit format per a poder realitzar en quan la 
situació ho permetés.

 Sant Nicolau (activitat suspesa degut a les mesures per la COVID19)

Activitat suspesa seguin les indicacions dels art. 17 de la Resolució SLT/2983/2020 de 21 de novembre, per la qual 
es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per la concentració del brot epidèmic de la pandèmia 
COVID19 al territori de Catalunya. 

Des del 21 de novembre que les festes majors estan suspeses i tenint en compte l’experiència de l’estiu, des de 
l’inici es programa alguna activitat de molt petit format i seguint totes les mesures de seguretat i higiene 
establertes en aquest moment per l’autoritat pertinent.

Des de la Regidoria de Cultura es programa Pinzellades Culturals de Sant Nicolau que tindrà lloc del 6 al 8 de 
desembre. Per garantir l’oferta cultural a la població de Malgrat de Mar, especialment en el públic familiar. L’acti-
vitat dels sectors de la cultura és clau en la creació de competitivitat, dignitat, qualitat de vida i cohesió social a 
l’àmbit local.

Diumenge 6 de desembre
ESPECTACLE DE CIRC  11 h Pista polivalent A càrrec de Circ Petit amb l’espectacle Cirpàtics

Públic familiar Organitzat per Fundació Xarxa Malgrat de Mar

CONCERT  12.30 h Parc can campassol. A càrrec In the mood band amb l’espectacle “Roda al món i torna al born”

AUTOCINEMA 18 h Aparcament Verge de Montserrat Projecció del �lm Yesterday
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Festivals artístics: MalgrART, Murmuris i FemPop

 (Activitat completament modi�cada degut a trobar-nos con�nants per l’estat d’alarma)

Projecte iniciat l’any 2011 i emmarcat dins la setmana cultural: “les arts al carrer”. El projecte doncs, pren com a 
referència el mateix espai d’interès: les arts i la seva posada en escena al carrer. Amb aquest fet busquem una 
major coordinació entre els diferents agents culturals de la població, al mateix temps que unim esforços per tal 
de donar  millor rendiment a les activitats.

L’objectiu primordial del projecte és crear una varietat d’activitats culturals al carrer per a captar nous públics i 
promoure la cultura al carrer com a nou espai de gestió cultural, donar suport a les entitats que es dediquen a les 
arts i consolidar el vincle entre els diferents agents culturals.

Habitualment aquest projecte s’inicia el 23 d’abril dia internacional del llibre i acaba el 29 d’abril dia internacional 
de la dansa. 

Enguany però ens trobàvem con�nats a les nostres cases i l’objectiu de l’art al carrer era impossible de tirar-ho 
endavant, però sí que podíem donar suport a les entitats culturals municipals i alhora encoratjar a aquestes 
perquè ens ajudessin el reforçar el missatge de “jo em quedo a casa” 

La cultura, en totes les seves vessants, ens podia ajudar en aquest dies de con�nament forçós. Vam proposar a les 
diferents entitats culturals de la població oferir a través de les xarxes socials activitats culturals, lúdiques o d’entre-
teniment. Apro�tar les diferents eines que cada entitat tenia per a mostrar a la ciutadania la cultura malgratenca. 

Les propostes de les diferents entitats les rebíem a la bústia de correu electrònic de cultura i en fèiem difusió a les 
xarxes socials de l’Ajuntament amb l’etiqueta #malgratdesdecasa 

Concurs de microrelats. Primer concurs de microrelats per promoure l’escriptura i creació literària durant la 
setmana de Sant Jordi. Els microrelats són composicions molt breus,  de 140 caràcters, es consideren un text 
literari complet, independent, autònom i perfectament acabat, malgrat que el �nal pugui quedar obert.Tres 
categories: infantil, juvenil i adults.  Per participar-hi cal inscriure-s’hi enviant correu a cultura@ajmalgrat.cat. S’hi 
pot participar del 20 al 30 d’abril.   Els microrelats s’aniran publicant durant les dues setmanes de participació a 
les xarxes socials de la Biblioteca La Cooperativa. Els tres guanyadors de cada categoria tindran un val per a la 
compra de llibres a les llibreries de Malgrat. I els cinc millors microrelats es podran presentar al Certamen Literari 
del Maresme. 

Concurs en línia Malgrat des de casa. L’objectiu del concurs és  promoure la cultura i el coneixement de la ciuta-
dania sobre diferents aspectes del municipi, i generar una activitat en línia per fomentar la participació ciutadana 
durant el con�nament. Recordem que la setmana al voltant de Sant Jordi també es feia la mostra MalgrArt, que 
es va suspendre. Ara tenim una nova manera de conèixer la història i el present de Malgrat. Diverses entitats i 
associacions han participat en l’elaboració de les preguntes que s’aniran publicant. Es tracta d’un concurs obert a 
tota la població que es fa amb l’aplicació Quizziz.  Hi ha sis àmbits: temàtica general, cultura local, esports, 
història, medi ambient i territori i entitats malgratenques. Els tres participants amb més puntuació seran els guan-
yadors d’un premi en vals de compra per als comerços de Malgrat.
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Mostra de composició. Els alumnes de l’Aula de Música Contrapunt, participaran en la Mostra de composició des 
de casa, es tracta de peces musicals composades i interpretades pels propis alumnes. El dia de Sant Jordi publica-
ran els vídeos de la XI Mostra de Composició. Els difondran per tots els canals de l’Aula de Música Contrapunt. 
Enguany el  "premi del públic", es lliurarà a l’alumne que tingui més "likes" �ns al diumenge 26 d’abril. També al 
llarg de la setmana aniran penjant concerts d’alumnes per fer-vos companyia durant aquest dies. Fins i tot es 
preveu alguna sorpresa per part de les corals.

Grup Germanor. Van apro�tar per a posar a disposició de tot el públic les gravacions de les obres que tenen al seu 
arxiu audiovisual, que han anat recopilant des del 70è aniversari de la entitat, ara farà 4 anys. Quina millor manera 
de quedar-se a casa i més malgratenca que les obres de la segona entitat més vella del poble?
La llista de reproducció (que s'anirà ampliant al llarg d'aquests dies) és la següent: https://bit.ly/33wGW2A

Des del departament de Cultura se centralitzen les propostes que sorgeixin des de les entitats. Unes iniciatives 
que a les xarxes es comparteixen amb el hastag #malgratdesdecasa.

3.3.2. Murmuris

Una de les sol•licituds més recurrents en el temps de la població de Malgrat de Mar és la de poder gaudir d’un 
festival musical a l’estiu a l’aire lliure. “Murmuris” és Festival de mar i muntanya. Dues nits plenes de murmuris, un 
oasis musical a Malgrat de Mar: L'estiu és el moment de l’any més complexa per escoltar el  silenci. Si l'oci és crit, 
la cultura ha de ser murmuri a cau d’orella.

Enguany la tercera edició de Murmuris organitzat per SonCanciones. Aquest festival va néixer com a concert de 
petit format a l’estiu i a l’aire lliure, justament el format que s’ha de fer per recuperar la nova normalitat, estava 
completament dins les mesures de seguretat i higiene del COVID19, la gran diferència va ser que a l’hora de 
programar els artistes enguany eren tots de Km0. Dues nits plenes de murmuris, un oasis musical a Malgrat de 
Mar. Enguany es va celebrar els dies 11 i 18 de juliol, al parc del castell. 

Com a valoració del festival, els artistes que van participar són molt coneguts dins l’estil musical indie folk, la gent 
que ja coneixia aquest estil va lloar la gran qualitat de la programació. Tot i les restriccions.

 (activitat suspesa degut a les mesures per la COVID19)
El festival FemPop, organitzat per Son Canciones S.L., és un festival que intenta lluitar contra la desigualtat de 
gènere al món de la música. És un festival íntim i petit, on les dones en són les protagonistes. Aquest festival es va 
iniciar a Malgrat de Mar l’any 2017 i actualment s’ha portat a diverses poblacions d’arreu de Catalunya. El FemPop 
consisteix en un conjunt de 4 concerts en directe d’artistes d’arreu de Catalunya en espais triats especialment per 
convidar el públic a gaudir de l’espectacle de manera més propera i íntima.

Enguany era previst celebrar aquesta activitat el dia 22 de novembre pel matí, en principi en dos espais diferents 
i seguint totes les mesures de seguretat i higiene de la COVID-19 marcades per l’autoritat competent en cada 
moment. Es va haver de suspendre a causa de l’evolució i tendència de brots de la pandèmia. Des de Generalitat 
de Catalunya es desaconsellava la celebració d’esdeveniments amb una gran participació i mobilització de gent
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La Regidoria de Cultura organitza i participa en altres activitats que, per classi�cació, no s’inclourien dins els apar-
tats anteriors. 

Activitats Culturals

 Joc en viu
A través d’una iniciativa voluntària del Centre Lúdic i Educatiu Tastaolletes, Malgrat de Mar es va convertir en un 
gran parc imaginari per a les passejades del descon�nament de la mainada. Es tractava d’una activitat adreçada 
a la mainada per aconseguir que visquessin el descon�nament com una vivència positiva i els passejos d’una 
hora que podien fer fossin més divertits i distrets ( en aquell moment els parcs infantils es trobaven tancats)

Es tractava d’un joc que amagava 5 reptes i que es jugava respectant totes les normes del descon�nament.  
Aquest reptes estaven repartit per diferents espais del municipi 

· Descobreix la paraula misteriosa. Inici Arcs del castell i Pl. Família Maristany
· Troba la gata Tona.  Inici Ca l’Arnau i Estació de tren
· Els arbres enigmàtics . Inici AV Mediterrània i AV Bon Pastor
· Autèntic malgratenc bo de bo. Inici Pl. De l’Església
· Fes d’explorador per Santa Rita
 

 Mostra literària del Maresme
El Consell Comarcal del Maresme organitza anualment la Mostra Literària del Maresme, oberta a la participació de 
tots els ajuntaments de la comarca. La Mostra Literària del Maresme promou la participació ciutadana en el món 
de la literatura, objectiu inclòs també al Pla d’Acció Cultural de Malgrat de Mar.
 

4.ENTITATS I ASSOCIACIONS

El Reglament del Registre Municipal d’Associacions i Entitats Ciutadanes primigeni va entrar vigor el 03-07-2008; 
amb posterioritat es va aprovar el Reglament de participació ciutadana el 9 d’agost de 2018 que va suposar una 
modi�cació d’aquest reglament que tenia per objecte per part de l’Ajuntament facilitar el coneixement del 
nombre d’entitats i associacions del municipi, així com la seva �nalitat i representativitat, a � i efecte de fer possi-
ble una política municipal correcta de suport i foment de l’associacionisme i de la participació ciutadana. Amb 
l’aparició de la nova regulació per part del Reglament s’han identi�cat algunes llacunes i de�ciències que impe-
deixen millorar la prestació d'un servei d'un ampli espectre de la societat. Molt més si té en compte esdevenir 
progressivament més important com a conseqüència de la vitalitat del moviment associatiu. 

Durant el con�nament donat que va baixar el volum de l’organització d’activitats es va apro�tar per actualitzar 
aquest. Quedant aprovat pel Ple del 19 de novembre de 2020.

Registre Entitats

4.1. Teixit associatiu
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Consell sectorial cultura
L’actual Pla d’acció cultural de Malgrat de Mar ens marca un eix transversal “ La governança de la cultura” on dóna 
protagonisme a la participació ciutadana en la presa de decisions públiques en l’àmbit cultural des d’una òptica 
de treball per projectes.

La Regidoria de Cultura considera necessari constituir el consell sectorial de cultura com a òrgan de participació 
dels habitants de Malgrat de Mar en la gestió dels assumptes públics, en aquest cas en l’àmbit cultural.

El Consell sectorial de cultura vol constituir-se com a òrgan d’assessorament, coordinació, debat, consulta i elabo-
ració de propostes d’activitats i, si escau, d’ajuda en la realització amb l’objectiu d’afavorir la participació ciutada-
na i alhora treballar per garantir el desenvolupament del Pla d’Acció Cultural (PAC) i responsabilitzar-se de la 
programació i avaluació dels actes culturals.

Es va apro�tar el con�nament, donat que va baixar el volum de l’organització d’activitats, per redactar l’esborrany 
del que serà el Consell sectorial de Cultura seguint les indicacions del Reglament de participació Ciutadana i 
Qualitat democràtica de Malgrat de Mar. Al Ple de l’octubre es va aprovar iniciar el tràmits pera constituir aquest 
consell.

Reglament ús instal•lacions
Actualment les instal•lacions municipals culturals no disposen de cap Reglament d’us. Durant el con�nament es 
va apro�tar per començar a elaborar un reglament. Fins i tot es va treballar amb els agents implicats directament 
en cada una de les instal•lacions.  Al mes de juny vam haver de deixar aparcat aquest projecte, però la feina està 
força avançada. 

Suport en activitats de cultura popular i tradicional

 Món Geganter 

La Colla de geganters i grallers de Malgrat de Mar és una entitat inscrita en el Registre d’Associacions de la Gene-
ralitat de Catalunya des de desembre de 1999. L’entitat s’encarrega de portar els quatre gegants de Malgrat: en 
Bernat, l’Eulàlia, en Nicolau i la Rita. També fomenten i practiquen la tradició gegantera i transmeten l’art de fer 
ballar els gegants, així com la preservació del patrimoni geganter i totes les activitats que són complementàries.

Les activitats previstes durant l’any s’han vist alterades per la pandèmia del COVID19, i prèviament a aquesta 
situació a causa de danys ocasionats pel temporal Glòria. En la majoria dels casos, la seva suspensió no s’ha pres 
pels organitzadors o l’autoritat competent �ns a última hora, en espera de les successives actualitzacions de les 
resolucions i restriccions del PROCICAT. Això ha comportat una dedicació extra per a intentar adaptar les activi-
tats a les successives situacions epidemiològiques del moment, sense que en alguns casos s’hagi pogut desenvo-
lupar i per tant visualitzar el resultat. Tot i així, la colla ha mantingut els assajos de gralla i timbal amb el mestre 
Felip Morales, en totes les setmanes que les resolucions i restriccions del PROCICAT permetien la seva realització.



Tanmateix s’ha iniciat la fase 1 del projecte “gegants de goma” amb l’objectiu d’acostar els gegants de Malgrat als 
infants per mitjà del joc amb �gures, així com promoure i captar la futura participació d’aquest i les seves famílies 
en la cultura popular i tradicional que desenvolupa l’entitat des de 1990. Altres objectius assolits han estat la 
renovació de la camisa de la geganta Rita i del vestuari de la colla, especialment el d’hivern que fa 13 anys que no 
es feia i hi havia socis que no en disposaven.
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4.2.2. Món Casteller 
Els Castellers de l’Alt Maresme, Els Maduixots, és una colla castellera constituïda l’any 2013 que pretén representar 
sis localitats de l’Alt Maresme (Calella, Pineda de Mar, Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls i Tordera) i Blanes. 
El principal objectiu de la colla és la potenciació i la difusió de la cultura popular i tradicional catalana a través de 
la tradició castellera als municipis de l’Alt Maresme.

Les activitats previstes durant l’any s’han vist suspeses per la pandèmia del COVID19, per les resolucions i restric-
cions del PROCICAT. Tot i així, la colla ha mantingut els assajos de gralla i timbal, en totes les setmanes que les 
resolucions i restriccions del PROCICAT permetien la seva realització.

 Puntes de coixí
L’Associació de puntaires de Malgrat de Mar és una entitat inscrita des de juliol de 1999 al Registre d’Associacions 
de la Generalitat de Catalunya. Aquesta entitat, amb unes 60 associades, difon i promou l’art de les puntes de 
coixí, organitza intercanvis amb d’altres entitats de puntaires d’arreu i també participa en �res del sector.

Les activitats previstes durant l’any s’han vist suspeses per la pandèmia del COVID19, per les resolucions i restric-
cions del PROCICAT L’associació de puntaires també organitza cursos de diferents nivells sobre l’art de les puntes 
de coixí per a totes les associades. Enguany aquesta activitat s’ha desenvolupat de forma intermitent tenint molt 
en compte les resolucions del PROCICAT. L’Ajuntament de Malgrat de Mar li cedeix un espai d’ús privatiu per a 
poder realitzar la seva activitat i rep suport econòmic així com infraestructura necessària.

 Sardanes 
L’Agrupació Sardanista Malgratenca “La Barretina” va celebrar els 90 anys d’història durant l’any 2018. La prioritat 
i principal objectiu d’aquesta associació és la promoció de la cultura tradicional catalana a través de la sardana 
com a dansa popular.  

Els curset de sardanes tant adult com infantil durant els mesos d’abril, maig i juny enguany s’han  suspès

Les ballades d’estiu, Festa Major, Aplec. S’ha hagut de modi�car el format, no han estat ballades sinó audicions i 
prenen totes les mesures de seguretat i higiene marcades pel PROCICAT per aquest tipus d’esdeveniments. La 
programació ha estat intermitent sempre tenint en compte les diferents resolucions del PROCICAT i prenent la 
decisió de suspendre �ns l’últim moment. Això ha comportat una dedicació extra per a intentar adaptar les activi-
tats a les successives situacions epidemiològiques del moment.
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Suport en activitats musicals, arts escèniques, 
visuals i plàstiques i audiovisuals

Per a l’organització d’activitats de caire musical, Malgrat de Mar compta amb el suport i la col•laboració d’entitats 
com l’Associació Musical Contrapunt Malgrat de Mar, la Societat Cultural i Recreativa La Barretina Vermella i la 
Coral Atzavara, entre d’altres. 

 

Música 

Associació Musical Contrapunt Malgrat de Mar

Aquesta associació organitza i participa en un ampli ventall d’activitats al llarg de l’any, que es poden diferenciar 
entre concerts a Malgrat de Mar, concerts a fora del municipi, talleres, jornades de federacions i intercanvis amb 
altres grups. 
Des del mes de març la seva activitat s’ha vist suspesa presencialment, al mes d’abril però van continuar amb 
l’assaig de les diferents corals via telemàtica.
Per Sant Jordi van organitzar diferents activitats a través de les xarxes socials, com per exemple la Mostra de 
treballs de composició.

La Barretina Sona! – SCiR La Barretina Vermella
La Societat Cultural i Recreativa La Barretina Vermella és l’entitat més longeva de Malgrat de Mar i una de les 
primeres de Catalunya, amb 135 anys d`història i des dels seus inicis, ha estat  fundada i dedicada a la dinamitza-
ció de la cultura en diversos àmbits; prova d’això són les diferents seccions que actualment encara té. Moltes de 
les entitats culturals i socials de Malgrat de Mar van néixer en aquesta entitat com a secció.

Al llarg de l’any organitzen diferents actes de caire social i cultural. Entre aquests actes s’hi troba el Festival de 
música “La Barretina Sona”: un cicle d’una desena de concerts de primer nivell de diferents gèneres musicals, que 
vol esdevenir en tot un referent a la comarca i omplir de llums i colors musicals una de les sales mes emblemàti-
ques i antigues de Catalunya.

En l’edició del 2020 entre els mesos de gener i març es van poder realitzar tots els concerts excepte el dos últims, 
tots ells amb gran èxit de públic.

La resta d’activitats que es solen organitzar al llarg de l’any enguany s’han suspès per la impossibilitat de fer-les 
donada la situació de la COVID19. 

Coral Atzavara
Habitualment la Coral Atzavara assaja setmanalment a la sala auditori de Ca l’Arnau per preparar les seves actua-
cions. Tot i així, a part d’organitzar les seves pròpies activitats, també en col•labora i hi participa en d’altres. 

Enguany han hagut de fer els assaigs des d’una plataforma per via telemàtica. Han participat en les pinzellades 
d’estiu i també han cantat els goigs a l’Església per les dues festes majors.
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 Teatre
Pel que fa a les arts dramàtiques, Malgrat de Mar compta amb una àmplia oferta de grups amateurs: el Grup de 
Teatre Germanor i La Magnòlia Negra, com a grups exclusivament de teatre, i Grup Kaliu de Teatre de la Societat 
Cultural i Recreativa La Barretina Vermella i la secció de teatre de l’Associació de Jubilats. 

L’Ajuntament dona suport a aquestes entitats, principalment, mitjançant la cessió d’instal•lacions municipals per 
assajar i del Centre Cultural per les representacions teatrals, valorat en 155,40 € per dia d’ús. 

Malauradament l’activitat de teatre es va haver de suspendre al mes de març i encara no s’ha pogut reprendre.

Grup de Teatre Germanor 
Aquesta associació és activa des del 1946 i actualment està formada per una cinquantena de persones. A nivell 
organitzatiu, l’entitat es subdivideix en dues seccions: una secció infantil – juvenil i una adulta. En relació a les 
activitats dutes a terme pel Grup Germanor, es podrien destacar les representacions i actuacions de la mateixa 
entitat i el concurs de teatre amateur. Son els encarregats d’organitzar el Concurs de Teatre Vicenç Bayarri i Mira-
lles – Premi Vila de Malgrat de Mar.

 
La Magnòlia Negra
El grup de teatre inscrit al Registre Municipal d’Entitats des del 2009, és una associació de teatre amateur. Aquesta 
entitat pretén promoure les arts escèniques i per fer-ho preparen diverses obres de teatre al llarg de la tempora-
da. .

Associació de Jubilats de Malgrat de Mar
Tot i no ser una entitat que depengui directament de la Regidoria de Cultura, dins de la mateixa hi ha una secció 
de teatre amateur. Els socis assagen als locals cedits a l’associació per l’Ajuntament i durant la temporada d’estiu 
al Centre Cultural setmanalment. La seva principal actuació és durant els actes de la Setmana Gran, activitat que 
organitza l’associació durant la primera setmana de setembre. .

Kaliu de teatre – SciR La Barretina Vermella
El grup de teatre Kaliu és una de les seccions que es troben dins la Societat Cultural i Recreativa La Barretina 
Vermella.

A Malgrat de Mar, les entitats sense ànim de lucre que es dediquen a la promoció la dansa a Malgrat de Mar són 
l’associació Miners Hoppers, entitat de creació recent que es dedica principalment a la difusió del Swing a través 
de l’organització de ballades i cursets, i l’Associació Najma Dansa, entitat que promou la dansa oriental i l’esbart 
dansaire Mar Blava.

Malauradament l’activitat de teatre es va haver de suspendre al mes de març i encara no s’ha pogut reprendre.

Dansa
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Arts visuals i plàstiques

El Cercle Artístic Malgratenc s’encarrega de la promoció, difusió i formació sobre diferents tipus de tècniques de 
pintura i programen exposicions de pintura amateur de manera anual. 

L’Ajuntament cedeix gratuïtament l’espai per a dur a terme les exposicions, així com un espai d’ús privatiu per a 
poder elaborar les seves obres i rebre cursos de pintura. La despesa de manteniment i funcionament recau direc-
tament en l’administració. 

A part d’aquest suport no material, el Cercle Artístic Malgratenc, rep ajuda econòmica per l’organització del 
Concurs de Pintura Ràpida. L’Ajuntament de Malgrat de Mar cobreix les despeses del Premi Vila de Malgrat de Mar 
i del primer premi d’aquarel·la, valorats en un total de 1.411,76 €.
Malauradament l’activitat de teatre es va haver de suspendre al mes de març i encara no s’ha pogut reprendre.

Arts visuals i plàstiques
Per aquesta corrent artística, el principal agent que hi participa activament és el cineclub Garbí, que va celebrar 
el seu 50è aniversari l’any 2018. Aquesta entitat sense �nalitat de lucre ofereix projeccions de cinema en versió 
original que no arribaria al públic pels circuits comercials habituals. Pretenen digni�car culturalment el municipi 
i oferir la possibilitat de veure bon cinema sense haver de desplaçar-se a grans ciutats.
L’organització d’activitats per part de l’entitat s’estructura per temporades des del mes d’octubre �ns al juny.

El Cineclub rep �nançament principalment per part del públic assistent i dels socis que participen a la programa-
ció. També reben suport per part de comerciants i d’industrials per l’edició del catàleg de la temporada i acaben 
de �nançar el projecte amb subvencions per part de l’Ajuntament per cobrir el dè�cit.

Malauradament l’activitat de teatre es va haver de suspendre al mes de març i encara no s’ha pogut reprendre.

5. SUBVENCIONS I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ

Per aquest exercici 2020, la Regidoria de Cultura ha sol•licitat 2 subvencions a la Diputació de Barcelona per 
desenvolupar part de la seva programació cultural una per MalgrART des de �nançament en l’àmbit de joventut 
i  ha rebut una altra per a l’organització de Festes Majors.
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