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1. ACTIVITATS DEL DEPARTAMENT DE CULTURA
1.1 ACTIVITATS DEL DEPARTAMENT DE CULTURA AL LLARG DE L’ANY
1.1.1 Diumenges al Teatre
Un any més varem organitzar la programació de `Diumenges al Teatre’, un
programa d’actuacions que porta 11 anys en actiu.
El cicle va comptar amb 8 actuacions repartides en dos períodes: un que comprèn del
gener a l’abril i l’altre del setembre al desembre, tot coincidint amb el cicle escolar.
Aquest 2012 hi ha hagut un canvi en el període de les obres, s’ha escurçat el primer
període de primavera i s’ha allargat el de tardor.
Com en altres anys, es va preveure que les actuacions fossin el penúltim diumenge
de mes, un diumenge perquè la població gaudeixi en família. Els espectacles estan
adreçats a nenes i nens d’ entre 3 i 10 anys, i són una forma diferent de que coneguin
nous valors, introduint-los en un món de fantasia, màgia, emoció...
El preu de l’entrada per aquest any 2012 ha augmentat, sent enguany de 4 euros, el
preu s’ha mantingut des de el 2001.
Un any més, sense el suport del Grup de Teatre “La Teca” no haguéssim pogut portar
a terme aquesta programació, ja que ens cedeixen el seu local (Teatre del Casal) per
les representacions i també ens ofereixen una obra teatral dins del nostre programa.

En aquesta edició, com l’any passat, també hem rebut un ajut extraordinari de la
Generalitat amb el programa “Cultura en Gira” en els espectacles de febrer, març i
abril.
Als espectacles de setembre, octubre i desembre també va col·laborar la Generalitat
però amb el nou programa que s’anomena “Programa.cat”.
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Enguany hem continuat promocionant l’activitat al web ExploraTgn.cat, on es van
sortejar 4 entrades a les actuacions de gener, febrer, abril, setembre, octubre i
desembre.
Com ja es va fer l’any passat, hem continuat publicant l’activitat al web de
Atrapalo.com, però enguany amb la novetat que es poden trobar les entrades amb un
descompte del 10%, sent el preu de l’entrada 3,60 €.
També cal fer menció que a l’abril, amb l’última actuació del primer període, es va
obsequiar a tots els nens i nenes amb un punt de llibre d’animalets.

Programació Diumenges al Teatre 2012
A les 18 h, al Teatre del Casal Parroquial, Plaça de l’Església de Sant Pere, s/n.
29 de gener de 2012
La Teca teatre presenta La gallina que pogué regnar de Carlos Cano.
Sinopsi: Que fa un Ou Fregit en un castell? I unes turistes xafarderes?
Visitar el castell del Príncep de l’Ou Fregit! Perquè aquest nom?
Doncs al nostre príncep de conte li falta la princesa. Per això, idea el
que creu que serà un pla perfecte: fingirà que es troba greument
malalt i que es casarà amb aquella que el salvi. Ara bé, com pot
imaginar que tot tipus d’estranyes i divertides situacions faran de la
gallina Pepeta una ferma candidata a ser la seva princesa?
19 de febrer de 2012
Zum-zum Teatre presenta La camisa de l’home feliç
Sinopsi: A les llunyanes terres del nord fa molt de temps hi vivia
un Tsar que va caure greument malalt. Metges, mags i guaridors
no li trobaven cap mal. Va ser un trobador que passejava pel
regne qui li va diagnosticar la seva malaltia: “Aquest home no és
feliç”. I també li va donar el remei: “Heu de trobar un home feliç i
que es posi la seva camisa”. Un emissari reial recorrerà pobles i
ciutats buscant el remei, però... Qui és l’home o la dona més feliç
del món?
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18 de març de 2012
Cia Clownx teatre presenta Desperta Bruixeta
Sinopsi: La bruixeta està sola al bosc. El cant del gall la desperta
sobresaltada. No hi ha ni rastre de les altres… ja està? Això vol
dir que ho ha aconseguit? Tot allò pel qual ha estat preparantse, esforçant-se i dedicant molt de temps, s’ha fet realitat? Però
com ho sabrà si s’ha quedat adormida? Vaja, el dia més
important de la seva vida… I ara què?
Ha passat o no ha passat? Una màgica història que parla…dels
somnis. Desperta bruixeta!
Dies de llibres – Sant Jordi_
22 d’abril de 2012
Centre de Titelles de Lleida presenta Gulliver al País de Lil·liput
Sinopsi: En Gulliver, tot i que és un marrec, es deleix per
ser mariner, fer-se a la mar amb un veler i viure mil
aventures. Però haurà d’esperar a ser un home fet i dret
per veure del tot acomplert el seu somni. Una tempesta,
llavors, li enfonsa la nau i el mar l’arrossega fins una terra
desconeguda, habitada per gent tan menuda que, al seu
costat, en Gulliver és tot un gegant, i ja se sap; els
gegants fan respecte, creen desconcert, temences,
recels..., però també cal imaginar que tenir un gegant
amic, és tenir un amic de pes. Aquest muntatge és
talment una rondalla teatral i un cant a la diversitat, a la bona entesa i l’amistat.
23 de setembre de 2012
Teatre Nu presenta Raspall
Sinopsi: Com es va sentir el nen Sala el dia que els seus pares
van donar el Turc, el seu gos estimat, a la filla del jardiner?
Què va haver de fer per omplir el buit que deixava la seva
absència? Ho expliquen dos actors que troben en els
objectes abandonats a les golfes els millors companys per
endinsar-nos en un món de fantasia que només els més
petits entenen del tot. L'univers màgic de l'escriptor Pere
Calders torna a escena quan es compleixen cent anys del seu naixement.
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21 d’octubre de 2012
Pa Sucat presenta Les Meravelles de l’Orient
Sinopsi: Un joglar musulmà, expert rondallaire, i un soldat vingut
de les Croades, noble cavaller que ha anat a menys i que està
obligat a fer el que calgui per sobreviure; han portat de les terres
d’Orient l’art de fer titelles talment com si vida cobressin. Els
acompanya un pastor introvertit i feréstec que ha perdut el seu
ramat i toca la cornamusa per poder menjar. Un espectacle amb
altes dosis d’acció, humor i tendresa.
19 de novembre de 2012
Forani teatre presenta Pau. La vida de Pau Casals
Sinopsi: Pau Casals ha estat el més gran violoncel·lista de
tots els temps. Un espectacle de titelles ple de tendresa
que us portarà a descobrir les inquietuds de Pau Casals
com a nen, o la lluita per defensar la pau i la llibertat. La
oportunitat per conèixer un dels intèrprets més importants
de Catalunya. Un clam a la pau.
9 de desembre de 2012
Teia Moner presenta Amb lletra menuda
Sinopsi: Espectacle de màgia i titelles sobre contes de l’escriptor
i mestre Jaume Cela. Ens aproparà a les històries de El gegant
Panxut, L’estrella que volia tenir cua, Els nassos del rei i El cel té
un problema.
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Un total de 1.589 persones han assistit al cicle de Diumenges al Teatre, un augment
de més de 200 persones en relació amb l’any passat.

ESTADÍSTICA DIUMENGES AL TEATRE 2012
Data

Companyia

Obra

Espectadors

29-gen-12

La Teca Teatre

La gallina que pogué regnar

253

19-feb-12

Zum-zum Teatre

La camisa de l’home feliç

150

18-mar-12

Clownx Teatre

Desperta Bruixeta

170

22-abr-12

Centre Titelles de Lleida

Gulliver al País de Lil·liput

197

23-set-12

Teatre Nu

Raspall

147

21-oct-12

Cia. Espectacles Pa Sucat

Les Meravelles de l’Orient

183

18-nov-12

Forani Teatre

Pau. La vida de Pau Casals

249

9-des-12

Teia Moner

Amb lletra menuda

240

Total assistents:
Promig:
Percentatge d’ocupació:
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1.1.2 Festival de Curtmetratges
XIV Festival Europeu de Curtmetratges
Cambrils_de l’1 al 3 de març
Reus_del 8 al 10 de març
www.fec-cambrils.com
Enguany el FEC Cambrils - Reus va rebre un total de 1.846
curtmetratges procedents de nombrosos països europeus.
Una lleugera disminució respecte l’any passat degut a que
enguany s’han modificat les bases del concurs amb la finalitat
de fer-lo més restrictiu i assegurar-se que els films rebuts
reuneixen totes les condicions que demana la organització.
Finalment van quedar seleccionats un total de 24
curtmetratges estatals i 28 curtmetratges europeus.
A més, el FEC va programar paral·lelament diferents activitats complementàries,
entre les que cal destacar: el crèdit universitari de la URV “¡M’agraden curts!”, la
secció “D.O. Films” (amb curtmetratges de directors/ores del Camp de Tarragona), el
“IX Concurs de Microfilms”, el taller infantil d’animació “Minicurts”, la secció
“Panorama” (curts seleccionats fora de competició que opten al Premi del Públic) i la
secció “Selecció FEC” (per consultar i visualitzar a través de monitors una selecció
d’uns 110 curtmetratges).
Enguany s’ha continuat mantenint una de les activitats més emblemàtiques del
Festival, la sessió “Nice to meet you”, trobada amb els directors que participen al
concurs, oberta als estudiants universitaris, a la premsa i al públic en general.
En aquesta edició, el palmarès del concurs estatal va quedar de la següent manera:
•
•

Primer premi del jurat per a “Ahora no puedo”, de Roser Aguilar. (3.500 €)
Segon premi del jurat per a “Circus”, de Pablo Remon. (1.500 €)

•
•

El primer accèssit va ser per al curtmetratge “Taboulé”, de Richard García.
El segon accèssit va ser per “15 Summers Later”, de Pedro Collantes.

•

El premi del públic, també va ser per a “Circus”, de Pablo Remon.
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L’acte de cloenda del concurs estatal del FEC, va tenir lloc el dissabte 3 de març a les
21 hores, al Cinema Rambla de Cambrils. La presentació va anar a càrrec de l’actriu
Anna Barrachina i el periodista Jordi Gil, i l’alcaldessa Mercè Dalmau i el regidor de
Cultura, Francesc Garriga, van fer entrega dels premis.
Una vegada lliurats els quatre premis es va donar pas a la projecció dels curts
guanyadors, i a dos curtmetratges convidats , “Orpheu’s Pony” de Michael Fragnstein i
“Las palmas” de Johannes Nyholm. Per finalitzar l’acte es va servir un petit refrigeri al
hall.

Fotografia pàgina web FEC (Christophe Sion)

Com a finalització del concurs estatal, el diumenge dia 4, a les 19 hores, es va dur a
terme l’activitat Marató FEC, on es van projectar 6 dels curtmetratges presents al
Festival, entre ells el primer premi guardonat.

Des de l’any 2005, el FEC Cambrils-Reus forma part de la
Coordinadora de Festivals de Cinema i Vídeo de Catalunya
(CIVI), CI&VI Festivals de Catalunya, que l’ha ajudat a que es
projecti més enllà de les comarques de Tarragona per a
esdevenir referent en el món del Curt Europeu.
Des de l’organització del Festival es fa una valoració molt positiva pel que fa a la
participació tenint en compte la situació econòmica actual. Tant les projeccions dels
films com les activitats paral·leles, van tenir una bona acollida per part del públic.
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1.1.3. Dies de llibres
La lectura i la literatura prenen el protagonisme durant el mes d’abril a Cambrils. El
Departament de Cultura de l’Ajuntament organitza un any més el programa Dies de
llibres a Cambrils, que es portà a terme del 2 de març al 28 d’abril, amb la intenció
de fomentar les activitats literàries.
Una programació variada que va fer gaudir des dels més petits fins al públic ben
adult.

A continuació es detalla la programació que es va dur a terme:
Dilluns, 2 d'abril
A les 18 h, a la Biblioteca Municipal, DIA INTERNACIONAL DEL LLIBRE INFANTIL I
JUVENIL, adhesió al CLIJCAT i en col·laboració amb els nens i nenes del Club de
Lectura Infantil.
QUI VOL UN CONTE ...DE DOLENTS? amb Rosana Andreu.
A partir d’avui la Biblioteca Municipal posa en marxa el projecte
CINLIT, còctel de literatura i cinema. T'oferim diversos Packs formats
per la pel·lícula i l'obra literària en què s'ha basat.
També 6 Lots sorpresa que contenen al seu interior 5 propostes que
hem seleccionat. En tens 2 de familiars, 2 de variades i 2 d'intriga.

Dimarts, 10 d’abril
A les 19 h, a la Sala d’actes del Centre Cultural, presentació del llibre
“TAN DE VERITAT com les coses que penso, les coses que m’invento
i les coses que he somiat” de l’Anna Roig. Presentà l’acte Rosana
Andreu juntament amb l’autora Anna Roig.
Editorial Columna
Tan de veritat... en paraules de l’autora:
“M’agrada explicar-me la meva vida:
n’agafo trossos de veritat, els deformo, els disfresso, els
barrejo, els desplaço en el temps i l’espai, els amplio, els
encongeixo... Com un mag, transformo la meva vida en la
vida d’algú altre, així es fa més fàcil d’explicar”.
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Divendres, 13 d’abril
A les 20 h, a la Sala d’actes del Centre Cultural, presentació del llibre
“DINS D’UNA CARPETA BLAVA” de Marc Fargas i Mas. Presentà l’acte
Xavi Cassadó, director “Divendres” (TV3-El Terrat), juntament amb
l’autor Marc Fargas. Cossetània Edicions.
Obrir la carpeta blava és entrar en el món de la Maria, és conèixer la
seva família, és caminar al seu costat pel Cambrils d’un altre temps,
és resseguir amb la mirada els prestatges de la seva Botigueta, és
endinsar-se en els seus sentiments i pensaments. Seguint l’estel d’aquelles poesies
que la Maria ha anat trenant al llarg de tota una vida, el seu fill Marc ha donat
forma a aquest relat proper, senzill i entranyable, d’una banda, però dur, sentit i
corprenedor, per l'altra.

Dimarts, 17 d’abril
A les 20 h, a la Sala d’actes del Centre Cultural, presentació del
llibre “LA INUNDACIÓ” de Olga Xirinacs. Presentà l’acte Rosa Maria
Fusté juntament amb l’autora Olga Xirinacs.
Cossetània Edicions.
L’escriptora Maria Romana Orsini decideix fer una llarga estada la
casa del poble de muntanya. Al moment actual, la seva visió sobre
la vida i la literatura és crítica, àcida i lúcida. Glòria i desenganys,
amors i desamors profunds, el temps present de l’obra ens la fa
molt propera: el lector comparteix el sentiment de Maria Romana, que participa en
part de la realitat vital de l’autora. El moment de la inundació pren el to
d’escriptura torrencial i dramàtica en una obra que creix en intensitat fins al
desenllaç.
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Dimecres, 18 d’abril
A les 19 h, a la segona planta de la Biblioteca Municipal, Batalla de Microcontes amb
la participació de Jesús Tibau, Josep Igual i Toni Orensanz.
Col·labora: Antena del Coneixement
Finalment aquesta activitat es va cancel·lar.
Dijous, 19 d’abril
A les 18 h, a la Biblioteca Municipal, Visita la Biblioteca amb La Teca Teatre.
Activitat familiar. Caldrà inscriure’s prèviament a la pròpia biblioteca. Places
limitades.
Divendres, 20 d’abril
A les 20 h, al Centre Cívic de Vilafortuny, inauguració d'una exposició col·lectiva de
pintura. L'exposició serà inaugurada pels regidors de Cultura i de Relacions Cíviques
i romandrà oberta al públic en horari del Centre Cívic fins al 4 de maig.
Organitza: Associació Cultural de Vilafortuny
Dilluns, 23 d’abril

CELEBRACIÓ DE LA DIADA DE SANT JORDI
Durant tot el dia, al port: MERCAT DE SANT JORDI: PARADES DE LLIBRES i FLORS
Organitza: Cambrils Obert
Venda de llibres i roses solidaris, a la vorera davant del Plus Fresc de Vilafortuny.
Organitza: Associació Cultural de Vilafortuny
A les 17 h, al Port, BALLADA DE SARDANES, amb la Cobla Contemporània i els Amics
de la Sardana de Cambrils. Organitza: Departament de Festes
A les 18 h, a la Biblioteca Municipal, PINTA'M UN CONTE PER SANT JORDI amb
Montse Parra i Nuri Mariné. Patrocina "La Caixa"
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Divendres, 27 d’abril
A les 20.30 h, al Castell de Vilafortuny, celebració del IV BANQUET LITERARI (cal fer
reserva) Organitza: Associació Cultural de Vilafortuny

Del 23 d’abril al 28 d’abril:
GINCAMA LITERÀRIA PER BARRI ANTIC:
S’ha perdut la Blancaneus... ens ajudes a trobar-la?
Bases per participar a la Biblioteca Municipal de Cambrils,
adreçada a nens i nenes de 6 a 9 anys.
El lliurament de premis va tenir lloc el divendres 4 de maig, a les
18 hores, a la Biblioteca

CINEMA RAMBLA : CINEMA I LLIBRES
Vam poder gaudir de la següent pel·lícula:
ALBERT NOBBS, basada en la novel·la de George Moore (dies 20, 21 i 22 d’abril)
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1.1.4. Dia de la Dansa
El Dia Internacional de la Dansa va ser instaurat l’any 1982 per iniciativa del Comitè
de Dansa Internacional de l'Institut Internacional del Teatre de la UNESCO. La data
escollida per celebrar-ho va ser el 29 d'abril, en commemoració del naixement del
coreògraf francès Jean-Georges Noverre (1727-1810), figura clau en la renovació del
llenguatge coreogràfic.
Cada any un personatge del món de la dansa mundialment reconegut emet un
missatge internacional que circula per tot el món amb la voluntat de comunicar que la
dansa és un dels mitjans d’expressió més antics de la humanitat i està per sobre de la
política, les barreres culturals i ètniques. La dansa és un llenguatge comú entre els
pobles.
Aquest any el personatge escollit ha estat el ballarí i coreògraf belga Sidi Larbi
Cherkaoui.
Enguany la lectura del manifest del Dia de la Dansa, es va fer a càrrec de María
Pentinat, que va llegir part del missatge escrit per la Sra. Marta Almirall, ballarina,
coreògrafa i membre de la Junta de l’Associació de Professionals de la Dansa de
Catalunya.

Així doncs, el divendres 27 d’abril de 2012 a les 18
hores, es va celebrar el Dia Internacional de la Dansa, i
van actuar al Parc del Pinaret les tres escoles de dansa
de Cambrils:
-

Centre de Dansa de Cambrils
Estudi Giselle

L’espai va ser el mateix que ens anys anteriors, per ser el més adequat per tal que els
assistents gaudeixin de l’espectacle que han preparat les escoles de dansa
participants.
Es va iniciar amb l’actuació de les alumnes més petites, de 3 a 5 anys, de cada centre
de dansa. Seguidament les alumnes més grans de cada escola van fer 3 coreografies i
al final va haver una actuació conjunta de les 2 escoles.
Van realitzar una gran actuació on es van anar succeint els diversos espectacles,
mostrant diferents estils, com el ballet clàssic, la dansa contemporània, el flamenc, el
jazz o el hip-hop .
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Un total d’uns 150 ballarines i ballarins de les dues escoles de dansa van participar en
aquest acte.
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1.1.5. Dia de la Música
El dia 21 de juny és la data escollida per commemorar el Dia Internacional de la
Música. D’origen francès aquesta jornada va ser adoptada per tots els països i
cultures units per una mateixa expressió: la música, en tots els estils, diversitats i
ritmes. Són 24 hores per gaudir del únic llenguatge vertaderament universal.
El dijous 21 de juny de 2012, els quatre grups del centre van interpretar diferents
peces musicals que van fer les delícies dels amics i familiars assistents. Els més petits
de la casa, dirigits pel professor Marcel Pascual, van tocar tres cançons populars. A
continuació, el grup de violoncels i contrabaixos, sota la batuta del professor Enric
Prats, van tocar tres cançons americanes. L’orquestra Orca va ser la tercera en actuar,
formada pels alumnes de nivell elemental, aquests, també dirigits per Enric Prats,
van tocar tres peces més. Finalment, va arribar el torn de l’orquestra Kadenza que
van tocar dues cançons fixades en el programa -Allegro de Vivaldi , i “Dance” de la
película Sheakspeare in love- però van allargar la seva actuació amb més peces,
després dels molts aplaudiments del públic. La celebració, va continuar fora, a la
plaça de l’Església, en aquesta ocasió, els grups de vent Stacatto i Crescendo van
actuar conjuntament. Després, van iniciar una cercavila musical des de la plaça fins a
l’escola.

Fotografia de Revista Cambrils
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1.1.6. Activitats d’estiu per a nens i joves
Per vuitè any consecutiu, els departaments de Benestar Social i Cultura i l’Institut
Municipal d’Esports van posar a disposició de tots els infants i joves del municipi, un
gran ventall d’activitats d’estiu, per tal de que gaudeixin d’uns mesos d’estiu força
dinàmics i divertits, i a la vegada es nodreixin de cultura amb activitats com la lectura,
entre d’altres.

Les activitats d’estiu s’han anat consolidant fins arribar a ser una necessitat bàsica
pels estius, tot plegat un conjunt d’activitats adreçades als infants i joves del municipi
perquè gaudeixin d’un estiu ben divertit.
Un any més, es va oferir als joves que tinguessin a partir de 16 anys, la possibilitat de
fer de VOLUNTARI i col·laborar amb les activitats de lleure com a monitor, a l’Arxiu,
al Museu, al departament de Cultura o a la Biblioteca de Cambrils.
Enguany han estat un total de 4 voluntaris culturals i 15 esportius.
La comparació amb els darrers dos anys mostra que continua havent molt bona
col·laboració per part dels joves cambrilencs, ja que malgrat que hagi disminuït el
nombre de voluntaris no ho ha fet en gran mesura.
2010

2011

2012

11 culturals
21 esportius

8 culturals
17 esportius

4 culturals
15 esportius
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Les activitats organitzades des de l’àrea de Cultura enguany han estat aquestes:
JOC DE L’ESTIU: FES-TE UNA FOTO!
Enguany s’ha realitzat la segona edició del Joc de l’Estiu: Fes-te una foto!
Un concurs per a totes les edats, que consistia en fer-se una foto llegint al teu racó
preferit, al lloc d'estiueig, etc. i enviar-la per correu electrònic, a través de Twitter o de
Facebook. Es podia enviar més d'una foto.
Va tenir una durada del 25 de juny al 31 d’agost i al final de l’estiu es premiaren les
fotos més originals i divertides (una en categoria d’adult i l’altre en categoria infantil),
a més de formar part d’un àlbum públic de Picassa dins del web de la Biblioteca.
LOTS SORPRESA
Aquest estiu també vam preparar 10 Lots sorpresa amb documents variats.
L’activitat consistia en agafar un d’aquests lots i emportar-te’l en préstec, amb 1 mes
de temps per a gaudir-ne i després retorna’l en bloc, amb la mateixa bossa. També va
tenir una durada del 25 de juny al 31 d’agost, i al final de l'estiu es va fer el sorteig
d'una bossa entre tots els participants.
Més informació sobre les activitats d’estiu a l’apartat de la Biblioteca Pública
Municipal (pàgina 102).
Un total de 822 persones s’han inscrit aquest estiu a les activitats esportives i
culturals del municipi.
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1.1.7. Festival Internacional de Música
38 són les edicions que ha assolit aquets any el Festival Internacional de Música de
Cambrils, aniversari que el converteix en una de les propostes culturals més sòlides i
antigues de Catalunya en la programació musical, que fan que el nostre municipi
sigui durant aquest període un centre cultural a les comarques de Tarragona.
Aquest any, las situació econòmica ha seguit marcant d’aprop el Festival mantenint
la línea de contenció i reducció de la despesa, però gràcies al recolzament de
l’Ajuntament de Cambrils i dels patrocinadors, va poder obrir portes els dia 21 de
juliol.
Ha estat un any de canvis, però s’ha mantingut la voluntat de programar per un
públic infantil i familiar, per tal de seguir cultivant l’hàbit d’assistir a concerts als més
petits de casa.
El Festival va comptar amb 11 actuacions que es van programar del 21 de juliol al 14
d’agost de 2012.
La programació del Festival va ser la següent:
Dissabte, 21 juliol

ESCLAT GOSPEL SINGERS

Parròquia de St. Pere

Dimarts, 24 de juliol

M. MATHÉU I D. BLANCH

Cripta de l’Ermita

Divendres, 27 de juliol

RICARD ROVIROSA

Cripta de l’Ermita

Dilluns, 30 de juliol

SOLER BARRERA MADAGASCAR TRIO Castell Vilafortuny

Dimecres, 1 d’agost

MARCELO MERCADANTE QUINTETO

Castell Vilafortuny

Dissabte, 4 d’agost

ROGER MAS I COBLA ST. JORDI

Parc del Pinaret

Diumenge, 5 d’agost

EL PETIT DALÍ

Parc del Pinaret

Dimarts, 7 d’agost

QUARTET GERHARD

Cripta de l’Ermita

Divendres,10 d’agost

ANDREA MOTIS I J.CHAMORRO GRUP Parc del Pinaret

Dissabte, 11 d’agost

MIGUEL BOSÉ

Camp de futbol

Dimarts, 14 d’agost

LAS MIGAS

Parc del Pinaret

Aquest any el 38è FIMC va obrir portes amb Esclat Gospel Singers a la Parròquia de
Sant Pere, al bell mig de Cambrils, apropant el gospel tant a la població nativa com
forània.

Memòria de Cultura 2012

21

Hem seguit reforçant la relació directa creada entre els espectacles i els espais que
ofereix Cambrils, aquests espectacles es van programar en cinc escenaris diferents,
segons l’espai i l’acústica requerida pels programes i formacions: el Parc del Pinaret,
el Castell de Vilafortuny, la Parròquia de Sant Pere, la Cripta de l’Ermita, el Camp
de futbol.

Pel que fa als espais, i donada la política d’estalvi de l’organització es va apostar per
un gran canvi en el Festival, la incorporació del Parc del Pinaret i la desaparició del
programa del Jardins del Parc Samà. Era una aposta arriscada per la llarga tradició
del FIMC de programar als Jardins del Parc Samà però realment va estar molt ben
acollida pel públic i per l’organització, i ha suposat que des del propi municipi el
festival sigui percebut com una activitat cultural més propera i beneficiosa pel
territori.
Donat l’interès creixent pels espectacles de petit format i pels artistes locals en les
últimes edicions, l’organització creu que és important recolzar aquesta línea de
recerca i presentació de músics joves com element diferenciador d’altres festivals
d’estiu. Les interpretacions van a càrrec de joves promeses, i sempre que sigui
possible, vinculats d’alguna manera a Cambrils i a poblacions properes, en aquesta
ocasió hem comptat amb el Quartet Gerhard, amb components de Reus, Vinaròs,
Tarragona i Vic.

Un dels objectius d’aquesta edició era mantenir els nivells d’assistència aconseguits
en la passada edició, els resultats ens indiquen un augment de l’ocupació en general,
i això reforça que el nivell artístic era l’adequat, pel que fa als valors d’assistència s’ha
de tenir en compte la reducció dels aforaments, ja que els Jardins Parc Samà
disposaven de 1.100 seients davant dels 585 seients del Parc del Pinaret.
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Els darrers anys la situació econòmica ha repercutit directament a tots els festivals, i
ha fet que hi hagi un descens general en l’assistència, però cal remarcar una petita
recuperació en aquesta edició, propiciada per una reducció dels preus de les
entrades.
Han despuntat els índexs d’assistència a les actuacions d’Andrea Motis i Joan
Chamorro Grup, Marcelo Mercadante Quinteto, Quartet Gerhard, entre altres.
El quadre d’assistència i percentatge d’ocupació queda de la següent manera:

DATA

ESPECTACLE

21-07-12
24-07-12
27-07-12
30-07-12
01-08-12
04-08-12
05-08-12
07-08-12
10-08-12
11-08-12
14-08-12
TOTAL

Esclat Gospel Singers
M. Mathéu i D.Blanch
Ricard Rovirosa
Soler Barrera Madagascar Trio
Marcelo Mercadante Quinteto
Roger Mas i la Cobla de St. Jordi
El Petit Dalí
Quartet Gerhard
A. Motis i J. Chamorro Grup
Miguel Bosé
Las Migas

AFORAMENT ASSISTÈNCIA 2012 %

400
148
148
200
200
585
585
148
634
5000
585
8.633

332
96
108
173
200
270
192
146
634
3998
399
6.548

83,00
64,86
72,97
86,50
100,00
46,15
32,82
98,65
100,00
80,00
68,21
75,84

Hem de destacar l’aforament i assistència de l’actuació de Miguel Bosé, ja que va
tenir lloc al camp de futbol amb un aforament fora de l’habitual del FIMC, però al
mateix temps hem d’incidir que en aquesta ocasió tant l’organització com la gestió
de venda d’entrades va ser del promotor Publiolimpia S.L.U. junt a ATA Producciones
i Eventos BCN 2003, S.L.
VENDA D’ENTRADES
L’organització ha treballat per tal de poder oferir preus més econòmics com un altre
dels elements per incentivar l’assistència de públic, preus que anaven dels 10€ als
50€.
S’han mantingut els descomptes de les edicions anteriors aplicats a la venda
d’entrades.
Un cop feta la valoració de cadascun d’ells, hem de remarcar que el descompte més
utilitzat és l’adreçat a persones majors de 65 anys, 180 persones, i destacar l’augment
dels descomptes utilitzats per abonament Pinaret, 130, i descompte de La
Vanguardia amb 49, un total de 529, és a dir, un 15,56% de l’aforament va utilitzar
algun tipus de descompte.
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PUBLICITAT I COMUNICACIÓ
En un Festival com aquest, és important comunicar i arribar als possibles assistents i
públics, per això treballem per una evolució constant en el Pla de Comunicació per
tal d’aconseguir un major ressó mediàtic utilitzant totes les eines de les que es
disposen actualment.
Com en cada edició, s’ha treballat en el Pla de comunicació del Festival, però
donada la inserció del Festival en una política de disminució de la despesa, s’ha fet
un estudi dels mitjans de comunicació més efectius per tal de poder reduir les
contractacions de publicitat, tot mantenint els resultats d’altres edicions tot arribant
al màxim de públic.
Alguns exemples de material de publicitat estàtica i difusió del Festival, són els
següents:
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Publicitat estàtica amb torres d’informació i cartell publicitari

La roda de premsa del Festival va tenir lloc el dia 6 de juny de 2012 a la Cripta de
l’Ermita, on es va presentar la programació de la 38a edició, els objectius de
l’organització, i les novetats de l’edició, com és el cas de l’actuació de Miguel Bosé
organitzada i produïda per una empresa privada. Una mostra més de la creació de
sinèrgies entre l’empresa pública i la privada, per aconseguir un únic objectiu.

Moment de la roda de premsa a la Cripta de l’Ermita, amb Mercé Dalmau, Alcaldessa
de Cambrils, Francesc Garriga, Regidor de Cultura i Gemma Massagué Casas,
directora del Festival.
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Cal esmentar que els espectacles han estat coberts per diferents televisions, TV3, TV
Cambrils, TV Tarragona i TV Reus, i emissores de ràdio, RAC 1, Catalunya Ràdio,
SER, Ràdio Cambrils i altres, mantenint en tots els casos una petita entrevista amb
l’artista.
El Festival Internacional de Música de Cambrils és un festival amb 38 anys d’història
però amb una evolució i innovació constant, amb l’aparició de novetats
tecnològiques. La comunicació està canviant en molts aspectes, per això el Festival
ha fet una aposta ferma per les xarxes 2.0, per tal de millorar la difusió.
Aquesta millora actualment té tres vessants:

Facebook: alta 16/6/20111 amb 358 seguidors, 83.732 visualitzacions de les
publicacions i 849 comentaris un cop tancat el Festival.
http://www.facebook.com/festivaldecambrils
Twitter: alta juny de 2011, amb 616 piulades per informar als nostres 334 seguidors .
http://twitter.com/FIMCambrils
Youtube: el Festival es present a Youtube a través imatges, notícies, anuncis...
15.423 reproduccions de vídeos, 27 vídeos pujats
http://www.youtube.com/FestivalCambrils
Dades de la web del Festival: www.festivaldecambrils.cat (període del 1/1/2012 a
30/9/2012)
Visites: 9.324
Pàgines vistes: 14.356
Aquest any hem ampliat aquesta aposta per les noves tecnologies amb la
incorporació a la web dels idiomes, anglès, francès i rus, per tal de poder arribar a un
nombre més gran d’usuraris.
Com cada any l’organització ha preparat un DVD amb un recull d’imatges de les
actuacions i d’altres moments que han tingut lloc al llarg del Festival, on hem
plasmat l’ànima del Festival, les emocions, el treball i esforç invertit per dur a terme el
projecte.
El Festival compta amb una petita línea de merchandaising, i col·laborant amb el
respecte al mediambient, s’utilitzen banderoles publicitàries de l’edició anterior per a
la confecció de bosses.
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PATROCINI
Un any més insistim en repetir que per poder fer cada nova edició ens és
imprescindible el suport dels nostres patrocinadors, gràcies a les seves
col·laboracions el Festival pot arribar a ser una realitat.
Però també és una realitat que en aquesta 38 edició tant el nombre de patrocinadors
com les pròpies col·laboracions han minvat, esperem que aquesta realitat canviï en
les properes edicions.
És d’agrair a totes les entitats, comerços, empreses o persones físiques
col·laboradores, la confiança dipositada en el FIMCambrils i l’esforç de la inversió
realitzada, tant a nivell econòmic, logístic o per cessió d’espais, com és el cas dels
propietaris del Castell de Vilafortuny.
Com a novetat es presenta en aquesta edició la figura dels Amics del Festival, una
possibilitat de col·laboració econòmica personal a canvi d’alguns avantatges com
descomptes en comerços, descomptes en el preu de l’entrada o descomptes en les
actuacions anuals programades pel departament de Cultura, entre altres.
Aquesta és una línea de treball molt nova en la que caldrà incidir.
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PLA DE COMUNICACIÓ
Donat que la difusió i la publicitat del Festival porta inclosa la difusió i publicitat
dels patrocinadors del Festival i és una de les contraprestacions més valorada pels
col·laboradors, volem exposar les directrius que marquen tota la publicitat i la difusió
s’elaboren a través d’un pla de comunicació que es secciona en quatre grans mitjans:
premsa escrita, ràdio, televisió i publicitat digital.
Premsa escrita generalista:
La Vanguardia, Que Fem?, Club subscriptors La Vanguardia, Diari de Tarragona,
Lectures, El Punt-Avui, Diari Més, La Vila, Revista Presència, Programa Fira de
Cambrils, Agendes culturals, Butlletí de Vilafortuny, Revista Carnet Jove, Programa
Festa Estiu, Revista Cambrils.
Premsa escrita especialitzada:
Club TresC, , Revista 440 Clàssica, Doce Notas.
Ràdio:
RAC1-Rac 105, Catalunya Ràdio, SER Catalunya, SER Zaragoza, Onda Rambla Punto
Radio Tarragona, Ràdio Hospitalet de l’Infant, Cambrils, Catalunya Música, Punt 6
Ràdio, Ràdio Estel, Olesa Ràdio.
Televisió:
TV 3, Canal Reus TV, TV Tarragona – Canal Català, TD Camp, Tele5, TV1
Diari digital:
Revista Cambrils, Variaciones Golberg, El Mundo, Mundo Clásico, La Vanguardia
digital, Heraldo de Aragón, Doce Notas, La Guia Go, Avui-El Punt, Diario Crítico
Catalunya, Costadaurada, Singular Digital, Festa Catalunya
Web:
Web de Gencat, web FestaCatalunya, Festivales.com, Hotel Termes de Montbrió,
FestivaldeCambrils.cat, web Carnet Jove, Atrápalo, ClubTresC, The Project, Territoris
Creatius, Ser Digital, Vilaweb, Wwb Club Ticketmaster, Revista Consell Català de la
Música.
Facebook: http://www.facebook.com/festivaldecambrils
Twitter: http://twitter.com/FIMCambrils
Youtube: http://www.youtube.com/FestivalCambrils
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1.1.8. Cicle de concerts a la Cripta Ermita
El departament de Cultura juntament amb l’Associació Coral Verge del Camí i l’Escola
Municipal de Música de Cambrils, organitzen dos cicles de concerts a l’any, tot
coincidint amb les estacions de primavera i tardor.
Aquest 2012 es va realitzar el cicle de Concerts de Tardor que va comprendre el
període des del 20 d’octubre fins el 27 de gener de 2013.
Totes les actuacions tenen lloc a la Cripta de l’Ermita els caps de setmana, a un preu
assequible que va dels 5 als 7 euros, i dos dels concerts inclosos al cicle van ser
gratuïts per tal d’apropar les arts escèniques a Cambrils.

A continuació us detallem la programació del cicle:
Concerts de Tardor 2012
Dissabte, 20 d’octubre, a les 21 h, IGNASI TERRAZA
Sol-it – Jazz

Ignasi Terraza es presentà en solitari, en un arriscat recital de piano
on ens mostrà que en aquest format el podem sentir més lliure i
desenvolupant plenament la seva imaginació, capacitat
d’expressió i força rítmica combinades.
Preu entrada: 7 € | Amics del Festival: 6 €

Fotografia de Julio Cunill

Concert organitzat pel departament de Cultura.
Diumenge, 11 de novembre, a les 20 h, OPERA OBSESSION
Opera Obsession busca despertar en el públic un interès cap a
l’òpera amb aquests moments plens d’emoció i lirisme. Aquest
objectiu s’aconsegueix amb una escenificació fresca i senzilla
que li treu solemnitat a l’òpera. El repertori inclou els més bells
duets de distintes èpoques i compositors com Bellini, Mozart,
Tchaikovsky, Monteverdi, etc.
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La soprano Paula Nogueira Lomelín, la mezzosoprano Daniela Sarmiento Negrete i
Montse Pujol Dahme al piano, van deixar bocabadat al públic assistent, en aquest
gran concert organitzat pel departament de Cultura.
Preu entrada: 7 € | Amics del Festival: 6 €
Dissabte, 24 de novembre, a les 20 h, IMATGES DE L’ANY
Homenatge Eduard Toldrà

Recorregut per les cançons que evoquen les estacions de l’any amb lletres de: Josep
Maria de Segarra, Josep Carner, Joan Maragall, Tomàs Garcés,... en una producció del
Conservatori Victòria dels Àngels de Sant Cugat del Vallès amb la col·laboració de la
Fundació del mateix nom.
Veus d’Anna Cortijos, Maria Fernández, Sílvia López, Montserrat Peidró, Anna Pons,
Berta Roman. Al piano, Joan Josep Gutiérrez i dirigint Joan Josep Gutiérrez i Miquel
Peralta.
Preu entrada: 5 € | XX Cicle de Música Vocal
Concert organitzat per la Coral Verge del Camí.
Dissabte, 1 de desembre, ales 20 h, LO RIU EN SO
Presentació del disc “Tot això eren horts!” on la passió
radical per les Terres de l’Ebre, es combinen amb la seva
música tradicional, la rumba, les balades o diferents temes
originals dels Països Catalans.
Sofia Morales, veu i percussions. Enric Panisello, veu, guitarra i harmònica. Enric Ferré,
percussió. Pau Casanova, baix elèctric. Sergi Masip, dolçaina, viola de roda, cornamusa,
veu i percussions. Albert Curto, flauta travessera
Preu entrada: 5 € | XX Cicle de Música Vocal
Concert organitzat per la Coral Verge del Camí.
Diumenge, 2 de desembre, a les 20 h, DUET DE CASTANYOLES I PIANO
Interpreten música de Manuel de Falla, Albéniz, Granados, Turina, Bach, etc. S’uneix
la sensibilitat del piano i la riquesa de matisos de les castanyoles, aconseguint una
conjunció perfecta. Aquests dos intèrprets, cadascun amb una brillant trajectòria
professional en solitari, al unir-se aconsegueixen transportar-nos al món de les
emocions i sentiments nota a nota, tocs de castanyoles, pianíssims, tot ell
amalgamat, dóna lloc a un elegant concert totalment fantàstic.
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Maria del Mar Bezana Prats, concertista castanyoles. Daniel Ligorio Ferrandiz, piano
Preu entrada: 7 € | Amics del Festival: 6 €
Concert organitzat pel departament de Cultura.
Diumenge, 16 de desembre, a les 19 h, COR DE CAMBRA TRICHAE
El Cor de Cambra Tyrichae està format per una vintena de
joves de les Terres de l'Ebre i va ser fundat l'any 2000 amb
la voluntat de difondre repertori coral de diversos estils.
El repertori abraça composicions de diferents gèneres,
èpoques i estils: polifonia religiosa i profana, barroca,
clàssica, romàntica, contemporània i tradicional.
Raül Martínez, director
Preu entrada: 5 € | XX Cicle de Música Vocal
Dissabte 22 i diumenge 23 de desembre, a les 20 h, CORAL VERGE DEL CAMÍ
“A les portes de Nadal”

Des de la seva fundació a l’any 1968, la coral Verge del
Camí ofereix a tots els cambrilencs aquest concert que ha
esdevingut la tradicional forma de començar les festes
nadalenques amb música, tradició i alegria.
Núria Ortoneda, direcció Coral Verge del Camí
Esperanza Miguel, direcció Coral infantil
Anna M. Ollet, soprano
Marina Ciuró, piano
Obres de: Guinovart, Mendelssohn, Rutter, Lauridsen
Gratuït. Aforament Limitat | XX Cicle de Música Vocal
Diumenge, 27 de gener de 2013, a les 20 h, DUO CLARET-RAMÍREZ
Daniel Claret i Àlex Ramírez es coneixen l'any 2006, quan el
primer esdevé alumne de la Classe de Perfeccionament
que el seu pare, Lluís Claret, dirigeix a l'Escola de Música
Victòria dels Àngels, a Sant Cugat. Durant aquell període,
l'entesa musical i humana existent entre ells fa que la seva
col·laboració s'estrenyi fins a cristal·litzar en aquest Duo,
que ja ha actuat en diversos escenaris arreu de Catalunya i
a l'estranger. Daniel Claret, violoncel. Àlex Ramírez, piano
Obres de: J.S. Bach, C. Franck, Pau Casals, R. Schumann C. Debussy.
Concert organitzat pel departament de Cultura.
Més de 250 persones han assistit al cicle de Concerts de Tardor a la Cripta de
l’Ermita.
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1.2. BEQUES I PREMIS
Al 2012 es van lliurar el 31è Premi de Pintura i el 4t Premi de Narrativa Marítima Josep
Lluís Savall.
1.2.1. Premi de Pintura Vila de Cambrils
Amb el pas dels anys, el premi s’ha anat guanyant un lloc
rellevant en el mapa cultural de Cambrils i aquesta
convocatòria s’ha consolidat i ha anat guanyant prestigi al
llarg del seu recorregut, amb obres de gran qualitat.
La finalitat d’aquests premis no és altra que potenciar la
creació artística i descobrir nous valors, però també serveix
per situar la cultura com un dels principals actius de
projecció de la ciutat, perquè els esdeveniments culturals
són una eina molt eficaç per donar a conèixer les ciutats
més enllà dels conductes habituals.
Al 2012 s’ha arribat a la 31a edició. El total d’obres
presentades ha estat de 83, amb 14 autors locals i 69 de fora de la vila, amb
temàtiques i tècniques molt diverses.
El Premi és tota una fita dins de la convocatòria de certàmens artístics de les nostres
comarques i aquest any ha adquirit una nova modalitat amb un únic premi valorat
en 5.000 €.
Aquest certamen, any rere any, ens permet descobrir i difondre nous valors de les
arts plàstiques, i precisament la difusió, la potenciació i el suport a la creació artística
són els eixos principals de la nostra política cultural.
La Sala Àgora acull les pintures que han estat seleccionades pel jurat juntament amb
les obres guanyadores. La mostra es podia visitar des del 02 de desembre de 2012
fins al dia 01 de febrer de 2013.
El dia 7 de novembre de 2012 el jurat, va ser compost pel Sr. Francesc Garriga,
regidor de Planificació de Ciutat i Cultura; Sra. Aina Mercader, periodista experta en
art, col·labora en la revista Bonart; Sra. Ma José Quinteiro, directora Galeria Anquin’s;
Sr. Aureli Ruiz, artista visual i comissari independent; i Sra. Natàlia Sanahuges, artista i
guanyadora de la 30è Premi de Pintura
Hi assisteix també la secretària, Sra. Gemma Massagué, TAE del Departament de
Cultura i la Sra. Montserrat Marco, coordinadora de les sales municipals
d’exposicions.
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Premi atorgat:
Premi únic, dotat amb 5.000 €, l’obra enregistrada amb el núm. 50, que porta per
títol Lluna, constel·lacions i arbres i que correspon a l’autora Aurembiaix Sabaté
Cots de Solsona.
També hi va haver una menció especial del Jurat per l’obra enregistrada amb el núm.
83, que porta el títol de De la serie: Push and Feel i que correspon a l’autora Laura
Medina Solera de Malagón.
Les obres seleccionades i finalistes que es van exposar a la Sala Àgora van ser: 77, 56,
59, 57, 8, 50, 83, 80, 54, 60, 32, 38, 34, 52, 14

1.2.2 Premi de Narrativa Vila Marítima de Cambrils
L’Ajuntament de Cambrils, a través de la Regidoria de
Cultura, estableix el Premi de Narrativa Marítima Vila de
Cambrils amb la finalitat de promoure i donar suport a la
nostra llengua escrita i amb la voluntat de fer que el mar,
element ineludible en l’evolució històrica de la nostra
vila, adquireixi un paper protagonista i ens impulsi com a
referent literari i cultural del nostre país.
Les obres aspirants al Premi de Narrativa Marítima Vila de
Cambrils 2012 han de ser escrites en llengua catalana i en
qualsevol modalitat del gènere narratiu (novel·la, recull
de contes, dietari, llibre de viatges...) i adreçades al públic
adult.
Cal que siguin originals i inèdites.
Cada autor només podrà concursar-hi amb una sola obra, la temàtica de la qual com
ja indica el títol del premi és el mar. El mar ha de ser l’element a l’entorn en el qual es
desenvolupa l’acció principal del relat.
Aquesta obra no podrà haver-se presentat a cap altre concurs literari.
Com a novetats d’aquest any totes les obres que es presentin hauran de ser
trameses per correu electrònic; també s’ha canviat l’import del premi en metàl·lic
que passa a ser de 3.000 euros.
A més, el premi també inclou l’edició de l’obra guanyadora a càrrec de l'Editorial
Cossetània.
En les edicions de l’obra guanyadora s’haurà de fer constar que ha estat guardonada
amb el Premi de Narrativa Marítima Vila de Cambrils 2012.
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El dia 20 de novembre de 2012 el jurat, va ser compost pel Sr. Francesc Garriga,
regidor de Planificació de Ciutat i Cultura; la Sra. Lluïsa Rom, regidora de Benestar
Social de l’Ajuntament de Cambrils; el Sr. Robert Benaiges, regidor de l’Ajuntament
de Cambrils; el Sr. Pau Vidal, traductor i escriptor; i la Sra. Rosa Rey, directora del 9
Grup Editorial.
Hi assisteix també la secretària, Sra. Gemma Massagué, TAE del Departament de
Cultura i la Sra. Montserrat Marco, coordinadora de les sales municipals
d’exposicions.
El Jurat acordà la concessió del 4t Premi de Narrativa Marítima Vila de Cambrils de
Josep Lluís Savall 2012, a l’obra que porta per títol :
Memòries d’un vell cuiner d’ultramar, de l’autora Mireia Vancells Martí, de Premià de
Mar
El Jurat fa una menció especial a l’obra La Torre del Mar, de l’autora Montserrat
Ardèvol Espanyol.
El dia 02 de desembre es va lliurar aquest premi, juntament amb el 31è Premi de
Pintura Vila de Cambrils.
Aquest acte va comptar amb la presència del Director dels Serveis Territorials del
Departament de Cultura a Tarragona de la Generalitat –Jordi Agràs–, l'alcaldessa de
Cambrils –Mercè Dalmau–, el regidor de Planificació de Ciutat i Cultura de
l'Ajuntament de Cambrils –Francesc Garriga–, així com una representació de regidors i
regidores del consistori cambrilenc. També hi van ser presents els membres del jurat
del Premi de Pintura i el representant de Cossetània, el Sr. Josep Ma Olivé.
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1.3. ARTS VISUALS – SALES D’EXPOSICIONS

Sala Àgora

Sala Àmbits

Espai El Pati

L’art és part integrant de la nostra cultura i es reflecteix en les diverses formes
d’expressió. Les sales d’exposicions són un canal de comunicació d’aquestes
expressions i la societat.
Una de les funcions que han de complir les administracions és l’ajuda i suport a la
difusió de l’art; fer arribar el treball dels artistes, tant dels novells com dels reconeguts
al públic.
Cambrils disposa, des de finals del 2002, de tres sales d’exposicions municipals: la
Sala Àgora, la Sala Àmbits i l'Espai El Pati. Aquestes dues últimes són a l’edifici del
Centre Cultural i Ocupacional (C. Sant Plàcid, 18-20).
La Sala Àmbits, es troba situada a la planta baixa del Centre Cultural i Ocupacional i
té una superfície de 126,66 m2. Es va inaugurar el dia 7 de setembre del 2002 amb
l’exposició "Democràcia a Cambrils. 63 regidors", i va passar a substituir l’antiga Sala
Municipal.
La sala l'Espai El Pati, situada a la planta soterrani 2, té una superfície de 138,42 m2 i
es va inaugurar el 30 de novembre del 2002 amb l’exposició dels treballs de Pintura
del Casal Municipal de la Gent Gran.
Per donar a conèixer tota la programació es publica anualment un calendari de les
exposicions programades. Aquest any només s’han publicat les de la Sala Àmbits i
l’Espai El Pati, ja que la Sala Àgora s’ha anat programant durant el mateix any.
Es disposa d’un fons d’art municipal que es nodreix principalment de l’obra cedida
per cada un dels expositors de la Sala Àmbits i Espai El Pati, a partir de l’any 2002.
També formen part d’aquest fons les obres del Premi de Pintura Vila de Cambrils i
algunes dels expositors de la Sala Àgora. Actualment disposem d’un total de 597
obres catalogades, de les quals 13 han entrat a formar part del patrimoni de
l’Ajuntament durant aquest 2012.
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1.3.1. SALA ÀGORA
Edifici Consistorial. Plaça de l'Ajuntament, 4
L’edifici consistorial compta, des de l’any 1996, amb un espai a la planta baixa d’uns
200 m2 per a exposicions, la Sala Àgora. La programació d’aquesta sala es va iniciar
el gener de 1996 i es va crear com un espai d’exposicions de més prestigi, amb
artistes de renom, exposicions institucionals i itinerants programades per entitats
com Fundació "La Caixa", Fundació Caixa Tarragona, Caixa Sabadell, Caja de Ahorros del
Mediterráneo ...
Anualment es programa l’exposició Artistes de Cambrils, durant el mes de juny
coincidint amb la Fira de la població i aquest any l’exposició del Premi de Pintura
Vila de Cambrils, al mes de desembre.
En les exposicions artístiques de la Sala Àgora es publica un catàleg i cartells,
conformant una línia editorial de la pròpia sala.
Horari:
- De dilluns a dijous, de 8.30 a 15 hores.
- Divendres, de 8.30 a 14 h.
- Dissabtes, diumenges i festius, tancat.
*A partir del mes de març del 2009 es va començar a tancar els dissabtes.
Calendari d’exposicions de la Sala Àgora 2012
Del 16 de març a l’11 de maig de 2012
Inauguració: divendres, 16 de març
Luc de Foe
Luc de Foe by CHP
Pintura
Del 18 de maig al 28 de juny de 2012
Inauguració: divendres, 18 de maig
Artistes de Cambrils
Del 06 de juliol al 24 d’agost de 2012
Inauguració: divendres, 06 de juliol
XVIII Biennal d’Art Contemporani Català
Del 5 de setembre al 19 d’octubre de 2012
Inauguració: dimecres, 5 de setembre
Retrats de Festa
Fotografia
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Del 26 d’octubre al 23 de novembre de 2012
Inauguració: divendres, 26 d’octubre
Josep Massana
Escultures i relleus
Escultura
Del 02 de desembre al 25 de gener de 2013
Inauguració: diumenge, 02 de desembre
31è Premi de Pintura Vila de Cambrils
Descripció exposicions
Del 16 de març a l’11 de maig
LUC DE FOE.
Luc de Foe by CHP
Pintura
Aquesta exposició ens mostra un seguit d’obres on Luc de Foe
expressa les seves emocions en viatges a Bicok (Camerun), París,
Berlín, New-York i San Francisco.
A Cambrils va exposar l’any 1987,1991 i 1992 a l’antiga Sala
Municipal d’Exposicions i va ser el guanyador en dues ocasions
del Premi Local dels Premis de Pintura Vila de Cambrils (1988 i
1996)
Del 18 de maig al 28 de juny de 2012
ARTISTES DE CAMBRILS
Aquest any hem arribat a la 32a edició de l’exposició
d’Artistes locals, que fa uns quants anys que acull la Sala
Àgora de l’ajuntament de Cambrils. Aquesta sala, com
tots sabeu, és un espai reservat per a exposicions molt
especials.
Haver arribat a aquesta xifra, impensable quan es va
iniciar, ens permet afirmar que hi ha un augment de l’interès real del públic per veure
l’obra local i la consolidació efectiva d’aquesta exposició dins el panorama cultural de
la nostra ciutat, després de 32 edicions amb un creixent èxit. Creiem que el nostre
deure és impulsar les manifestacions artístiques que ens són més properes i facilitar
l’espai on poder difondre-les.
L’art es fusiona amb la pròpia vida de l’artista, on aquest utilitza tot allò que té al seu
abast. Aquest tipus d’exposició és una plataforma que permet mostrar el treball dels
nostres artistes.
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Aquesta exposició és una cita obligada ja que ens permet conèixer a alguns dels
artistes cambrilencs/ques dins la Fira de Cambrils, cosa que ens permet mostrar una
vegada més que la creació, les idees i l’art en general, a la nostra ciutat és ascendent i
viva.
Del 06 de juliol al 24 d’agost
XVIII BIENNAL D’ART CONTEMPORANI CATALÀ
Cambrils acull la Biennal d’Art Contemporani Català i aposta
per l’art més jove del país, tot i la forta crisi, mantenint viva la
flama de les arts més noves dels joves creadors catalans, tot
fent difusió de la creativitat del nostre jovent i fent possible
que els seus treballs facin un recorregut itinerant per tot el
territori.
La biennal 2012 és un impuls a l’art d’avui i un toc d’atenció
de la creativitat més jove del país, en un moment difícil de
fortes retallades culturals.
ARTISTES PARTICIPANTS
Lúa Coderch · Loretta Firmani · Ayuko Hoshino · Laura López Balza ·
Claudia Pagès Rabal · Francesc Ruiz Abad · Joan Saló Armengol · Sergi Serra Mir ·
Mireia Terrado Lozano
Del 5 de setembre al 19 d’octubre
RETRATS DE FESTA
Fotografia
Des del segle XIX, festa i fotografia són dos conceptes
inseparables. Tant els fotògrafs professionals com els particulars
s’han sentit atrets per les festes, aquestes fites de la vida col·lectiva
que són alhora extraordinàries i quotidianes, perquè constitueixen
moments especials en el cicle que repetim cada any.
Des de fa més d’un segle, doncs, els fotògrafs han mirat i han
fotografiat els actes festius, els llocs on es desenvolupen i les
persones que hi participen.
L'exposició vol reflectir aquest aspecte, el dels protagonistes de la
festa: els músics, els balladors, els cantaires, les pubilles, els qui
treballen per organitzar els actes i els que preparen cadascun dels detalls previs
necessaris. I, sempre al seu costat o envoltant-los, els cambrilencs i els forasters que
viuen la festa. Tots ells, retratats en primer terme, sols o en grup. Fotografiats en ple
acte festiu o bé posant per al fotògraf.
L’exposició està formada per una quarantena de fotografies dels fons de l'Arxiu
Municipal de Cambrils, datades entre inicis del segle XX i l’actualitat. En uns casos són
fotografies encarregades pel mateix Ajuntament de Cambrils per documentar els
actes festius. En altres, procedeixen del fons de l’estudi fotogràfic Ortoneda Vernet,
que entre 1950 i 1980 va retratar transversalment la vida cambrilenca i, és clar, també
les festes. I moltes altres fotografies han estat cedides per famílies i persones que les
conserven com a record de les celebracions on han participat al llarg de les dècades.
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Del 26 d’octubre al 23 de novembre de 2012
JOSEP MASSANA.
Escultures i relleus
Escultura
Aquesta mostra és una tria entre les diferents sèries
del conjunt de la seva trajectòria. La república de les
lletres és una interpretació geomètrica de l’alfabet,
que va del dibuix a les tres dimensions; a Interiors
oberts el ferro i la fusta es compenetren per
expressar l’interior més personal; Fust representa
l’espai central d’una columna, la resistència i la
fortalesa totèmica; Marques i signes del paisatge
mostra una visió particular del paisatge rural del seu entorn i Relleus permet situarse en la zona intermèdia entre la pintura i l’escultura i a la vegada fer una
investigació amb la forma i el color.
1.3.2. SALA ÀMBITS
Calendari d’exposicions de la Sala Àmbits 2012
Del 19 de gener al 11 de febrer 2012
Inauguració: dijous, 19 de gener
Mario Vilaseca
Sensaciones
Escultura
Del 14 de febrer al 3 de març
Festival Europeu de curtmetratges Cambrils
Pòster FEC
Organitzada per la POCC – Petita Organització Cinematogràfica Cambrils
(No hi ha inauguració)
Del 9 de març al 10 d’abril
Inauguració: divendres, 9 de març
Cristina Ferré i Auqué
Paralaxe
Pintura
Del 13 al 28 d'abril
Inauguració: divendres, 13 d’abril
Ma Isabel Marsal Cardona
Ninesdedrap
Manualitats
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Del 03 al 19 de maig
Inauguració: dijous, 03 de maig
Vicent Sanahuja
Paperhams
Paper nu
Del 25 de maig al 09 de juny
Inauguració: divendres, 25 de maig
XXVI Jornades culturals Associació Dones Amunt
Del 15 al 30 de juny
Inauguració: divendres, 15 de juny
Magin Domingo
Cambrils
Fotografia
Del 05 de juliol al 17 d'agost
Inauguració: dijous, 5 de juliol
Rosalia Pomés Batalla
E-3
Pintura i esmalt
Del 6 de setembre al 13 d’octubre
Inauguració: dijous, 6 de setembre
Agrupació Fotogràfica de Cambrils
B&W
Fotografia
Del 19 d’octubre al 17 de novembre
Inauguració: divendres, 19 d’octubre
Francesc Munté, Dolors Ortuño, Xavi Castellnou i José Martí
4DTerra
Escultura i ceràmica
Del 22 de novembre al 26 de gener 2013
Inauguració: dijous, 22 de novembre
Turisme de Postal
Obra Social Catalunya Caixa
De l'1 al 23 de febrer 2013
Inauguració: divendres, 1 de febrer
Jaime Rodriguez i César Naves
Elusive Elements (estructuras del subconsciente)
Infografia i pintura
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Descripció exposicions
Del 19 de gener al 11 de febrer 2012
Mario Vilaseca.
Sensaciones
Escultura
Nascut a Barcelona el 1955, va realitzar estudis
d’escultura a l’Escola Massana de Barcelona, de Mosaic
Bizantí i Modern a Ravenna (Italia) i Infografia al Centre
d’Estudis de la Imatge de Barcelona.
Finalista en la V Biennal Internacional de l’Esport en les
Belles Arts de València i Barcelona i guanyador del 1er
Premi d’escultura ConectArte Internacional Art Contest
2007.
Ha realitzat exposicions individuals i col·lectives a Barcelona i a llocs tan diversos com
Girona, Saragossa, València, Lleida i a l’estranger a Bèlgica i França.
Ens ve a presentar una mostra de la seva obra escultòrica que, en paraules de l’artista,
“són obres íntimes, realitzades amb materials marcats pel temps i la vida, modificats per
crear-los una nova història que posa nom a les sensacions, els sentiments, fent-nos
accedir, així, a realitats profundes i secretes.”
Del 14 de febrer al 3 de març
FEC- FESTIVAL EUROPEU DE CURTMETRATGES CAMBRILS
Pòster FEC
Organitzada per la POCC – Petita Organització Cinematogràfica Cambrils
Un curt és una petita peça que reuneix la creativitat
d’unes quantes persones, sovint de manera
desinteressada, i a vegades amb una participació
professional. Normalment no es veu, però la cinta de
vídeo, l’arxiu digital o la pel·lícula de 35mm que conté un
film acostuma a anar acompanyada d’una imatge gràfica
que fa la funció comercial del producte. El cartell [que
també es converteix en caràtula de DVD o imatge promocional per premsa] és la cara
del curt i sovint explica les intencions estètiques i de contingut d’allò que es podrà
veure al film.
Al Centre Cultural de Cambrils es van poder veure els cartells de tots els
curtmetratges estatals seleccionats al FEC Festival.
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Del 9 de març al 10 d’abril
CRISTINA FERRÉ I AUQUÉ.
Paralaxe
Pintura
La paralaxe, terme grec utilitzat per descriure l’aberració de la
realitat que es produeix segons la posició de l’observador
respecte el cos observat, és un concepte utilitzat en astronomia,
fotografia i geometria que aplico a les relacions humanes per
definir la impossibilitat de captar tota la complexitat que
configura una persona. La dificultat de conèixer, de comprendre
l’altre i fins un mateix, dificultat afegida en aquest cas per
observar-nos d’una posició excessivament pròxima i des del
mirall de l’altre. Aquests impediments els he representat en
figures femenines encasellades, de vegades limitades i de
vegades jugant amb el color com a expressió d’estranyesa.
Del 13 al 28 d'abril
MA ISABEL MARSAL CARDONA
Ninesdedrap
Manualitats
Un petit món de fantasia i de colors és el que forma el meu
món actual, rodejada d’una gran varietat de nines de drap.
Tot va començar quan vaig conèixer el patchwork i la
infinitat de possibilitats creatives de les robes de cotó. Dels
quilts de patch vaig passar a la tècnica d’aplicació inspirada
per les escenes de contes clàssics
i d’allí a la creació d’una primera nina molt senzilla. Va ser
tot un descobriment i em va atrapar totalment.
Diuen que només es pot estimar el que es coneix, per això les nines surten de l’estudi
i van passejant per rodalies, per fer-se conèixer i estimar.
Del 03 al 19 de maig
VICENT SANAHUJA
Paperhams
Paper nu
Paper nu pretén fer del paper, més que un suport, un subjecte
artístic, ensems amb la pintura, la textura.
Sobre aquesta pretensió, l’obra representada s’insereix dins del
corrent anomenat informalisme matèric/abstracció lírica. tot això
combinat amb ferralla (objet-trouvé), temps i atzar fa sorgir, o no,
troballes estètiques casuals (el mur).
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Del 25 de maig al 09 de juny
XXVI JORNADES CULTURALS DE L’ASSOCIACIÓ DONES AMUNT
Exposició dels treballs del curs 2011-12, realitzats per les
alumnes d’aquesta associació i lliurament de premis als millors
treballs.
Petita exposició retrospectiva en motiu del lliurament de la
placa commemorativa dels 25 anys de l’Institut Català de la
Dona (imatge de portada).
Del 15 al 30 de juny
MAGIN DOMINGO
Cambrils 1977-2011
Fotografia
Recull algunes de les fotografies del llibre sobre Cambrils que
l’autor va publicar l’any passat amb Lunwerg Editores.
Nascut a Cambrils el 1959, Magín Domingo resideix a Barcelona. Es
va formar com a Tècnic Especial de Fotografia a l’estudi de
Joaquim Montaner i al Centre d’Ensenyament de la Imatge a
Barcelona als anys 78-79.
Des de meitats dels anys 80 fins als 90, va guanyar el primer premi
del cartell de la Fira de Cambrils i va fer els cartells i les tanques
publicitàries de Cambrils Nits d’Estiu i més endavant els cartells del
Carnaval.
De professió dissenyador, durant 25 anys Magín Domingo s’ha especialitzat en els
últims temps en la fotografia creativa i professional de les festes populars d’Espanya,
pel seu interès artístic.
Cambrils forma part de la seva vida. Vaig néixer aquí, a prop del port, entre els
pescadors, i vaig créixer i viure al temps que la vila anava canviant. Recordo amb
estimació els meus estius a Cambrils ajudant als meus pares a la Peixateria Domingo.
Assistint a la subhasta, gaudint de la platja, explica l’autor. En aquesta època, als 16
anys, és quan va sorgir la seva afició per la fotografia i amb una vella càmera reflex va
començar a fotografiar el seu poble i les seva gent. Vint-i-cinc anys després, revisant
aquelles velles fotografies i totes les que ha anat fent en tots aquest anys, va decidir
mantenir viu el record de la història contemporània de Cambrils i va començar a
recopilar més imatges dels seus carrers, de les seves festes, de la gent, de l’ambient.
mariner, dels turistes...
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Del 05 de juliol al 17 d’agost
ROSALIA POMÉS BATALLA
E-3
Pintura i esmalt
Aquesta exposició no és de teixit, però sí que té un fort
component tèxtil.
Les dues sèries, coetànies en el temps, encara que de
temàtiques diferents, denoten una influència del món tèxtil,
que ben aviat va formar part de la meva vida, i no
m’ha abandonat mai. El meu camí artístic, s' ha mogut fins
ara, entre la pintura, el collage i l' esmalt.
En aquesta mostra exploro camins nous en l’estampació, el feltratge de la llana, el
volum, el perforat, el relleu... I segueixo amb els meus collages sobre fusta amb
esmalt al foc s/ metalls.
Les tècniques adquirides en arts aplicades, em donen múltiples eines d’expressió que
combino sense cap pudor ni ortodòxia.
Utilitzo materials com la llana del Pirineu català, la fusta, el paper, les fulles, les fibres
vegetals, l’esmalt al foc, el coure...
Tot això, produeix un contrast plàstic, mesclant materials nobles i humils, que
m’interessa especialment.
Aquesta exposició parla del respecte, de la necessitat, de l’estimació, de la natura, de
la relació entre persones, de coses realment importants, i que de vegades no ens
ho semblen.
E3 significa : espero, enyoro, estimo.
Del 6 de setembre al 13 d’octubre
AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA DE CAMBRILS
B&W
Fotografia
Es tracta d’un treball col·lectiu de fotografies d’alguns membres
de l'Agrupació Fotogràfica. Podrem trobar-hi retrats, paisatges,
reportatge, etc.
Autors participants: Anna Corral, Magin Domingo, Josep M.
Ferran, Agustí Ortoneda, Joan Pastó, Jordi Pastó, Albert Porres,
Lorenzo Sanz, Jesús Tàpia i Jordi Tremosa.
Del 19 d’octubre al 17 de novembre
FRANCESC MUNTÉ, DOLORS ORTUÑO, XAVI CASTELLNOU I JOSÉ MARTÍ
4DTerra
Escultura i ceràmica
L’obra del Xavi Castellnou i el José Martín és un treball
d’investigació sobre esmalts cristal·litzats; l’obra de Francesc
Munté, Reflexions part 1, és un conjunt de set contenidors
ceràmics inspirats en l’origen de l’ésser humà; i l’obra de la
Dolors Muñoz és una col·lecció de retrats ètnics i personals tot
combinant l’escultura i la ceràmica de material refractari i esmalts.
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Del 22 de novembre al 26 de gener 2013
TURISME DE POSTAL
La Fundació Caixa Tarragona i l'Arxiu Històric de Tarragona
presenten Turisme de postal, una mostra que explica amb
imatges l’esclat del turisme a la Costa Daurada a través de les
postals que el fotògraf Raymond Miserachs va produir durant
els anys cinquanta i seixanta del segle XX.
L’activitat turística ha determinat en bona mesura el model de
creixement de les poblacions de costa i ha esdevingut un dels
principals motors econòmics de les comarques de Tarragona. Les imatges de Foto
Raymond permeten disposar d’una perspectiva única d’aquesta activitat amb
fotografies pensades com a reclam turístic (postals), però que alhora aporten una
gran quantitat d’informació sobre aquest fenomen.
Aquesta exposició està emmarcada dins del cicle L'arribada del turisme a Cambrils
(1950-1962) que pretén començar a donar a conèixer com es va desenvolupar aquella
primera dècada de l’auge turístic, gràcies al testimoni de les persones que hi van
estar directament relacionades i, també, a la documentació textual i gràfica que se’n
conserva. És un primer punt de partida per posar sobre la taula els col·lectius i els
factors que van fer possible, al llindar del 1960, l’esclat del turisme a Cambrils.
1.3.3. ESPAI EL PATI
Calendari d’exposicions de l’Espai El Pati 2012
Del 12 de gener al 11 de febrer 2012
Inauguració, dijous 12 de gener
Associació Cultural Tarracoart
Cambrils-Tarraco 2011
Pintura, escultura i fotografia
Del 17 de febrer al 16 de març de 2012
Inauguració, divendres 17 de febrer
Maria Ardiaca i Esther Carbonell
Tubularts
Fotografia, restauració i escultura
Del 23 de març al 21 d’abril de 2012
Inauguració, divendres 23 de març
Col·lectiu de Dones de Vilafortuny-ART 21
Pintura
Del 27 d’abril al 19 de maig de 2012
Inauguració divendres, 27 d’abril
Consuelo Bautista i Institut Cambrils
A los invisibles
Fotografia i projecte interdisciplinari
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Del 25 de maig al 09 de juny de 2012
Inauguració divendres, 25 de maig
Taller de pintura del Casal Municipal de la Gent Gran
Del 14 de juny al 13 de juliol de 2012
Inauguració dijous 14 de juny
INS Mar de la Frau i Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona
Els noms de l’aigua
Del 6 de setembre al 13 d’octubre de 2012
Inauguració dijous 6 de setembre
Associació Cultural Ariadna. Col·lectiu Orígens
Interiors
Del 18 d’octubre al 17 de novembre de 2012
Inauguració dijous 18 d’octubre
CAT-Cambrils Art Total
Teresa Prim. Dies a Cambrils
Grup de tendències diverses
Del 23 de novembre al 26 de gener de 2012
Inauguració divendres 23 de novembre
Evelyn Roca Schöpe
Puppen
Pintura
Descripció exposicions
Del 12 de gener al 11 de febrer 2012
ASSOCIACIÓ CULTURAL TARRACOART
Cambrils-Tarraco 2011
Pintura, escultura i fotografia
Tarracoart és una associació cultural sense ànim de lucre.
Tarracoart és una associació d’artistes de la Ciutat que
pretén reivindicar l’art fet a Tarragona. Es defineixen com
un col·lectiu que cerca la bellesa com a sentit de vida i les
seves obres són un reflex d’aquest esperit. Ens hem
d’acostumar i educar a gaudir de l’art diàriament, tant com
a creadors com a consumidors per un equilibri personal,
per un principi filosòfic . Pensem que l’art es pot trobar en la representació de la vida
quotidiana i també en la interpretació lliure de la realitat. Aquest col·lectiu d’artistes
tarragonins, cadascú amb
la seva tècnica, ha obert un procés per trobar espais que permetin l’encontre entre
artistes i públic, tant a Tarragona com a altres ciutats. Ha exposat com a col·lectiu a
Tarragona, Andorra, Torredembarra, Castell de Peníscola, Sitges, Amposta, França,
Madrid...
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Artistes participants: Antoni Tomàs, Pere J. Salas, Henrika, Maurici Montané, Luis
González,Carles Corbella, Gemma Solé, Josep M Solé, Marina B. Cubells, Xavier
Reinoso, Pablo Paz, Ana Soldevila, Emil Grigoras, Cinta Dalmau, Joan Salvat, Beni
Izquierdo, Aurora Fernandez, Victor Coll, Antón Rofes, Rosa Ma Salas, Iliyana Getova,
Javier Nuñez del Prado, Miguel Angel Rojas, Claudio Bonachi, Delphine Rey, Montse
Ferreres, Juan Andrés Varea, Montse Funtanet, Òscar Cadiach, Antonio Rojas.
*ASSISTÈNCIA A LA INAUGURACIÓ: Mossèn Josep M Font i el Sr. Ramon Martí
vicepresident del Sindicat Iniciativa i Turisme de Tarragona.
Del 17 de febrer al 16 de març de 2012
MARIA ARDIACA I ESTHER CARBONELL
Tubularts
Fotografia, restauració i escultura
En una societat com la nostra on predominen conceptes com
l’estrès, la velocitat, la saturació d’informació... hem volgut parar el
temps i gaudir d’aquests petits detalls, imatges, moments... que
omplen la nostra vida.
Mitjançant la combinació de diferents disciplines (fotografia,
restauració i escultura), així com de tècniques de manipulació
(tradicionals i innovadores) i d’idees al servei del disseny, hem donat
un nou caràcter als materials emprats.
Cada marc ha estat seleccionat i treballat manualment i de forma
individualitzada. Un cop recuperat i restaurat com a peça clàssica, el
marc s’ha reinterpretat aportant-hi un nou sentit estètic, una nova
visió i una sensibilitat actualitzada.
A fi de trobar un suport d’imatge de caràcter original i únic, s’ha investigat el material
de treball fotogràfic, introduint-hi innovacions en les tècniques i cercant noves
formes de creació. El resultat ha estat una visió tubular de la imatge.
Del 23 de març al 21 d’abril de 2012
COL·LECTIU DE DONES DE VILAFORTUNY-ART 21
Pintura
El Col·lectiu Dones de Vilafortuny, sota el nom d’ART-21,
realitza aquesta exposició dels seus treballs de pintura
actuals. Les seves temàtiques van des del realisme
paisatgístic, fins a una temàtica més personal, la qual cosa
demostra haver-hi un bon fons per seguir creient en l’art.
És interessant veure aquestes exposicions de col·lectivitat,
ja que l’espectador veu un ventall de possibilitats de
conèixer l’art en tots els seus aspectes. Que no decaigui
l’esforç i que es segueixi per aquest camí d’il·lusió i d’amor per l’art.
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Del 27 d’abril al 19 de maig de 2012
CONSUELO BAUTISTA I INSTITUT CAMBRILS
A los invisibles
Fotografia i projecte interdisciplinari
Les imatges subtils del projecte "A los invisibles" ens
encaren des de la metàfora amb la dura realitat de les
persones que han de deixar casa seva fugint de la misèria i
l’opressió.
A partir d’aquest treball de la fotògrafa Consuelo Bautista,
poètic i realista alhora, els alumnes de l'Institut de Cambrils
hem volgut reflexionar, des de diferents àmbits i punts de
vista, sobre les cultures, sobre allò que ens apropa malgrat
les diferències, i en el transcurs d’aquesta reflexió ens hem adonat que tots tenim
més en comú del que de vegades ens pensem i que al llarg de la història s’ha viscut
un constant intercanvi que ens ha portat fins on ens trobem avui. I és des d’aquesta
perspectiva que ens proposem mirar cap al futur.
Del 25 de maig al 09 de juny de 2012
TALLER DE PINTURA DEL CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN
Com cada any, la gent d’esperit jove del nostre estimat casal, exposa
les seves obres realitzades al llarg del curs 2011/2012. Obres de gran
qualitat pictòrica, inquietud, lluita i il·lusió. Amants tots ells de l’art,
gaudeixen creant una obra molt personal, força expressiva, plena de
plasticitat, cromatisme i lluminositat.
Del 14 de juny al 13 de juliol de 2012
INS MAR DE LA FRAU I ESCOLA D’ART I DISSENY DE LA DIPUTACIÓ A
TARRAGONA
Els noms de l’aigua
Segona edició de l'exposició conjunta entre l'INS La Mar
de la Frau i l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de
Tarragona on es mostrarà el treball que l'alumnat ha
portat a terme entorn del tema proposat enguany: ELS
NOMS DE L'AIGUA, i que pretén descriure l'aigua en el
seu entorn creatiu (arquitectura, pintura, fotografia,
literatura, música...), científic (origen, formació...), lúdic
(esports, festes, costums, folklore...) i lingüístic (diferents noms de l'aigua a diverses
llengües europees, varietat de noms que rep arreu del territori català ...) tenint en
compte les seves distintes morfologies (rius, mars, llacs, aiguamolls, déus, núvols,
boira, gel, pluja, granís...).
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Del 6 de setembre al 13 d’octubre de 2012
ASSOCIACIÓ CULTURAL ARIADNA. COL·LECTIU ORÍGENS
Interiors
Intencions sentides, sensacions retrobades, orígens assumits... art
vital entregat de nou, intimitat (nova?) dibuixada amb delit,
pensaments plasmats amb il·lusió... INTERIORS.
Hi trobareu mil errors revisitats, alguns encerts que comentem
somrients i nombrosos intents valents que recordem amb orgull.
Hi veureu moltes lluites apassionades, unes poques victòries
dolces i escasses derrotes que encaixem, més o menys moixes.
Hi descobrireu incomptables fortaleses de les que ens fan avançar,
minses febleses repetides -sembla que no n'aprendrem mai!- i
múltiples indecisions que vistes ara són evidents i absurdes.
Una mescla de sentiments, d’emocions, de diversions, d’il·lusions i de raons... que
hem omplert amb una barreja de vivències, d’experiències, de goigs i d’accions.
L’ànima d’aquesta amalgama preteníem servar-la dins nostre, però finalment hem
volgut mostrar-vos-la per un temps aquí, a Cambrils, i plasmar-la en una exposició de
molta pintura, un polsim d’escultura, dosis de petita gran fotografia, alguns esbossos
de poesia i sobretot una enorme vitalitat feta art... són els nostres... INTERIORS.
Del 18 d’octubre al 17 de novembre de 2012
CAT-CAMBRILS ART TOTAL
Teresa Prim. Dies a Cambrils
Grup de tendències diverses
La mostra d’enguany està dedicada a la memòria de la
Teresa Prim, component del CAT, que ens va deixar la
primavera passada. Aquest any ja no hi és i els seus
companys i companyes volen que totes les parets de la sala
d’exposicions siguin la Teresa.
Recordem que Cambrils Art Total va néixer l’any 1994.
Formada per artistes de la vila de Cambrils de diferents edats, procedències,
tècniques i estils, poden presumir de ser una associació amb una gran diversitat
artística.
Del 23 de novembre al 26 de gener de 2012
EVELYN ROCA SCHÖPE
Puppen
Pintura
PUPPEN són personatges reals que floten sobre fons
imaginaris, incrustant-los en un ambient diferent al que
palpem. En aquest món de llums, el color, les formes
repetides, representen l’aïllament, amb la intenció de
protegir a aquestes nines de la contaminació adulta, la
gelosia, l’enveja, l’avarícia i del lamentable materialisme
del que es nodreix la majoria de l’existència
contemporània.
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1.3.4 ALTRES EXPOSICIONS
ESCRIURE EN TEMPS DIFÍCILS 1912-2012
La Institució de les Lletres Catalanes conjuntament
amb la Subdirecció General
de Biblioteques preparen cada any una exposició
literària itinerant aprofitant les
commemoracions d’obres o autors destacats de la
nostre literatura.
Aquest any, del 3 al 14 de desembre es va poder
visitar, al vestíbul del Centre Cultural, una mostra
formada per diferents plafons amb informacions i
imatges, que feia un repàs per l’obra de quatre grans autors de les lletres catalanes
amb motiu del centenari del seu naixement. Els autors són: Avel·lí Artís-Gener
(Tísner), nascut l’any 1912 i mort l'any 2000, va ser un artista polifacètic i narrador
inesgotable d’anècdotes i memòries; Pere Calders (1912-1994), va ser el precursor del
realisme màgic en l’escenari internacional; Josep Ferrater Mora (1912-1991), que va
ser el filòsof català de més projecció internacional del segle passat i, Joan Sales (19121983), autor de la primera de les grans novel·les sobre la guerra civil d’èxit
internacional, i descobridor de genis literaris.
1.3.5. TALLERS OBERTS
Dins els actes de la Festa Major de la Immaculada 2012 es va presentar la quarta
edició Tallers Oberts, i com l’any anterior, els artistes de Cambrils van obrir les portes
dels seus tallers perquè tothom que hi estigués interessat pogués conèixer de prop
les seves obres en el lloc on són creades.
L’objectiu ha estat donar a conèixer els artistes cambrilencs, la seva obra i el procés
creatiu, in situ, en els seus tallers i apropar els artistes en general i facilitar-ne el
contacte.
Els dies que es va triar per fer l’activitat van ser el dia 8 i 9 de desembre dins els actes
de la Festa Major de la Immaculada. Els artistes, a més d’ensenyar les seves obres,
tallers i formes de treballar i també van oferir alguna activitat complementària. En
alguns casos els artistes i els establiments de Cambrils han fet una simbiosi i
col·laboren mútuament per donar-se a conèixer, així podem trobar artistes ubicats en
botigues o cafeteries.
Aquest any com a novetat els visitants trobaran el Passaport Tallers Oberts. Els
visitants l’hauran de segellar a tots el tallers si volen aconseguir un 20% de
descompte en l’adquisició de les obres de qualsevol dels artistes participants. Un
bon regal de Nadal ja que aquesta oferta serà vàlida fins el 5 de gener del 2013
Els artistes van quedar contents de les visites i de poder mostrar per cinquè any
consecutiu el seu treball. En total en van ser catorze amb mostres de pintura, el
patchwork, els esmalts, el gravat i l’escultura, entre d’altres.
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En aquesta edició ha col·laborat l’empresa Stilvins que aportarà vins per a fer un tast i
arrodonir la visita dels més grans amb una degustació mentre es visita el taller .
El projecte també ha comptat amb el suport de la Generalitat de Catalunya –
Departament de Cultura.
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1.3.6. MERCAT D’ART
El CAT- Col·lectiu d'Art Total de Cambrils, amb la col·laboració de l'Àrea de Cultura,
organitza cada estiu des del 1995, el Mercat d’Art, que consisteix en la instal·lació
d’unes parades on els artistes de l’Associació exposen i venen les seves obres. En els
seus inicis es va col·locar a la Plaça Espanya i posteriorment es va traslladar al Port de
Cambrils, on es continua realitzant avui dia.
L’horari establert és els dissabtes dels mesos de juliol, agost i setembre de les 19h a la
1h de la matinada.
Al 2012 hi van participar 28 artistes amb les seves corresponents parades, amb un
resultat satisfactori per ambdues parts de la organització.
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1.4. ACTES CULTURALS DINS DELS PROGRAMES FESTIUS AL LLARG DE L’ANY
Cambrils és un municipi ric en el seu calendari festiu. La ciutat va creixent i la festa ho
ha de fer al mateix ritme. A més de les Festes Majors de Cambrils Sant Pere i la Mare
de Déu del Camí, al llarg de l’any n’hi ha d’altres festes destacades, com són
Setmana Santa, la Fira, La Mare de Déu del Carme, La Mare de Déu de la Immaculada,
la Commemoració del Setge de 1640, les Festes de Nadal i Reis.
1.4.1. Setmana Santa
Els actes els organitza la Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor
Jesucrist de la Parròquia de Santa Maria i reben el suport de la regidoria de Cultura.
Dins de la programació d’actes, cal destacar com a acte
central de la Setmana Santa a Cambrils, la processó de
Divendres Sant. El 6 d’abril, a les 21 hores, es va iniciar la
processó del Sant Enterrament amb la participació de la
Congregació de la Puríssima Sang, la Confraria de la Mare
de Déu dels Dolors, l’Associació d’Antics Alumnes de La
Salle i els feligresos.
La processó va sortir de la plaça de l’Església de Santa Maria
i després del recorregut pels carrers del nucli antic, va
acabar a la plaça Espanya.
La desfilada la van iniciar els Armats de la Congregació de la Puríssima Sang seguits
pels escolans de la parròquia de Santa Maria; la bandera de l’Associació d’Antics
Alumnes La Salle; la bandera de la Congregació Puríssima Sang (que enguany la van
portar l’Associació de Dones Amunt) i el confrares de la Congregació; i com a
tancament de la processó, el Sant Sepulcre acompanyat de les autoritats i de la
guàrdia urbana de gala. Tot amb l’acompanyament musical de la banda de l’Escola
Municipal de Música de Cambrils i la Cobla La Principal de Tarragona.
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1.4.2 Fira de Cambrils
Com cada any, a començaments del mes de juny, hi ha un dels esdeveniments
multisectorials més rellevants de la promoció de l’activitat econòmica local.
Podem dir que és una excel·lent oportunitat per donar-se a conèixer.
S’ha consolidat com a una de les fires més importants de
Catalunya.
El departament de Cultura dins el programa de la Fira,
inclou un programa cultural força interessant, que
coincidint amb les dates pròximes a la Fira, pretén acostar
la cultura als ciutadans de Cambrils i aquells que visiten la
nostra ciutat per aquestes dates.
Enguany el pregó de la Fira 2012 va tenir lloc el diumenge
27 de maig a les 13 hores, a la Sala d’Actes del Casal
Municipal de la Gent Gran, a càrrec del Sr. Valentí Guasch
Brull, cambrilenc i actual Vicegerent de Docència, Recerca i
Serveis Universitaris de la UPC a Barcelona.
La inauguració oficial de la 55ena Edició de la Fira Multisectorial de Cambrils,
va ésser el divendres 1 de juny a les 12 hores, a càrrec del Sr. Enric Colet Petit,
Secretari General d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
A continuació es detalla la programació cultural que es va dur a terme:
Del 17 de maig al 15 de juny
Dijous, 17 de maig, a les 20 h, als jardins de l’Escola Municipal
de Música de Cambrils, inauguració de l’exposició ELS
VISITANTS.
Aquesta exposició va ser concebuda com una exposició viatgera.
Katja Rosenberg, una artista resident a Londres que es dedica a
comissariar exposicions a Londres i a diferents ciutats alemanyes,
va convocar a artistes de diferents indrets Londres, Portugal,
Alemanya, Cambrils... a realitzar una escultura de petit format per
poder viatjar, que fos resistent a les inclemències del temps per a
ser exposada a l’exterior. El tema era Els Visitants.
Horari de visita: el d’obertura de l’EMMC i els dies 2 i 3 de juny: de les 12 a les 14 h i
de les 18 a les 21 h.
Organitzen: Nuri Mariné, Dolors Ruiz, Bali Cejas, Elisa Rovira i Marta Claret, amb la
col·laboració del Departament de Cultura de l’Ajuntament de Cambrils i de l’Escola
Municipal de Música de Cambrils.
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Divendres, 18 de maig
A les 20 h, a la Sala Àgora de l’edifici consistorial de l’Ajuntament,
inauguració de l’exposició ARTISTES DE CAMBRILS. Fins al 28 de
juny.
Dijous, 24 de maig
A les 20 h, a la Sala d’Actes del Centre Cultural, FICMA TOT L’ANY –
Mostra del Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient:
projecció de YASUNI, DOS SEGONS DE VIDA.
Sinopsi: El documental mostra tant a nivell nacional (Equador) com
internacional la proposta equatoriana de no extraure el cru i deixar-lo
al sòl, lniciativa Yasuní-ITT, i els diferents punts de vista d’actors i
habitants de la zona, que giren al voltant d’aquest plantejament únic al
món.
Director: Leonardo Wild. Durada: 90 min. Any: 2010.
País: Equador/EUA/Àustria. El 22 de maig és el Dia Internacional de la Biodiversitat
Entrada lliure.
Divendres, 25 de maig
A les 18 h, a la Biblioteca Municipal, TROBADA AMB L’ESCRIPTOR I PERIODISTA
VICENÇ VILLATORO, per concloure les sessions dels Clubs de Lectura Juvenil i Infantil
Vicenç Villatoro, nascut a Terrassa el 1957 és conegut per tothom per les diverses facetes
professionals: periodista, polític, escriptor, articulista i col·laborador habitual en mitjans
de comunicació.
Com a escriptor és autor majoritàriament d’una dotzena de novel·les per a adults i
debuta amb l'obra La Torre, en la narrativa juvenil, guanyant el Premi Vaixell de Vapor.
A les 20 h, a la Sala Àmbits del Centre Cultural, inauguració de
l’exposició JORNADES CULTURALS DE L’ASSOCIACIÓ DONES
AMUNT. Exposició dels treballs de Pintura, Arts Aplicades i
Restauració realitzats per les alumnes dels cursos de
l’Associació de Dones Amunt.
A les 20.30 h, a l’Espai El Pati del Centre Cultural, inauguració de
l’exposició TALLER DE PINTURA DEL CASAL MUNICIPAL DE LA
GENT GRAN. Exposició de les obres realitzades pels avis/àvies del
taller de pintura a l’oli i dibuix del Casal Municipal de la Gent Gran
de Cambrils, dirigit per la pintora Marta Argentina Garcia Suárez.
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Dimarts, 29 de maig
A les 20 h, al Museu Molí de les Tres Eres, xerrada ELS ORÍGENS DE LA FIRA I LA SEVA
REPERCUSSIÓ COMERCIAL, amb el Sr. Josep M. Recasens, president del Centre
d’Estudis Cambrilencs.
Organitzen: Centre d’Estudis Cambrilencs i Museu d’Història de Cambrils
Dimecres, 30 de maig
A les 22 h, al Teatre del Casal Parroquial, el grup de teatre LA
TECA TEATRE presenta PARELLES DE FET, DE FET PARELLES,
basada en l’obra de Carles Pons.
Sinopsi: El món sencer s’organitza, amb totes les variacions que
hi vulguem buscar, al voltant del número 2, el parell, de la
parella. Parelles de fet, de fet parelles, és una història d’amor,
un homenatge a la parella total. I recordin que qui té
companyia... el llit li escalfa.
Preu entrada: 3 € (venda 1 hora abans al mateix teatre)
Organitza: La Teca Teatre
Dijous, 31 de maig
De 10 a 12 del matí, al Centre Cultural, COM ES FA UN ARBRE GENEALÒGIC.
Taller pràctic de dues sessions, adreçat a totes les persones interessades en conèixer
com s’elabora un arbre genealògic a partir de la documentació municipal i de les
parròquies.
Cal inscriure’s prèviament a l’Arxiu Municipal de Cambrils (tel. 977 794579, ext. 3062).
Inscripció gratuïta. Places limitades.
Organitza: Arxiu Municipal de Cambrils
A les 22 h, al Teatre del Casal Parroquial, el grup de teatre
LA TECA TEATRE presenta PARELLES DE FET, DE FET PARELLES
basada en l’obra de Carles Pons.
Preu entrada: 3 € (venda 1 hora abans al mateix teatre)
Organitza: La Teca Teatre
Divendres, 1 de juny
A les 20 h, a la Sala d’actes del Centre Cultural, presentació del llibre EL
PARLAR DE CAMBRILS de Pere Navarro, guanyador de la 7a Beca de
Recerca Vila de Cambrils.
La presentació anirà a càrrec del Dr. Jordi Ginebra, catedràtic de
Filologia Catalana de la URV.
Sinopsi: El parlar de Cambrils és una monografia que descriu i analitza la
llengua catalana parlada en aquesta localitat camptarragonina.
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Des del punt de vista geolingüístic té un interès especial, ja que, resseguint la costa de
nord a sud, Cambrils és el penúltim poble que s’expressa en català oriental —el darrer és
l’Hospitalet de l’Infant—, circumstància que li fa compartir trets, per proximitat, amb el
català occidental: els límits, les cruïlles, les transicions, són d’un immens interès per als
dialectòlegs.

Dissabte, 2 de juny
A les 12 h, a la Sala d’Actes del Centre Cultural, LLIURAMENT DE PREMIS del Concurs
de Dibuix: Com t’agradaria que fos la plaça de l’Ajuntament de Cambrils?
Organitza: Regidoria de Planificació de Ciutat i Cultura.

A les 18 h, a la Plaça del Setge, PARAULOTES, de la Companyia Forani Teatre. Un
espectacle d’animació infantil on les “grans” protagonistes són les lletres.
Espectacle Familiar. Gratuït. Amb el Suport de TDCamp

Dijous, 7 de

juny

De 10 a 12h, al Centre Cultural, COM ES FA UN ARBRE GENEALÒGIC. Segona sessió.
Organitza: Arxiu Municipal de Cambrils
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1.4.3. Festa Major de Sant Pere, patró de Cambrils
La Festa Major de Sant Pere, patró de Cambrils, va tenir lloc al
pàrking ubicat al Parc del Pescador, degut a les obres que
s’estan realitzant a la plaça del pòsit.
Com cada any la Festa Major de Sant Pere, a la seva
programació també inclou actes de la festa de Sant Joan. Els
actes es van programar des del 21 de juny fins a l’ 1 de juliol.
El primer acte de la Festa de Sant Pere va ser la celebració del
Dia de la Música per part de l’Escola Municipal de Música de
Cambrils.
Els actes anteriors i posteriors a la Diada de Sant Pere: ballades de sardanes, l’arribada
de la flama del Canigó, l’espectacle del foc, revetlles, concerts, VII Festa de l’Ormeig,...
una varietat d’activitats per a què pugui gaudir el públic de qualsevol edat.
A continuació la programació cultural inclosa dins el programa de la Festa Major de
Sant Pere:
Dijous, 21 de juny
A les 19h, a la Parròquia de Santa Maria, celebració del DIA DE LA MÚSICA, concert de
les orquestres de corda OCA, ORCA i KADENZA.
A les 20h, a la plaça de l’Església, concert dels grups de vent STACCATO i
CRESCENDO. Per finalitzar cercavila fins a l'Escola Municipal de Música de Cambrils.
Organitza: EMMC
Dissabte, 23 de juny
De les 19h fins a la 1h de la matinada, al Passeig Miramar, MERCAT D’ART del
col·lectiu CAT-Cambrils Art Total.
Dilluns, 25 de juny
A les 20 h, a la Torre de l’Ermita, inauguració de l’exposició “Cartes Postals de més
d’un segle” de la Col·lecció de Ramon Ortiga i Vidal.
Organitza: Centre d’estudis Cambrilencs i Museu d’història de Cambrils
Dimecres, 27 de juny
A les 20 h, a la Torre del Port, inauguració de l'exposició “Barques, vaixells i naus“
produïda per l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya.
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Divendres, 29 de juny
Al migdia, pels carrers del Port, Cercavila del grup de vent CRESCENDO
Organitza: EMMC
Dissabte, 30 de juny
De les 19h fins a la 1h de la matinada, al Passeig Miramar, MERCAT D’ART del
col·lectiu CAT-Cambrils Art Total.

1.4.4. Festa Mare de Déu del Carme
A molts pobles costaners de Catalunya la Mare de Déu del
Carme és la patrona dels mariners de moltes poblacions del
litoral mediterrani. A Cambrils els pescadors i les seves famílies
s’encomanen a aquesta Verge per demanar-li salut i protecció
davant els perills de tempestes.

Dins de la programació d’actes, destaca la XIII Mostra de
Puntaires, que va tenir lloc el diumenge 15 de juliol, de les 18 a
les 20 hores, al Parc del Pescador.
Un any més, aquest acte ha estat organitzat per l’Escola de
Puntaires de Cambrils, amb la participació de l’Ajuntament que
va col·laborar amb la cessió de l’espai, personal i logística, així
com amb el suport econòmic i lloguer de material.

Enguany es va celebrar aquesta Mostra de Puntaires, on una vuitantena d’alumnes
cambrilenques van fer una demostració amb les diferents tècniques de la punta de
coixí.
La Mostra es va iniciar amb l’acte de benvinguda de l’alcaldessa Mercè Dalmau, que
va lliurar a totes les alumnes un diploma simbòlic “a la constància”.
I així com l’any passat, també s’hi van instal·lar, al llarg del parc, diverses parades amb
productes relacionats amb les puntes de coixí i les manualitats.
Més d’un centenar de persones es va reunir en aquest espai, entre les alumnes i el
nombrós públic que s’hi va acostar per visitar i observar l’activitat.
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1.4.5. Festa Major Mare de Déu del Camí
Per vuitè any consecutiu, l’Ajuntament va retre el tradicional
homenatge a les Maria del Camí, Camí o Maria del Camino
nascudes o que visquin a Cambrils, en motiu de la seva
onomàstica, el dia 7 de setembre a la sala de plens del
consistori cambrilenc.
La jornada festiva va comptar amb els diferents grups d’arrel
tradicional de Cambrils que van participar en diferents actes
al matí i a la tarda, acompanyats d’una gran participació
popular.
Els actes de Festa Major s’han programat des del 25 d’agost a l’11 de setembre.
A continuació els actes culturals que formaren part de la programació:
18è MERCAT D’ART
Fins el 29 de setembre, va estar ubicat al Passeig Miramar, tots els dissabtes de les 19
a la 1 h (exceptuant el dissabte 25 d’agost, que es canvià pel dimarts 14 d’agost).
Mercat que organitza l’associació Cambrils Art Total, amb la col·laboració del
Departament de Cultura de l’Ajuntament de Cambrils.
Dimecres, 5 de Setembre:
20h. a la Sala Àgora
Inauguració de l’exposició “Retrats de festa”
Organitza: Arxiu Municipal de Cambrils i departament Cultura i
Festes
22h. al Parc del Pescador
Concert d’afrofusió amb Nakany Kanté dins del Programa de
Concerts “Diversons, Música per a la integració” de l’Obra
Social “la Caixa”.
Nakany Kanté conserva a l'aguda i penetrant veu tots els
registres de la música mandinga. Al cap i a la fi, va aprendre tots
els seus secrets i de molt nena, mentre creixia envoltada
d'artistes de tot tipus al seu poble natal, Siguiri, una petita
població de la República de Guinea, prop de la frontera amb Mali.
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Ja han passat uns quants anys d'aquests dies i ara, acompanyada per cinc músics de
gran qualitat i experiència en l'escena de la música africana, ens presenta un projecte
que se submergeix de ple en la tradició de la seva terra per presentar-nos, en format
acústic , la riquesa i la vitalitat d'una cultura ancestral que ha donat figures del nivell
de Salif Keïta, Mory Kanté o Toumani Diabaté.
Organitza: Fundació “la Caixa” amb la col·laboració dels departaments de Cultura i Festes
Dijous, 6 de Setembre:
20h. a la Sala Àmbits
Inauguració de l’exposició col·lectiva de fotografia “B&W” de
l’Agrupació Fotogràfica de Cambrils.

20.30h. a l’Espai El Pati
Inauguració de l’exposició de pintura, fotografia i poesia “Interiors” del
Col·lectiu Orígens

22h. al Parc del Pinaret
Concert de samba amb Gafieira Miúda dins del Programa de
Concerts “Diversons, Música per a la integració” de l’Obra
Social “la Caixa”.
L'univers musical brasiler mai deixa de sorprendre'ns.
Acostumats a la potent síncope dels seus ritmes percussors, amb la proposta d'aquest
septet barceloní descobrirem la Gafieira, un estil suau i delicat, desconegut per la
majoria de nosaltres però molt popular al Brasil des dels anys trenta del segle XX. A
més d'identificar aquest estil musical, Gafieira és també el nom de la coneguda sales
de ball on generacions de brasilers (sobretot a Rio de Janeiro) s'han trobat per ballar i
escoltar la seva música preferida al ritme que marquen enormes big bands. Des d'un
format menor, Gafieira Miúda ens trasllada aquest univers màgic i atemporal,
recuperant i revitalitzant peces històriques com "Beija-me" o "Sem compromisso”.
Organitza: Fundació “la Caixa” amb la col·laboració dels departaments de Cultura i Festes.
Una altra de les activitats incloses al programa però que va tenir lloc després de la
Festa Major, va ser el dia 12 de setembre a les 19 hores, a la Biblioteca, on va tenir lloc
l’entrega del premi del Joc de l’Estiu, a més del sorteig de la bossa entre els
usuaris que durant l'estiu haguessin participat amb el préstec dels Lots sorpresa. Per
acabar la tarda, vam gaudir amb els Contes per la pau amb Montse Parra.
Activitat patrocinada per "La Caixa".
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1.4.6. Festa Major de la Immaculada
Amb el mes de desembre, arriba la Festa Major d’Hivern, la Festa
Major de la Immaculada.
La processó de la Immaculada juntament amb els actes de
Commemoració del Setge de 1640 van ser els actes centrals
d’aquest programa.
La programació va comprendre els actes des del 24 de
novembre fins al 9 de desembre.
Els actes més destacats de la programació cultural per l’any 2012 foren:
Dissabte, 24 de novembre
A les 20 h, a la Cripta de l’Ermita, Cicle de Concerts de Tardor: IMATGES DE L’ANY
Homenatge a Eduard Toldrà
Recorregut per les cançons que evoquen les estacions de l’any amb lletres de: Josep
Maria de Segarra, Josep Carner, Joan Maragall, Tomàs Garcés, .... en una producció del
Conservatori Victòria dels Àngels de Sant Cugat del Vallès amb la col·laboració de la
Fundació del mateix nom.
Preu entrada: 5 € | XX Cicle de Música Vocal
Dimecres, 28 de novembre
A les 20h, a la Sala d’Actes del Centre Cultural, dins del cicle L’arribada del turisme a
Cambrils: 1950-1962, conferència Turisme de postal a la Costa Daurada, a càrrec de
Salvador Anton, catedràtic d'Anàlisi geogràfica Regional a la Universitat Rovira i Virgili.
Divendres, 30 de novembre
A les 19 h, a la biblioteca, Tertúlia amb Ramon Gasch, autor del llibre Bon cop de falç!,
sessió en obert del Club de Lectura Adult.
Dissabte, 1 de desembre
A les 20 h, a la Cripta de l’Ermita, Cicle de Concerts de Tardor: RIU EN SO
Presentació del disc “Tot això eren horts!” on la passió radical per les Terres de l’Ebre,
es combinen amb la seva música tradicional, la rumba, les balades o diferents temes
originals dels Països Catalans.
Preu entrada: 5 € | XX Cicle de Música Vocal
Diumenge, 2 de desembre
A les 10 h, al Patronat de Turisme de Cambrils, ruta històrica El naixement del Cambrils
turístic (1950-1962).
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A les 12 h, a la Sala de Plens de l’Edifici Consistorial, lliurament dels PREMIS VILA DE
CAMBRILS 2012: 31è Premi de Pintura Vila De Cambrils i 4t Premi de Narrativa
Marítima Vila de Cambrils Josep Lluís Savall. Amb la intervenció del grup d’alumnes de
l’Escola Municipal de Música de Cambrils format per: Marta Cedó (espineta), Maria
Senserrich (flauta travessera), Neus Cortiella (violí) i Angela Guillén (violoncel).
A continuació, a la Sala Àgora, s’inaugurà l’exposició de les obres seleccionades en el
31è Premi de Pintura Vila de Cambrils.
A les 20 h, a la Cripta de l’Ermita, Cicle de Concerts de Tardor: MAR BEZANA I DANIEL
LIGORIO. DUET DE CASTANYOLES I PIANO.
Organitza: Departament de Cultura
Preu entrada: 5 €
Dilluns, 3 de desembre
Al vestíbul del Centre Cultural, exposició Escriure en temps difícils 1912-2012, en motiu
de la commemoració dels 100 anys del naixement dels escriptors Avel·lí Artís-Gener,
Josep Ferrater Mora, Pere Calders i Joan Sales.
Organitzada i produïda per la Institució de les Lletres Catalanes i amb la col·laboració
del Servei de Biblioteques
Del 3 al 20 de desembre, Gimcana nadalenca… ens ajudes a trobar les respostes?
adreçada a famílies amb infants d’entre 5 i 10 anys. Organitza: Biblioteca Municipal de
Cambrils i Pla de Barris.
A les 18 h, a la biblioteca, A la recerca del pastís d'aniversari, joc de pistes amb Montse
Parra per a celebrar els 15 anys de la biblioteca. Patrocina: "la Caixa" i Forn Barreiro.
Col·labora: Coral de la Casa del mar.
Dimecres, 5 de desembre
A les 17:30 h, a la biblioteca, Qui vol un conte... de princeses? amb Rosana Andreu que
explicarà contes de princeses.
Dissabte 8 i diumenge 9 de desembre
De les 12 a 14 h i de 17 a 21 h, TALLERS OBERTS 2012
Per conèixer millor la seva obra i el lloc on treballen els artistes obren les portes dels
seus tallers.
Consulta la Guia amb les adreces
Diumenge, 9 de desembre
A les 12 h, a la plaça del Setge, COMMEMORACIÓ DEL SETGE DE CAMBRILS DE L’ANY
1640. Acte institucional a càrrec del Sr. Agustí Alcoberro i Pericay, director del Museu
d’Història de Catalunya. Seguidament, ofrena Cantada de la Coral Verge del Camí.
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A les 18 h, al Teatre del casal Parroquial – plaça de l’Església de Sant Pere, TEATRE
FAMILIAR dins el cicle de Diumenges al Teatre.
Teia Moner presenta Amb lletra menuda
Sinopsi: Espectacle de màgia i titelles sobre contes de l’escriptor i mestre Jaume Cela.
Ens aproparà a les històries de El gegant Panxut, L’estrella que volia tenir cua, Els
nassos del rei i El cel té un problema.
Preu de l’entrada: 4 €
1.4.7. Commemoració del Setge de Cambrils (12 de desembre)
Any rere any, recordem que Cambrils, l’any 1640, va patir un terrible setge que va
durar tres dies i que ens deixa a la memòria el record d’una història brillant i gloriosa
de lluita per la nostra terra i, a la vegada, trista pel sentiment de pèrdua i claudicació
del nostre poble enfront les forces de Felip IV.
Com cada any fem un breu resum d’aquests fets per commemorar aquesta data tant
important dins la història del nostre municipi. Així mateix d’important és l’Himne
Nacional de Catalunya (Els Segadors) un recordatori del que va passar i una crida a la
defensa de la llibertat de la terra i que, de fet, l’acte de clausura es duu a terme amb
la cita del nostre Himne.
L'acte institucional de la commemoració del Setge de Cambrils de 1640 va anar a
càrrec del Sr. Agustí Alcoberro i Pericay, director del Museu d’Història de Catalunya.
Primer va parlar l’alcaldessa i en acabat el Sr. Alcoberro que va fer un resum dels fets
ocorreguts el 1640 i continuà amb la recerca de paral·lelismes amb la situació actual.
Seguidament va tenir lloc l’actuació de la Coral Verge del Camí que va finalitzar el
discurs amb el Cant dels Segadors.
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1.4.8. Setmana de la ciència
Any Internacional de l'Energia Sostenible per a Tothom - Any Europeu per a
l'Envelliment Actiu - Any de la Neurociència
La Setmana de la Ciència és una iniciativa coordinada per
la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.
Els temes centrals de l'edició d'enguany són l'energia
sostenible, la neurociència i l'envelliment actiu amb
motiu de la celebració, aquest 2012, de l'Any Internacional
de l'Energia Sostenible per a Tothom, l'Any Europeu per a
l'Envelliment Actiu i l'Any de la Neurociència.
Enguany es va arribar a la 17a edició de la Setmana de la
Ciència a Catalunya i es va celebrar del 16 al 25 de
novembre, una setmana i escaig plena d’activitats
pensades i procurant enfocar diferents temàtiques amb una interactivitat que
permeti una participació activa: jornades de portes obertes, exposicions, xerrades,
cursos, tallers científics,... tot un ventall de possibilitats a l’abast dels ciutadans.
Com cada any, des de Cambrils, vam col·laborar en la difusió de la cultura científica i
tecnològica.
En aquest marc el Departament de Cultura us presenta a continuació la programació
d’activitats organitzades des del Centre Cultural conjuntament amb el Museu
d’Història, l’Arxiu Municipal, la Biblioteca Pública Municipal i el Casal Municipal de la
Gent Gran de Cambrils. Que han comptat amb la col·laboració de Càtedra Down/URV
de Desenvolupament Sostenible de la Universitat Rovira i Virgili, FICMA (Festival
Internacional de Cinema del Medi Ambient) i STS Vitabitat Salou.
FEM MÉS SOSTENIBLE EL NOSTRE DESENVOLUPAMENT: CANVI EN EL MODEL
ENERGÈTIC
Divendres 16 de novembre a les 11h
al Centre Cultural
Conferència a càrrec del Dr. Òscar Saladié, professor del Departament de Geografia
de la URV i director de la Càtedra Down/URV de Desenvolupament Sostenible
Organitza: Centre Cultural de Cambrils amb la col·laboració de Universitat Rovira i
Virgili.

Fotografia de Marta Nolla Masdeu: "Verd d’esperança. Verd
d’energia". Tercer premi III Concurs de Fotografia de la Càtedra
DOW/URV de Desenvolupament Sostenible
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CINEMA DEL MEDIAMBIENT
Divendres 16 de novembre a les 12.30h
al Centre Cultural
Projecció del documental LA 4a REVOLUCIÓ, AUTONOMIA
ENERGÈTICA.
Direcció: Carl-A. Fechner. 83 min. Alemanya 2010. VO: anglès.
Subtitulada en castellà).
El film descriu la possibilitat d’aconseguir energies 100%
renovables en els propers 30 anys. Així, un prominent activista
ambiental (guanyador del premi Nobel) i innovadors empresaris
i polítics demostren les oportunitats que la revolució energètica
proporcionarà quant al desenvolupament econòmic sostenible i
a l’equitat social i econòmica.
Organitza: Centre Cultural de Cambrils amb la col·laboració de FICMA (Festival
Internacional de Cinema del Medi Ambient).
PORTES OBERTES AL MUSEU AGRÍCOLA DE CAMBRILS
Dissabte 17, de 10.30 a 13.30h i de 17 a 20h
i diumenge 18 de novembre, de 10.30 a 13.30h
Jornades de portes obertes al Museu Agrícola de
Cambrils, antic celler modernista construït per l'arquitecte
Bernardí Martorell el 1920.
Organitza: Museu d'Història de Cambrils. Amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Cambrils i Cooperativa Agrícola i Caixa Agrària de Cambrils.
CAMBRILS, PARADA I FONDA
Dijous 15 de novembre a les 20h
al Centre Cultural
Taula rodona amb testimonis. Aquesta taula rodona forma part del cicle L'arribada
del turisme a Cambrils (1950-1962), que pretén encetar una línia de divulgació sobre
els inicis del turisme a Cambrils, a través de la documentació existent i dels
testimonis de les persones que ho van viure.
Organitzen: Arxiu Municipal de Cambrils i Museu d'Història de Cambrils
TURISME DE POSTAL
Dijous 22 de novembre a les 20h
al Centre Cultural
Inauguració de l'exposició itinerant . Aquesta exposició forma part del cicle L'arribada
del turisme a Cambrils (1950-1962. L'exposició itinerant produïda per la Fundació
Caixa Tarragona es podrà veure fins al 26 de gener 2013 a la Sala Àmbits.
Organitza: Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Cambrils
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CONTROLA EL TEU PES SALUDABLEMENT
Del 13 al 29 de novembre, dimarts i dijous de 15.30 a 16.30h
al Centre Cultural
Taller per aprendre a menjar d’una manera agradable i sana, per tal
de poder controlar el teu pes corporal i mantenir-lo a llarg termini.
Professora: Caterina Santamans, dietista. Matrícula: 22 €.
Inscripcions: OAC i www.cambrils.cat/inscripcions
Organitza: Centre Cultural de Cambrils.
COM ES FA UN ARBRE GENEALÒGIC
19, 26 de novembre i 3 de desembre, dilluns de 10 a 12h
al Centre Cultural
En aquest taller, al llarg de 3 sessions, els alumnes aprendran a
utilitzar la documentació que es conserva en diferents arxius i
obtenir la informació necessària per elaborar l’arbre genealògic
de la família. Es faran pràctiques amb documentació d’arxiu
digitalitzada.
Matrícula: 10 €.
Inscripcions: OAC i www.cambrils.cat/inscripcions
Organitza: Arxiu Municipal de Cambrils.
TALLER DE ROBÒTICA
Dimecres 21 de novembre, de 9:30 a 12:30h
al Centre Cultural (sessions escolars per alumnes de 5è i 6è de primària)
En la nostra vida quotidiana el món de la informàtica, la
electrònica i la robòtica està cada dia més a prop nostre. En les
feines de la llar, en el treball, i evidentment en la recerca, aquestes
eines són quasi bé imprescindibles.
Amb el Taller de Robòtica volem atansar uns primers
coneixements molt divertits, i alhora instructius, sobre els
principis de la robòtica ja sigui educativa, domèstica, industrial o
de recerca.
Els usuaris del taller podran tocar i dirigir els diferents models de robots, a més
disposem d’un model d’última generació de robot humanoide, el qual de ben segur
farà gaudir unes bones emocions als participants del taller.
A càrrec d’Univers quark, serveis astronòmics. www.universquark.com
Organitza: Centre Cultural de Cambrils.
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CINEMA DEL MEDIAMBIENT
Dimecres 21 de novembre a les 20h
al Centre Cultural
Projecció de LA MESURA DE L'HOME
Direcció: Marianne Korver. 56 min. Estònia 2010. (VO anglès.
Subtitulada en català).
La crisi ambiental és de debò una crisi del medi ambient o és la
crisi de les nostres aspiracions, valors i hàbits? Hem gastat molta
energia per canviar l’ambient i satisfer les nostres necessitats a la
nostra mesura. Ara estem disposats a gastar-ne encara més per
evitar les conseqüències dels canvis que hem causat. És el moment
per canviar nosaltres mateixos?
Organitza: Centre Cultural de Cambrils amb la col·laboració de FICMA (Festival
Internacional de Cinema del Medi Ambient).
PREJUDICIS SOBRE LA VELLESA: NO TOTS ELS VELLS SÓN SAVIS, NI TOTS ELS
SAVIS SÓN VELLS
Divendres 23 de novembre a les 11h
al Centre Cultural
En la societat actual s’ha construït una imatge negativa de
la vellesa que de manera poc conscient transmetem de
generació en generació i que impregna tots els àmbits de
la relació personal... mitjançant la recuperació de dites
populars en torn a la vellesa, i la participació dels assistents,
desmuntarem aquests estereotips. Amb la idea de fomentar l’intercanvi
intergeneracional entre un grup d’avis i un grup de joves, el taller comptarà amb un
suport digital en la presentació i amb un format proper i distès que invita a expressar
opinions i reflexionar sobre els temes proposats.
Dinamitza Rosa Mercadé, treballadora social d’STS Vitabitat Salou.
Organitzen: Centre Cultural de Cambrils i Casal Municipal de la Gent Gran.
COM FER UN HORT URBÀ A CASA NOSTRA
Dissabte 24 de novembre de 10.30 a 12h
al Centre Cultural
T’agradaria fer créixer les teves pròpies verdures ecològiques
en el teu balcó o finestra? Un hort urbà és un hobby que no
malgasta els diners i ens aporta molts beneficis. TALLER
FAMILIAR on farem una pràctica de cultiu i us podreu emportar unes plantetes gratis
per començar el vostre hortet a casa.
Dinamitza Montserrat Olivé Muñoz. Filla d’agricultors, experta en agricultura i
jardineria. Activitat gratuïta. Places limitades.
Organitza: Centre Cultural de Cambrils.

Memòria de Cultura 2012

69

Un total de 389 assistents a les activitats englobades dins el programa de la
Setmana de la Ciència 2012.
SETMANA DE LA
CIÈNCIA 2012
13/11/2012
15/11/2012
15/11/2012
16/11/2012
16/11/2012
16/11/2012
17/11/2012
19/11/2012
20/11/2012
21/11/2012
21/11/2012
21/11/2012
21/11/2012
22/11/2012
22/11/2012
23/11/2012
24/11/2012
24/11/2012
26/11/2012
27/11/2012
29/11/2012
03/12/2012
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Assistència
Curs Controla el teu pes saludablement
Curs Controla el teu pes saludablement
Cicle L’arribada del turisme a Cambrils
Conferència Canvi en el model energètic
Projecció “La 4a Revolució, Autonomia Energètica”
Portes obertes al Museu Agrícola de Cambrils
Portes obertes al Museu Agrícola de Cambrils
Taller Com es fa un arbre genealògic
Curs Controla el teu pes saludablement
Tallers escolars de Robòtica
Tallers escolars de Robòtica
Tallers escolars de Robòtica
Projecció “La Mesura de l’home” – FICMA tot l’any
Curs Controla el teu pes saludablement
Inauguració exposició Turisme de Postal
Taller Prejudicis sobre la vellesa
Taller Com fer un hort urbà
Taller Com fer un hort urbà
Taller Com es fa un arbre genealògic
Curs Controla el teu pes saludablement
Curs Controla el teu pes saludablement
Taller Com es fa un arbre genealògic

389
12
11
32
0
0

10
11
26
26
50
15
11
33
30
38
36
12
13
13
10
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1.4.9. L’Aventura de Viatjar
"L’aventura de viatjar” és una activitat que s’enceta cada primavera a Cambrils,
arribant enguany a la 5a edició del cicle de xerrades i audiovisuals sobre viatges i
viatgers, que té lloc al Centre Cultural de Cambrils.
En aquesta ocasió la programació girarà entorn dels Viatges solidaris, amb xerrades,
col·loquis i projeccions audiovisuals que permeten compartir l’experiència del viatge
amb els seus protagonistes, conèixer millor el món en el que vivim i aprendre de les
diferents cultures que l’enriqueixen. L’entrada és gratuïta.
L’any 2012, la programació prevista per “L’aventura de viatjar” ha estat la següent:
10 de maig a les 20h – Gàmbia, el somriure d’Àfrica. Experiències d’un viatge
solidari
a càrrec de Jesús Marco. Professor d’Educació física, viatger i cooperant.
Amb en Jesús compartirem la experiència d’un viatge
solidari, en el marc d’un projecte de cooperació, allí, a Baja
Kunda, un petit poblet al oest del país, on va viure durant
tot un any.
Ens mostrarà la forma de vida i la cultura d’aquest poble
Gambià i la tasca desenvolupada en aquest projecte, i en
veure les imatges, potser podrem entendre per que anomenen a Gàmbia “el
somriure de Àfrica”.
Podrem conèixer de primera mà les vicissituds de la convivència diària i debatrem
sobre el per que optar per aquest tipus de viatge solidari, les motivacions que solen
moure a l’aventurer, i el retorn que s’obté amb la experiència.
17 de maig a les 20h - Chigüines de Nicaragua. Una realitat social i cultural per
explorar.
a càrrec de Mercedes González Minguillón. Mestra, Educadora Social i Antropòloga.
La Mercedes ens presenta la seva experiència amb els
chigüines: “El viatge que vaig realitzar a Nicaragua,
entre març i maig de 2008, va ser una oportunitat més
per trobar-me amb la Vida.
Com en un Diari de Camp, les diferents ciutats i
comunitats camperoles que vaig conèixer m'anaven
mostrant la meva “identitat” en relació amb l’ “altre” i
amb l'entorn, la relativitat cultural, el “ser observat” i com els meus valors i actituds
s’anaven transformant. Sempre sota la mirada atenta dels chigüines.
Vaig emprendre el viatge amb alguns referents d'amig@s i això em va permetre
estant ja allí, trobar noves mans que com un preciós fil de seda em mostraven, si jo
em deixava, noves sendes”.
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Un total de 30 persones van assistir a les sessions del cicle.
L’AVENTURA DE VIATJAR 2012
VIATGES SOLIDARIS
Assistència
10/05/2012
Gàmbia, el somriure d’Àfrica
17/05/2012
Chigüines de Nicaragua

1.4.9.

30
15
15

Mostra Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient (FICMA)

L’any 2011 a data 28 de gener, l’Ajuntament de Cambrils va signar un conveni de
col·laboració amb l’Associació del Festival Internacional de Cinema del Medi
Ambient, per tal de programar al municipi la Mostra “FICMA TOT L’ANY”.
El programa de la Mostra “FICMA TOT L’ANY” és una selecció de films que aborden
temàtiques relacionades amb el medi ambient, com són el canvi climàtic, els
conflictes socials, ecològics, naturals, etc.
L’objectiu principal és sensibilitzar, educar i fomentar la població, utilitzant el cinema
i el vídeo com a eina de conscienciació ciutadana.
Aquesta és la programació que s’ha dut a terme durant el 2012:
Febrer (inici):
Febrer (finals):
Març:
Abril:
Maig:
Setembre:
Octubre:
Novembre:
Desembre:

El camí no pres
Comprar, llençar, comprar
Y el río sigue corriendo
Play again
Yasuni, dos segons de vida
Jo vaig comprar una selva tropical
La 4a revolució, autonomia energètica
La mesura de l’home
Residus no

Un total de 92 persones van assistir a les projeccions del FICMA.
FICMA TOT L'ANY 2012
02/02/2012
23/02/2012
22/03/2012
26/04/2012
24/05/2012
26/09/2012
24/10/2012
21/11/2012
19/12/2012
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Assistència
El camí no pres
Comprar, llençar, comprar
Y el río sigue corriendo
Play again
Yasuni, dos segons de vida
Jo vaig comprar una selva tropical
La 4a revolució, autonomia energètica
La mesura de l’home
Residus no

92
2
15
6
11
8
9
18
15
8
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FEBRER (inici)

ABRIL

OCTUBRE
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FEBRER (finals)

MAIG

NOVEMBRE

MARÇ

SETEMBRE

DESEMBRE
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1.4.10. Nadal
Un any més, el Nadal va arribar ple d’activitats de tot tipus i per
a totes les edats.
El departament de Cultura participa activament amb els actes
nadalencs com cada any, els concerts, el teatre, les exposicions, i
el concurs de pessebres que enguany arriba a la seva 55ª edició.
A continuació els actes culturals que es van dur a terme, entre el
15 de desembre i el 8 de gener, dins el programa de les festes
de Nadal.
Diumenge, 16 de desembre
A les 20 h, a la Cripta de l’Ermita, dins del Cicle de Concerts de Tardor a la Cripta,
concert del COR DE CAMBRA TYRICHAE.
El Cor de Cambra Tyrichae està format per una vintena de joves
de les Terres de l'Ebre i va ser fundat l'any 2000 amb la voluntat
de difondre repertori coral de diversos estils. El repertori abraça
composicions de diferents gèneres, èpoques i estils: polifonia
religiosa i profana, barroca, clàssica, romàntica, contemporània i
tradicional.
Preu entrada: 5 € | XX Cicle de Música Vocal
Organitza: Coral Verge del Camí
Dimecres, 19 de desembre
A les 20 h, al Centre Cultural, FICMA tot l’any – Cinema Del Medi Ambient, projecció
de RESIDUS NO.
Sinopsi: Què manté tan neta i brillant una metròpoli del segle XXI com és Sidney? Tot
i que ens trobem al límit d’una catàstrofe ecològica, un exèrcit de camioners,
científics, ecologistes, jardiners i fins i tot un famós xef, estan treballant per fer que
tot allò que llencem torni a tenir valor.
Direcció: Ruth Hessey. 26 min. Austràlia 2011. (VO anglès. Subtitulada en castellà)
Entrada gratuïta
Dissabte, 22 de desembre
A les 20 h, a la Cripta de l’Ermita, dins del Cicle de Concerts de
Tardor a la Cripta, concert de la Coral Verge del Camí.
La coral interpreta nadales catalanes i d’arreu del món a les
portes de les festes de Nadal.
Entrada gratuïta | XX Cicle de Música Vocal
Organitza: Coral Verge del Camí
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Diumenge, 23 de desembre
A la sortida de la Missa major, a la Ermita Mare de Déu del Camí, Lectura de “EL POEMA
DE NADAL” de Josep Maria de Sagarra a càrrec de Teatre Xerinola. Amb
acompanyament musical a càrrec dels alumnes de l’Escola Municipal de Música de
Cambrils.
A les 20 h, a la Cripta de l’Ermita, dins del Cicle de Concerts de Tardor a la Cripta,
concert de la Coral Verge del Camí.
La coral interpreta nadales catalanes i d’arreu del món a les portes de les festes de
Nadal.
Entrada gratuïta | XX Cicle de Música Vocal
Organitza: Coral Verge del Camí
Dimarts, 25 de desembre
A les 22.30 h, al teatre del Casal Parroquial, Teca Teatre presenta “MANS QUIETES” de
Piti Español.
Una obra, on la successió d’equívocs esdevé una crítica
sarcàstica i hilarant a la rigidesa del llenguatge políticament
incorrecte i als greuges ancestrals entre homes i dones.
Preu entrada: 8 €
Venda anticipada: diumenge 23 de desembre, de les 12 a
les 13 h, i una hora abans de les representacions, al Teatre
del Casal Parroquial
Organitza: Teca Teatre
Dimecres, 26 de desembre
A les 19 h, al Teatre Fundació Cardenal Vidal i Barraquer (Ed. La Salle),
L’ESTEL DE NATZARET de Ramon Pàmies a càrrec de la companyia
Grup de Teatre Xerinola.
Preu entrada: 7 €
Organitza: Grup de Teatre Xerinola
Diumenge, 30 de desembre
A les 19 h, al teatre del Casal Parroquial, Teca Teatre presenta “MANS QUIETES” de Piti
Español.
Preu entrada: 8 €
Venda anticipada: diumenge 23 de desembre de les 12 a les 13 h, i una hora abans de
les representacions, al Teatre del Casal Parroquial
Organitza: Teca Teatre

Memòria de Cultura 2012

75

Dimarts, 1 de gener
A les 19 h, al teatre del Casal Parroquial, Jazz-Nadales amb els
Oncles's Band i la Teca Teatre.
Un seguit de versions de nadales, que barreja tradicionals
catalanes amb estàndards del món. Cançons conegudes amb
ritmes diferents, i amb molt, molt de swing.
Preu entrada: 3 €
Organitza: Teca Teatre
Diumenge, 6 de gener
A les 19 h, al Teatre Fundació Cardenal Vidal i Barraquer (Ed. La Salle), L’ESTEL DE
NATZARET de Ramon Pàmies a càrrec de la companyia Grup de Teatre Xerinola.
Preu entrada: 7 €
Organitza: Grup de Teatre Xerinola
Dilluns, 7 de gener
A les 17 h, al Centre Cultural, projecció de la pel·lícula El petit Nicolàs.
A les 18.30 h, al Centre Cultural, entrega de premis de la Gimcana nadalenca.
Diumenge, 13 de gener
A les 18 h, al Teatre del col·legi La Salle, lliurament de premis del 55è Concurs de
Pessebres.
Organitza: Associació d’Antics Alumnes de La Salle
ALTRES ACTES:
GIMCANA NADALENCA… ENS AJUDES A TROBAR LES RESPOSTES?
Un recorregut per les botigues del Barri Antic, tot jugant amb tota la
família. Aconsegueix la butlleta de la Gimcana a la Biblioteca, Centre Cultural i a les
mateixes botigues del Barri Antic.
No t’ho perdis! Adreçada a famílies amb infants d’entre 5 i 10 anys.
Entrega de premis al Centre Cultural: dilluns, 7 de gener de 2013, a les 17 h, la
projecció de la pel·lícula El petit Nicolàs i a les 18.30 h l'entrega dels premis.
Organitza: Biblioteca Municipal de Cambrils, Departament de Cultura, Oficina Pla de
Barris i Associació de Comerciants Vilacentre.
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55è CONCURS DE PESSEBRES
Participació oberta a tothom, particulars, comerços i entitats.
Inscripcions a la Llibreria Serra, a la Llibreria La Pubilla i a Capricis
per a la teva mascota, fins al 20 de desembre.
El jurat valorarà els pessebres inscrits el dia 23 de desembre.
Lliurament de premis: diumenge, 13 de gener de 2013, a les 18 h,
al Teatre La Salle.
Organitza: Associació d’Antics Alumnes de La Salle
Del 28 al 30 de desembre: Visiteu els pessebres de Cambrils!
Els pessebristes cambrilencs us mostren els seus treballs. Consultar planell amb
horaris i ubicacions
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1.5. SUBVENCIONS
1.5.1. Subvencions atorgades a les entitats culturals
Des de l’Ajuntament s’aproven anualment les bases d’atorgament de subvencions
per a la realització d’activitats i iniciatives culturals i festives a realitzar per les
entitats durant l’any 2012.
El procés per obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions s’acorda per
Junta de Govern a començaments d’any. Un cop aprovades les bases i publicades als
diaris oficials, BOPT i DOGC, hi ha un termini de dos mesos per a què les entitats
presentin les sol·licituds de subvenció, termini que aquest any va ser fins el 6 d’agost.
Les entitats interessades varen presentar la documentació sol·licitada dins el termini
previst. Les subvencions poden ser ordinàries (per a la realització de les activitats
previstes en el calendari anual) o bé per a activitats extraordinàries i puntuals.
L’Ajuntament de Cambrils ha establert convenis de col·laboració amb algunes de
les entitats culturals per tal de donar un marc més estable a la col·laboració entre
ambdues, i d’aquesta manera cada una de les parts adquireix una sèrie de
compromisos per a l’organització de les activitats d’interès general. Els convenis són
revisats anualment per ambdues parts.
L’Ajuntament, a més de donar suport econòmic, també dóna suport logístic en
moltes de les activitats organitzades, principalment festives, per les diferents
entitats, com és la cessió d’escenaris, muntatge i desmuntatge, cessió d’espais
(cinema), lloguer de material, treballs preparatoris per part de la brigada municipal,
etc.
El import total destinat a les entitats ha disminuït un 41,25% aproximadament,
respecte l’any passat.
Enguany s’han atorgat un total de 16 subvencions ordinàries i 5 convenis.
L’any 2012 s’han atorgat les següents subvencions i convenis a les entitats culturals:
ENTITAT

CONCEPTE

CULTURALS
AAA LA SALLE
ARJAU VELA LLATINA
CONGREGACIÓ PURISSIMA SANG
REVISTA CAMBRILS
ESCOLA DE PUNTAIRES
ASSOCIACIÓ CAMBRILS ORNITOLÒGIC
TOTAL

Memòria de Cultura 2012

SUBVENCIÓ 2012
63.440,00 €

CONCURS DE PESSEBRES
TROBADA VELA LLATINA
TROBADA DE PUNTAIRES

1.800,00€
3.000,00€
1.500,00€
6.000,00€
600,00€
450,00€
13.350,00€
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ENTITAT

CONCEPTE

SUBVENCIO 2012

ASSOCIACIONS DONES
ASSOCIACIÓ DONES DE VILAFORTUNY
ASSOCIACIÓ DONES AMUNT
DONES ALBA
ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL TARBIA
ASSOCIACIÓ DONES CLARA CAMPOAMOR
TOTAL

ENTITAT

900,00€
2.000,00€
400,00€
250,00€
400,00€
3.950,00€

CONCEPTE

SUBVENCIO 2012

ASSOCIACIONS MUSICALS
CORAL VERGE DEL CAMÍ
LA MAR DE JAZZ
TOTAL

ENTITAT

CONVENI 2012

CONCEPTE

7.000,00€
1.300,00€
8.300,00€

SUBVENCIÓ 2012

ASSOCIACIONS ARTÍSTIQUES
CAMBRILS ART TOTAL
PETITA ORGANITZACIÓ CINEMATOGRÀFICA
FEC CONVENI 2012
* subvenció de 37.800 € a càrrec del pressupost de 2011
AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA
CONVENI 2012
TOTAL

ENTITAT

CONCEPTE

700,00€
2.000,00€
2.700,00€

SUBVENCIÓ 2012

ASSOCIACIONS GENT GRAN:
ASSOCIACIÓ GENT GRAN BAIX CAMP
CLUB JUBILATS CASA DEL MAR
AULA DE LA GENT GRAN
TOTAL

ENTITAT

600,00€
600,00€
2.000,00€
3.2 00,00€

CONCEPTE

SUBVENCIÓ 2012

CONVENI 2012
CONVENI 2012

4.500,00€
2.500,00€
7.000,00€

GRUPS DE TEATRE
GRUP DE TEATRE LA TECA
GRUP DE TEATRE XERINOLA
TOTAL
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1.5.2. Subvencions rebudes d’Entitats públiques i privades
Des del Departament de Cultura de l’Ajuntament i des dels Organismes Autònoms
que s’hi adscriuen es sol·liciten subvencions i patrocinis a diferents entitats públiques
i privades per tal de poder assolir els objectius establerts.

Es relacionen a continuació:
Cultura
Organisme

Concepte

Diputació de Tarragona
Festival Internc. Música
Generalitat de Catalunya (ICEC) Festival Internc. Música
Generalitat de Catalunya
Tallers Oberts

Data
Subvenció
18/09/2012
28/12/2012
Total

Patrocinadors
Col·laboradors

Festival Internc. Música
Festival Internc. Música
Total

Import
Import
demanat concedit
12.000,00
14.139,42
440,44
26.579,86
32.650,33
1.600,00
34.250,33

Museu
Diputació de Tarragona
Generalitat Catalunya

Projecte d’activitats
Intervenció arqueològica Castlania

Total subvencions àrea de Cultura
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02/08/2012
31/07/2012
Total

2.534,00
7.892,43
10.426,43

71.256,62 €
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1.6. ACTIVITATS DEL DEPARTAMENT DE CULTURA AL LLARG DE L’ANY
1.6.1. Guia de Carrers de Cambrils
A l’any 2010 els departaments de Cultura i Protecció Ciutadana, amb el suport de
l’oficina del Servei Local de Català, van fer una revisió de tots els noms de carrers amb
la finalitat d’instal·lar noves plaques a l’any 2011. L’objectiu era senyalitzar totes les
vies, unificar el disseny d'aquestes i normalitzar el català en moltes vies on només hi
havia senyalització en castellà.
L’any 2012 hi ha hagut dos canvis en la nomenclatura dels carrers del municipi.
Un d’aquests canvis es va aprovar a la Comissió de Planificació de Ciutat i Cultura
convocada el dia 22 de febrer, on es va acordar que la via de la zona de ponent que
tenia 4 trams amb noms diferents (carrer de Geysen, carrer de Cadis, carrer de
Constantí i novament carrer de Cadis) es procedís a la seva unificació en un sol nom,
així com a la renumeració de la via en qüestió, i es passés a nomenar carrer de
Constantí.
El nom del carrer de Geysen es va eliminar i de moment el carrer de Cadis també,
però hi van fer constar que aquest últim nom quedaria pendent de recol·locar en una
altra via del municipi.
L’altre canvi va ser en un carrer de la zona de Vilafortuny a petició dels Serveis de
Gestió Tributària.
En data 28 de novembre, la Comissió de Planificació de Ciutat i Cultura va prendre
l’acord de nomenar-lo Avinguda d’Europa, ja que la seva situació geogràfica ho
permet atès que el Planejament urbanístic de Cambrils preveu al voltant d’aquesta
via uns àmbits de sòl urbanitzable reservats a un possible creixement a mig o llarg
termini, relacionat amb les necessitats del municipi, per potenciar el
desenvolupament turístic i en general econòmic, tant pel que fa a millores de la
infraestructura turística, equipaments, serveis, zones verdes, estacions d’autobusos,
etc.
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1.6.2. Projecte d’indicadors culturals per a l’entorn Municipal (PICEM)
Com a recordatori direm que el PICEM era un projecte en evolució que es va
preveure que es desenvolupés en fases per facilitar-ne l’adaptació i el creixement.
L’any 2005: fase prospectiva
L’any 2006-2007: fase pilot
L’any 2007-2008: fase d’extensió
L’any 2008-2009: fase de millora
Després de la fase de millora, de l’any 2010 podem destacar que les fitxes del PICEM
serveixen de format per a justificar les despeses de totes les activitats per les que s’ha
demanat subvenció a la Generalitat, en matèria d’arts escèniques, arts visuals, i
activitats singulars, en el nostre cas només de les arts visuals.
L’any 2011, com a novetat, es van ampliar els camps d’informació a l’hora d’omplir les
fitxes per facilitar l’obtenció de dades.
Els principals objectius del PICEM són els següents:
- Generar un sistema d’indicadors culturals de l’activitat municipal a partir de la
col·laboració entre ajuntaments i Generalitat.
- Oferir eines i crear instruments que permetin avaluar l’activitat cultural
municipal de manera sistemàtica, continuada i fiable, tant per part dels
ajuntaments com de la mateixa Subdirecció General de Promoció Cultural.
- Promoure l’intercanvi de bones pràctiques en la gestió de l’activitat cultural
de l’entorn municipal i en la captació de nous públics.
També recordar que el PICEM ens ajuda molt a l’hora de fer comparacions amb els
municipis adherits, i poder treure informació que ens pot servir de molta utilitat a
l’hora de programar i a l’hora de saber la participació de la gent i l’acollida de cada
una de les activitats.
L’any 2012 hem introduït al PICEM: 11 registres d’arts escèniques i música, 26
registres d’arts visuals i 10 registres d’activitats singulars.
Algunes de les dades que varem extreure aquest any, referents a les activitats
concretes entrades al PICEM (exposicions, diumenges al teatre, festival internacional
de música i concerts a la cripta de l’ermita), són les següents:
- Percentatge de despesa en cultura (en relació a la despesa municipal) a Cambrils:
• Valor anual: 2,8%.
- Despesa en cultura per habitant:
• 27 euros anuals per habitant
- Nombre d’activitats per cada 1000 habitants
• 1,4 activitats
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A continuació una gràfica comparativa dels tres últims anys, en relació a les dades
dalt esmentades.

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Percentatge despesa en cultura

Despesa en cultura per habitant

2010

2011

2012

Nombre d'activitats per cada 1.000 habitants

Hem de tenir en compte que aquestes dades resultants són relativament baixes
degut a que al PICEM no entrem la totalitat de les activitats programades i/o
gestionades pel departament de Cultura.
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1.6.3. Concurs de dibuix: “Com t'agradaria que fos la plaça de l'Ajuntament de
Cambrils?”
Enguany com a novetat va tenir lloc el concurs de dibuix, adreçat a nens i nenes
d’entre 8 i 11 anys, el tema del qual va ser “Com t’agradaria que fos la plaça de
l’Ajuntament de Cambrils?”

Els dibuixos s’havien de fer sobre un plànol de la plaça de l’Ajuntament que vam
facilitar des de diferents punts del municipi. El període per entregar els dibuixos va
ser del 30 d’abril fins al 18 de maig.
D’entre tots els treballs presentats hi va haver 10 finalistes, i d’aquests 10 s’escolliren
el primer, segon i tercer premi.
Es van presentar un total de 97 treballs i el dia 2 de juny a les 12 hores es va fer el
lliurament de premis a la sala d’actes del Centre Cultural.
A continuació els 10 finalistes i els premiats, tots ells van ser obsequiats amb un petit
detall.
-

Georgina Pallarès Mur
Cesc Cortiella
Èlia Bielsa Mas
Isaac Cantalapiedra Vilà
Laia Garcia León
Maria Valencia Marcos
Xènia Franch Civit
Jofre Salsench Ivern (1r premi)
Abril Barbosa Vilà
(2n premi)
Arnau Serra Subirats (3r premi)

Amb tots els treballs es va fer una exposició pública del 31 de maig fins al 10 de juny
al Centre Cultural.
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1.6.4. Actuacions vàries
Concert Orquesta Camera Musicae
El dissabte 21 de gener, a les 20 h, va tenir lloc a la Cripta de l’Ermita, el concert de
la producció “Set x dos” de la temporada de concerts 2011/12 de l’Orquestra
Camera Musicae.
La formació integrada per 14 músics va ser dirigida en aquesta ocasió per
Giovanni Giri. El preu del concert va ser de 5 euros.

Participació Agenda conjunta dels 4 municipis
El departament de Cultura juntament amb els departaments d’Esports, Festes,
Promoció de Ciutat i Turisme vam participar en l’elaboració de l’agenda dels 4
municipis (Cambrils, Salou, La Pineda i Reus), que a banda de fer-la per l’estiu,
també es fa per trimestres. La primera amb els actes de gener a març, la segona
d’abril a juny, la tercera de juliol a setembre (coincidint amb l’agenda d’estiu) i
l’última d’octubre a desembre.
Visita guiada a l’empresa BASF
El dissabte 4 de febrer, es va dur a terme l’activitat Jornada a la BASF que estava
englobada dins de les activitats de la Setmana de la Ciència de 2011 però que
finalment es va haver d’ajornar.
La sortida cap a les instal·lacions de la BASF va ser a les 9:30 h des del Passeig
Albert amb un autobús que va facilitar la mateixa empresa.
La visita va tenir una durada de 3 hores i a banda de fer una ruta per la fàbrica es
van fer algunes activitats experimentals.
Aquesta activitat que comptà amb 45 assistents va ser organitzada pel
departament de Cultura en col·laboració amb el Projecte Apqua, i ho patrocinà
l’empresa BASF.
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Presentació Escola Internacional del Camp
El dimecres 8 de febrer, a les 19 h, va tenir lloc al Centre Cultural la presentació de
l’Escola Internacional del Camp de Salou.
Va ser un acte informatiu per donar a conèixer la primera escola del sud de
Catalunya que tindrà un enfocament internacional ple: els alumnes acabaran la
seva escolarització amb un domini en l’ús de 3 llengües: Anglès, Català i Castellà.
Des del departament de Cultura es van fer les gestions de reserva i adequació de
l’espai i la difusió de l’acte.

Presentació llibre Palimpsest
El divendres 10 de febrer, a les 20 h, al Centre Cultural, es va dur a
terme la presentació del llibre de poesia Palimpsest de Robert
Benaiges Cervera.
L’acte va anar a càrrec de l’escriptor Adam Manyé i de l’autor i
també va intervindre Josep Maria Olivé de Cossetània Edicions.
Com a cloenda es va fer una lectura d’alguns dels poemes del
llibre.
Des de Cultura vam col·laborar amb la reserva i adequació de
l’espai i la difusió de l’acte.
Patronat Museu d’Història de Cambrils
Des del departament de Cultura es gestionen les tasques administratives
necessàries per portar a terme les reunions de la Junta de Govern de l’Organisme
Autònom del Museu d’Història de Cambrils.
Les tasques principals que comporta una reunió del Patronat del Museu són la
convocatòria de tots els seus membres i l’acta de la reunió.
No existeix un nombre fix de reunions a l’any, les reunions van en funció dels
temes que hi hagi a tractar. L’any 2012 s’han organitzat 3 reunions: la primera, el
22 de febrer; la segona, el 30 de maig; i la tercera, el 12 de setembre.
La majoria de les reunions tenen lloc al Centre Cultural, sinó es realitzen a la Seu
del Museu Molí de les Tres Eres.
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Presentació llibre Viatge a la història d’Europa
El divendres 30 de març, a les 20 h, al Centre Cultural, es va
omplir la sala d’actes de gom a gom per a la presentació del
llibre Viatge a la història d’Europa de Lluís Recasens Colom.
L’acte va comptar amb la presència de l’alcaldessa Mercè
Dalmau, l’editor Manuel Rivera i l’autor. També van intervindre
Jordi Barberà, Pere Navarro i Montserrat Vidiella que van llegir
alguns fragments del llibre.
A més es va comptar amb l’acompanyament musical dels
alumnes de l’Escola Municipal de Música de Cambrils.
Des de Cultura vam col·laborar amb la reserva i adequació de l’espai i la difusió de
l’acte.

Presentació llibre ¡Por fin Arapiles!
El divendres 4 de maig, a les 20 h, al Centre Cultural, va tenir
lloc la presentació del llibre ¡Por fin Arapiles! de Fernando Mollá
Ayuso.
A l’acte hi van assistir el regidor de Cultura, Francesc Garriga,
l’escriptor Lluís Recasens, qui es va encarregar de fer la
presentació, i l’autor.
Des de Cultura vam col·laborar amb la reserva i adequació de
l’espai i la difusió de l’acte.

Participació Agenda Estiu dels 4 municipis
El departament de Cultura juntament amb els departaments d’Esports, Festes,
Promoció de Ciutat i Turisme vam participar en l’elaboració de l’agenda d’estiu
dels 4 municipis (Cambrils, Salou, La Pineda i Reus). Vam recopilar tots els actes
organitzats des del departament durant els mesos de juny fins setembre.

Participació programa Estiu Festiu
L’Estiu Festiu és un programa que acull tots els actes que
tenen lloc a Cambrils durant els mesos de juliol i agost.
En aquesta programació participen conjuntament els
departaments de Festes, Joventut, Cultura, Esports, Turisme i
l’Oficina del Pla de Barris.
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Suport Ballada Country
Així com l’any passat per aquestes dates, el dissabte 18 d’agost, de les 21.30 h fins
a les 00.30 h de la matinada, al Passeig de les Palmeres, es va realitzar una ballada
de Ball Country a càrrec de l’Associació Ball Country “No potser No potser” de
Cambrils.
Des del departament de Cultura vam donar suport i vam fer les gestions
d’ocupació de la via pública i d’il·luminació de la zona, així com del transport del
material necessari i la difusió de l’acte per tal que tot estigués a punt per
l’actuació.

Suport Trobada de Ball Country
El diumenge 23 de setembre, al Parc del Pinaret, va tenir lloc la III Trobada
Country, organitzada per l’Associació de Ball Country “No potser No potser” de
Cambrils.
La trobada va començar a les 11 hores amb les
classes de country per a tothom a càrrec dels
professors Anna Parellada i Joan Juncosa, i per
la tarda, a les 18 h, es va fer una exhibició de
ball country de tots els grups que van assistir:
de Lleida, Vimbodí, Sarral, Les Borges Blanques,
Vilanova de Bellpuig, Benavent, Seròs i
Cambrils.
Des del departament de Cultura es van fer les gestions necessàries perquè l’acte
es pogués dur a terme.
7è Cicle d’Activitats de Memòria: L’Arribada del Turisme a Cambrils (1950-1962)
L’Arxiu Municipal de Cambrils juntament amb el Museu d’Història i la Biblioteca
Pública Municipal, van organitzar les activitats del cicle L’arribada del turisme a
Cambrils (1950-1962), 7a edició dels cicles de memòria històrica de tardor. Es
van fer dues taules rodones, una conferència i una ruta comentada i es va rebre
una exposició itinerant.
El cicle L’arribada del turisme a Cambrils (1950-1962), va
voler donar a conèixer a la població com es va
desenvolupar aquella primera dècada de l’auge turístic,
gràcies al testimoni de les persones que hi van estar
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directament relacionades i, també, a la documentació textual i gràfica que se’n
conserva.
Aquest cicle va permetre conèixer el fenomen de l’arribada dels primers turistes,
un fet que va transformar Cambrils.
Es van dur a terme els següents actes:
Dijous 8 de novembre, a les 20 h, al Museu Molí de les Tres Eres, L’arribada del
turisme a Cambrils. Taula rodona i projecció d’imatges.
Dijous 15 de novembre, a les 20 h, a la sala d’actes del Centre Cultural,
Cambrils, parada i fonda. Taula rodona amb testimonis.
Dijous 22 de novembre, a les 20 h, a la Sala Àmbits del Centre Cultural, Turisme
de postal. Inauguració de l’exposició produïda per la Fundació Caixa Tarragona.
Dimecres 28 de novembre, a les 20 h, a la sala d’actes del Centre Cultural,
Turisme de postal a la Costa Daurada. Conferència a càrrec de Salvador Anton,
catedràtic d’Anàlisi Geogràfica Regional a la Universitat Rovira i Virgili.
Diumenge 2 de desembre, a les 10 h, al Patronat de Turisme de Cambrils, El
naixement del Cambrils turístic (1950-1962). Ruta històrica.

Presentació llibre Boñiga de yak
El divendres 21 de desembre, a les 20 h, al Centre Cultural, va
tenir lloc la presentació del llibre Boñiga de Yak de Bernat de
Haro Obón.
La presentació va anar a càrrec del regidor de Cultura,
Francesc Garriga, i de l’autor.
Des de Cultura vam col·laborar amb la reserva i adequació de
l’espai i amb la difusió de l’acte.
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2.

EQUIPAMENTS CULTURALS

Els equipaments culturals són un element essencial del sistema ja que possibiliten
l’accés a la cultura i la seva pràctica per part de la ciutadania, i constitueixen unes
infraestructures imprescindibles en una societat avançada per a la millora del
benestar i la qualitat de vida.
Un municipi ha d’estar dotat dels suficients equipaments de manera que permeti
donar consistència a la política cultural que es desenvolupa.
Els equipaments que hi ha actualment en funcionament són els següents:
 Arxiu Municipal
Edifici Consistorial. Pl. de l'Ajuntament, 4
 Biblioteca Pública Municipal
C. Alfons I el Cast, 2
 Centre Cultural de Cambrils
C. de Sant Plàcid, 18-20
 Cinema Municipal Rambla
C. Colom, 30. Passatge Rambla Jaume I
 Museu d'Història de Cambrils
Museu Molí de les Tres Eres
Via Augusta, 1
Museu Agrícola de Cambrils
Sindicat, 2
Torre de l'Ermita
C. Verge del Camí, 30
Torre del Port
Passeig Miramar, 31
Vil·la romana de La Llosa
C. Josep Iglesias, s/n
 Servei local del Català
C. de Sant Plàcid, 18-20
 Sales d'Exposicions
Sala Àgora
Edifici Consistorial. Plaça de l'Ajuntament, 4
Sala Àmbits i Espai El Pati
Centre Cultural. C. de Sant Plàcid, 18-20
 Teatre Auditori (en construcció)
Avda. de la Llosa nº 3
Tots són equipaments de titularitat municipal, però amb relació a la gestió d’aquests
cal assenyalar que n’hi ha que els gestionen directament el personal adscrit al
departament de Cultura i d’altres que es gestionen a través de patronats municipals
com el Museu d’Història.
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2.1. ARXIU MUNICIPAL (AMCAM)
Nom:

Arxiu Municipal de Cambrils

Anagrama:

AMCAM

Adreça:

Plaça de l’Ajuntament, 4 . 43850 Cambrils

Telèfon:

977 794579 Ext. 3061 - 3062

Fax:

977 794572

a/e:

arxiu@cambrils.cat

L’arxiu es troba instal·lat als baixos del edifici consistorial, en un espai dotat de les
mesures pertinents per al control climàtic i per a la detecció i extinció d’incendis,
seguint les normes legals establertes per a aquest tipus d’equipaments.
L’horari d’atenció al públic és de 9,30 a 14,30 hores dilluns, dijous i divendres, i de
9,30 a 14,30 i de 16,00 a 19,00 dimarts i dimecres.
Les funcions de l’arxiu són l’organització, custòdia, gestió, descripció, conservació i
difusió dels fons documentals de l’Ajuntament de Cambrils, i la contribució a la
protecció i difusió del patrimoni documental de Cambrils.
Any 2012
•
•
•

Personal. L’AMCAM va comptar amb una arxivera, dos auxiliars d’arxiu i tres
voluntàries.
Pressupost. L’AMCAM va comptar amb un pressupost ordinari de 4.360 € (inclosa
una nova partida de 1.000€ per a la desinsectació, despesa que s’afegeix el 2012).
Gestió de la documentació:
•

•

•

Custodia 8 fons documentals: de l'Ajuntament de Cambrils (1525/2007), de la
Castlania de Cambrils (1594-1782), de Josep Salceda i Castells (1953-1997), de
l’antic terme de Vilafortuny (1634/1842), de l'antic terme de Vilagrassa
(1751/1845), de l’entitat Hora-3, del Festival Europeu de Curtmetratges de
Cambrils i Fons Ortoneda Vernet. Els fons contenen un total de 1.954 metres
lineals de documentació.
Durant l’any 2012 es va continuar definint el Sistema de Gestió de tota la
documentació que genera l’Ajuntament de Cambrils, des que es crea a les
oficines dels diferents departaments fins que, ja transferida l’Arxiu Municipal,
es conserva definitivament o bé s’elimina. Aquest sistema es defineix en
col·laboració amb el Departament de Noves Tecnologies.

Ingressos de documentació:
• Durant l’any 2012 ha rebut 39 transferències de les unitats administratives de
l’Ajuntament, amb un total de 18,89 metres lineals de documentació. Resten
pendents de rebre 15 transferències.
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•

•

Ha rebut 15 ingressos de documents originals i de reproduccions, que
contenien 26 fotografies, 18 documents textuals, 2 treballs de recerca i un
reportatge de televisió.
Descripció. Continua el procés de descripció de la documentació que s’ingressa:
es van descriure 312 unitats documentals.

•

Recerca. Es va realitzar recerca sobre diferents aspectes del patrimoni cultural de
Cambrils: l’arribada del turisme a Cambrils (1950-1962), la Guerra del Francès, les
festes de Cambrils, aspectes de religiositat popular.

•

Difusió del patrimoni cultural:
• Número 24 del butlletí L’Arxiu t’informa.
• Espai radiofònic quinzenal Patrimoni col·lectiu, que Ràdio Cambrils emet
dins el magazine La Peixera, amb la publicació a la web dels documents
comentats.
• Col·laboració a l’espai mensual La foto històrica, de Revista Cambrils.
• Es va crear, en col·laboració amb el Museu d’Història de Cambrils, el bloc
cooperatiu 1911 Memòria viva del temporal, per tal de recollir els resultats de la
recerca que estan realitzant diferents persones i institucions arreu de la costa.
• A partir de la proposta de l’àrea de Festes, es va produir l’exposició Retrats
de festa, amb 54 imatges dels diferents fons de l’AMCAM. Va estar exposada a
la Sala Àgora del 5 de setembre al 19 d’octubre.
• A partir de la proposta del Gabinet de Comunicació Institucional, es va
produir l’exposició La Fira des de la mirada dels fotògrafs. Fons Ortoneda Vernet,
formada per 31 fotografies, per a l’estand institucional de l’Ajuntament de
Cambrils a la Fira.
• En col·laboració amb el Museu d’Història de Cambrils, es va continuar la
itinerància de l’exposició 1911. Sobreviure a la tempesta (amb 56.383 visitants
fins al moment actual) i es va intervenir en la gravació del documental
Llevantades, del programa Thalassa, per a TV3.
• Es va coorganitzar –amb el Museu d’Història de Cambrils i la Biblioteca
Pública Municipal de Cambrils– les activitats del cicle L’arribada del turisme a
Cambrils (1950-1962), 7a edició dels cicles de memòria històrica de tardor. Es
van fer dues taules rodones, una conferència i una ruta comentada i es va
rebre una exposició itinerant.
• Es va coorganitzar –amb el Museu d’Història de Cambrils– ll’acte Històries
cambrilenques, que va servir per presentar públicament els resultats de la
primera fase del projecte de digitalització dels fons documentals de les
parròquies de Cambrils.
• Es va crear el taller Com es fa un arbre genealògic i se’n organitzar dues
edicions –una experimental i una ordinària-, amb un total de 31 alumnes.
• Es va contribuir a l’activitat La peça de l’estació del Museu d’Història de
Cambrils.
• Es va elaborar el muntatge Dones de Cambrils: retrats d’històries, a petició del
departament de Benestar Social, Salut i Família de l’Ajuntament de Cambrils,
per a les Jornades de les Dones.
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•

Atenció als usuaris:
• Es van atendre 3.111 comandes de documentació procedents dels usuaris
interns –personal de l’Ajuntament de Cambrils i els seus patronats,
organismes autònoms i empreses municipals.
•
•
•

Es van atendre 77 comandes de consulta externa, corresponents a 70 usuaris,
amb un total de 357 documents consultats. Continua el doble perfil d’usuaris:
d’una banda, investigadors de llarga durada i, de l’altra, consultes puntuals.
Es van reproduir 1.623 documents dels fons de l’AMCAM.
Nombrosos assessoraments i respostes a consultes sobre patrimoni cultural
de Cambrils.
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2.2. BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
Nom:

Biblioteca Pública Municipal de Cambrils

Anagrama:

BPMC

Adreça:

Carrer Alfons I El Cast, 2. 43850 Cambrils

Telèfon:

977 363 495

a/e:

bib.cambrils@altanet.org

La Biblioteca Pública Municipal de Cambrils, BPMC, és un centre d’informació que
facilita l’accés lliure i sense discriminacions al coneixement, la informació, la formació
educativa i l’ús de les noves tecnologies, a individus i col·lectius, en igualtat
d’oportunitats per a tothom.

Va ser inaugurat el 20 de gener de 1997 i s’ha convertit en un referent formatiu,
social, cultural i de lleure per als habitants de Cambrils però també per a tots aquells
que ens visiten o que hi fan estades estacionals.
La seva ubicació al barri de l’Eixample i en una zona de serveis (Ajuntament, Centres
escolars, Palau d’esports i Centre d’atenció primària) és de gran importància per la
seva fàcil accessibilitat, que n’afavoreix la utilització del públic tot i les dificultats
d’aparcament.
Ofereix els serveis que tradicionalment s’han associat a les biblioteques com la
consulta i el préstec, però també accés a Internet, a través dels serveis informàtics o
de la Wi-Fi.
El seu equip de treball aposta per la formació contínua i la innovació en les seves
tasques, tot amb l’objectiu de vincular el nom de la BPMC a la qualitat i de ser un
referent tant en l’àmbit bibliotecari com per als seus usuaris.
A continuació detallem l’activitat i els serveis que va oferir durant l’any.
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Evolució anual: carnets, visitants, usuaris de noves tecnologies, préstec i fons
bibliogràfic
Destaquem:
Total de carnets: 15.304
Nous carnets: 853
Total de visitants: 150.192
Mitjana diària: 537
Total de visites Web: 82.314
Mitjana diària: 226
Total de visites als recursos en línia1: 40.723
Mitjana diària: 112
Total d’usuaris de serveis informàtics: 12.172
Mitjana diària: 44
Total d’ús de programes: 30.789
Mitjana diària: 110
Total de préstecs i de renovacions: 79.589
Mitjana diària: 284
Índex de rotació2 del fons: 1
Total de Préstec interbibliotecari: 2.416
Mitjana diària: 9
De les dades anuals n’extraiem diverses conclusions:
Carnet de lector: Amb el canvi de programa de gestió (Millennium), el març de 2010,
s’ha passat al carnet únic per a totes les biblioteques públiques de Catalunya, fet que
ha resultat molt avantatjós per als usuaris, però ha produït una disminució, d’un 3%
respecte l’any anterior, en el nombre d’inscripcions anuals.
Visitants3: L’augment del total de documents i del seu període de préstec, 30
documents x 30 dies, ha generat un canvi en les dinàmiques de periodicitat de
visites a la biblioteca, que juntament amb la reducció del pressupost per a
adquisicions, han comportat una disminució en el total de visitants d’un 2%, que no
troba novetats tan a sovint com estava acostumat.

1

Issuu, Slideshare i Youtube, on publiquem guies i recomanacions.
L’índex de rotació és la relació entre el total de documents prestats i el total del fons.
3
Totes aquelles persones que fan ús de les instal·lacions de la biblioteca i dels seus serveis.
2
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El 2012 es va continuar amb el mateix horari de l’any anterior, que ja s’ha consolidat i
en general aporta satisfacció als usuaris a causa de la seva uniformitat. El total
d’hores d’obertura és de 38 h setmanals.
Del 25 de juny fins al 10 de setembre es va fer jornada continuada amb un total
d’hores d’obertura setmanals de 22,5 h. Enguany no s’ha tancat durant la segona
quinzena d’agost per realitzar tasques de manteniment, ja que a l’estiu hi ha molts
estiuejants que fan ús dels serveis de la BPMC i s’ha optat per tancar durant les festes
de Nadal i Reis, del 24 de desembre al 6 de gener de 2013.
Usuaris de noves tecnologies: Cada vegada són més els usuaris de Wi-Fi, i la
demanda ha evolucionat cap a més endolls en comptes de més ordinadors
disponibles. Malauradament no tenim dades d’usuaris de Wi-Fi perquè es pugui
constatar aquesta tendència. La Wi-Fi només està operativa en horari de biblioteca.
El total d’usuaris dels serveis informàtics ha experimentat un increment del 6% i les
visites als Blocs i Webs de la BPMC s’han incrementat en un 44%.
La BPMC fa ús d’Internet i de diverses plataformes i serveis per donar a conèixer els
seus serveis i exercir la prescripció cultural:

Visites als serveis web de la BPMC
50000
45000
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15000
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Youtube

Slideshare

Issuu

Blocs

Web CL

0

Web BPMC

5000

Web (informació de la BPMC) Web CL (Fons Local) Blocs (notícies, activitats...) Issuu (guies)
Slideshare (novetats) YouTube (recomanacions)

Préstec: El canvi de sistema informàtic a les biblioteques del Sistema de Lectura
Pública de Catalunya ha ampliat el nombre de documents, 30 en total (10 llibres, 5
revistes, 5 CD, 5 CD-ROM, 5 DVD), i el període de préstec, fins a 30 dies.
Aquest fet ha produït canvis importants en els indicadors (nombre de préstecs,
nombre d’usuaris, índex de rotació del fons) que reflecteixen la tendència ja iniciada
el 2010: l’índex de rotació es manté a l’1, el mateix del 2011, i el nombre de préstecs
ha baixat un 4%.
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Préstec interbibliotecari: Anomenem Préstec interbibliotecari (PI) al que es realitza
entre les biblioteques i a petició dels usuaris, així doncs quan un usuari no troba el
llibre que vol dintre del fons de la nostra biblioteca, l’hi podem demanar a d’altres
biblioteques.
Comandes fetes
Comandes rebudes
Total
Mitjana diària
Mitjana mensual
Increment

2011

2012

979
1.453
2.432

1.043
1.373
2.416

9
203
59%

9
201
-1%

Fons bibliogràfic i documental: El fons de la biblioteca es composa de llibres, nollibres (audiovisuals, enregistraments sonors i documents electrònics), revistes i
d’altres.
En acabar el 2012 la biblioteca comptava amb un fons de 75.710 documents que
relacionats amb el nombre d’habitants (33.535) ens dóna:
2,26 documents per habitant
Que entra dintre de les recomanacions internacionals de la IFLA/UNESCO: 1,5 / 2,5
documents per habitant, en poblacions de les nostres característiques.
La inversió de la Generalitat de Catalunya en la biblioteca durant l’any 2012, pel que
fa referència al fons bibliogràfic, ha estat de:
•
•
•
•

SAB (suport a l’edició): 2.945 €
ADOPJ (comandes seleccionades per la biblioteca): 1.550 €
Subscripcions a diaris i revistes: 4.365 €
Lot donatiu de CePSE (Central de Préstec) per a l’aniversari: 1.020 €

També es van rebre dues subvencions:
•
•

De “la Caixa” (per a activitats de celebració d’aniversari): 2.000 €
Premi María Moliner (lot de llibres i lectors de llibres electrònics): 2.336,14 €

La inversió, pressupostada, de l’Ajuntament de Cambrils va ser de 47.342 €, a la que
es va aplicar el 10% de bloqueig i va quedar en: 42.067,80 €
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Activitats de foment de la lectura
L’hora del conte
A l’octubre de 2011 la BPMC va reprendre l’Hora del conte, una activitat d’animació
de la lectura que s’havia deixat de fer en suprimir el projecte Viatjant amb contes.
Rosana Andreu es va encarregar de seleccionar els títols que s’han explicat d’octubre
a maig i de narrar-los en veu alta.
Durant l’any 2012 ha finalitzat el cicle Qui vol un conte de... dolents?, en el que els
protagonistes eren els personatges més malvats: ogres, bruixes i bruixots, dracs, etc.
A l’octubre es va iniciar el cicle Qui vol un conte de... princeses?, que finalitzarà el maig
de 2013, on es dóna el protagonisme a aquests personatges femenins però des de
diversos punts de vista.
L’activitat es realitza tots els primers dimecres de mes, a les 18 h, i gaudeix de bona
acceptació.

Fora del cicle es van realitzar 3 hores del conte especials vinculades a les Festes
majors, setembre i desembre, i la dedicada a la castanyada/Halloween: Contes de por
interactius. Totes van ser realitzades per Montse Parra i patrocinades per “la Caixa”.

Els clubs de lectura
Dintre de les activitats de foment de la lectura donem una especial importància als
Clubs perquè treballen la lectura des de diversos aspectes: es donen a conèixer
clàssics, es participa en concursos com el Premi Atrapallibres i Protagonista Jove o bé
es commemoren aniversaris i premis concedits recentment. A més s’hi treballen
aspectes de comprensió lectora, l’habilitat per relacionar ficció i coneixement i la
motivació per continuar llegint, que és fonamental per al propi creixement
intel·lectual.
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El Club de Lectura Infantil, coordinat per Rosana Andreu, va realitzar 9 sessions, de
gener a maig i d’octubre a desembre. Va tenir un total de 144 assistents.
El Club de Lectura Juvenil, coordinat per Eva Ferré, també va realitzar 8 sessions
repartides de gener a maig i d’octubre a desembre, amb un total de 79 assistents.
Els Clubs de Lectura Infantil i Juvenil, fan una cloenda conjunta amb la visita d’un
escriptor. El maig de 2012 es va comptar amb la presència de Vicenç Villatoro, que va
accedir a venir gratuïtament gràcies a la recomanació que Eva Ferré havia fet d’una
de les seves obres juvenils, La Torre, al programa Propostes de TDCamp i que després
es va publicar a YouTube.

Club de Lectura Adult
Durant el 2012 s’han continuat realitzant les trobades mensuals, coordinades per
Rosa Ma Fusté, amb un parèntesi durant l’estiu i el mes de desembre.
Ha comptat amb la col·laboració de l’Antena del Coneixement de la URV, iniciada al
novembre de 2010, que ha aportat els conductors de diverses tertúlies i l’autora
convidada al gener: Carme Riera, que es va fer en obert i va tenir molt d’èxit de
públic.
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A més han col·laborat: Natalia Zarco (Galatea Llibres) a la tertúlia de febrer; Jordi
Cortès, guanyador del 3r premi de narrativa marítima vila de Cambrils, a la tertúlia de
juny; Helena Martínez Ferreruela, Servei Local de Català, a la tertúlia d’octubre i
Ramon Gasch, premi Néstor Luján de novel·la històrica, a la tertúlia de novembre.

El Club de Lectura Adult va realitzar 8 sessions repartides de gener a juny i
d’octubre a novembre. Va tenir un total de 164 assistents.
Club de Lectura Fàcil
A partir de l’abril es va poder reprendre aquest espai de lectura i d’integració
mitjançant la llengua catalana, que s’adreça a totes aquelles persones que volen
aprendre o millorar els seus coneixements lingüístics. Actua com a coordinadora de
les trobades setmanals Pilar Febas, que es va oferir com a voluntària.
El Club de Lectura Fàcil va realitzar 21 sessions repartides d’abril a juny i d’octubre a
desembre, amb un total de 104 assistents.

Llegeixes en...?
Gràcies a la col·laboració amb la Central de Préstec, CePSE, s’ha pogut dur a terme
aquest projecte que ofereix la possibilitat de disposar de diversos lots en diferents
idiomes i que té com a objectiu ampliar la nostra oferta i atraure nous usuaris. Durant
l’any s’han posat a disposició dels lectors llibres en anglès, en àrab, en francès, en
romanès i en rus.
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Recomanacions a la Ràdio i a TDCamp
Participem setmanalment amb recomanacions literàries tant a la ràdio com a la
televisió locals:
Ràdio Cambrils. Recomanem, dintre del programa setmanal Llibres, aquelles
novetats, que ens semblen destacables per la seva qualitat; la col·laboració va a
càrrec de Rosa Ma Fusté. Cada divendres al Bloc de la BPMC es publiquen els
comentaris. S’han realitzat un total de 24 col·laboracions.
TDCamp. Participem en el magazine Propostes, amb una recomanació setmanal que
fan les conductores dels Clubs de Lectura: Rosana Andreu (infantil), Eva Ferré (juvenil)
i Rosa Ma Fusté (adult). Enguany s’han realitzat un total d’11 col·laboracions.
Els vídeos amb les recomanacions es publiquen posteriorment al Canal YouTube,
creat per la Biblioteca, que ha tingut 4.556 visualitzacions durant l’any, fet que
comporta una augment del 174% respecte al 2011 (1.658 visualitzacions). Els vídeos
més vistos han estat: Contra el viento del norte (597), Kafka y la muñeca viajera (250),
La Tanga i el gran lleopard (239).
Innovació
El juny de 2011 la BPMC iniciava el projecte de Préstec
Tecnològic, que consta de 4 e-reader, patrocinats per “la
Caixa” i que contenen 42 títols de publicació recent en
català, 96 títols clàssics en castellà i 49 títols clàssics en
anglès. Al juny de 2012 s’hi van afegir 3 dispositius nous,
MiBuk, procedents del premi María Moliner, que contenen
900 títols clàssics en castellà i en anglès. Els aparells han
tingut bona acollida entre els usuaris.

Préstecs dels lectors de llibres electrònics

10

11

Iliber
MiBuk
Papyre

4
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Biblioteca d’estiu
Projecte que contempla el nou horari per la BPMC, que ja es va implantar el 2009, i les
activitats de promoció de la lectura que s’hi organitzen.
El Biblioparc, ubicat al Parc del Pinaret, no va oferir els seus serveis per manca de
disponibilitat econòmica.
La BPMC ha continuat oferint servei en jornada continuada, que permet que l’equip
de treball pugui fer torns de vacances sense perjudicar el funcionament habitual de
l’equipament i dels seus serveis. Es va iniciar el 25 de juny i va finalitzar el 10 de
setembre i l’horari d’obertura es va avançar en 30 minuts, ampliant-se així en 2,5 h
setmanals:
De dilluns a divendres: 9.30 h a 14.30 h
Dissabtes tancat
La darrera quinzena d’agost es va mantenir l’obertura de l’equipament a causa de la
gran afluència de públic durant l’estiu i la possibilitat d’experimentar el tancament
durant les festes de Nadal i de Reis, del 24 de desembre al 6 de gener de 2013, que
també permet fer-hi el manteniment acostumat.
Exposició de quadres: Del 14 de juny al 17 d’agost es va poder
visitar l’exposició, formada per una selecció de 45 quadres, dels
alumnes del Taller de pintura de l’artista local Bali Cejas.
Les pintures, situades a la planta baixa i a la primera planta, van
alegrar les parets amb colors vistosos i alegres i una explosió
d’imaginació infantil.
Joc de l’estiu: Fes-te una foto!, 2a edició, demanava la participació dels usuaris amb
la tramesa d’una foto amb un llibre, revista, etc. i en un moment d’oci.
La biblioteca es proposava amb aquest projecte fomentar la lectura, en època estival
i potenciar la interacció amb els usuaris. També crear un àlbum on es presentessin
diverses propostes lúdiques i de lectura. Enguany no hi havia límit d’edat per a
participar. Les fotos es podien enviar fins al 31 d’agost a través del correu electrònic i
del grup creat a Facebook.
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En finalitzar el Joc i realitzar l’avaluació, es va veure que havia comptat amb menys
participació que en la 1a edició:
•
•
•
•
•

Total de fotos a l’àlbum: 54
Visites a Picasa: 16.840
Visites a Slideshare: 677
Likes a Facebook: 3
Embeds: 5

El dia 12 de setembre a les 19 h va tenir lloc la cloenda d’activitats amb una hora del
conte, patrocinada per “la Caixa” i en la que Montse Parra va explicar La rosa de sant
Jordi.
La Sra. alcaldessa, Mercè Dalmau, i el regidor de Cultura, Sr. Francesc Garriga, van
entregar els premis als guanyadors:
•
•

Lia López Huguet (categoria infantil)
Teresina Lluch (categoria adult)

Lectures d’estiu: Es va crear un centre d’interès que volia reforçar el paper de la
biblioteca com a prescriptora de lectures i donar valor al fons bibliogràfic destacantne els millors.

Memòria de Cultura 2012

103

Durant l’estiu es van ubicar a les torres de les plantes baixa i primera una recopilació
de tots aquells llibres que la BPMC recomanava a través de diverses guies:
•
•
•

Llibres sobre llibres, que recull tots els que parlen de biblioteques, de llibres i
de lectura.
Recomanats Infantils i Recomanats juvenils, amb tots aquells títols que
destaquem especialment per la seva qualitat literària i visual.
7 anys compartint lectures, que recull els títols llegits i valorats pel Club de
Lectura Adult.

Són consultables en línia a:
http://issuu.com/bpmc
http://www.youtube.com/user/CanalBibCambrils

Lots sorpresa: Durant l’estiu es va oferir un nou servei adreçat a les famílies i per
facilitar-los l’ús del servei de préstec.
Es van preparar 10 Lots4 amb 20 documents, de format i contingut divers (novel·la,
coneixements, àlbum infantil, pel·lícules i revistes) que era una sorpresa, ja que
l’usuari el prenia en préstec sense conèixer prèviament el contingut. Cada bossa
contenia a més una samarreta del premi María Moliner com a obsequi.
Al setembre, juntament amb la cloenda de les activitats d’estiu, es va sortejar una
bossa entre els usuaris de préstec que havien fet ús del servei. La guanyadora va ser
Ana Belén Moreno.

4

Les bosses que contenien els Lots van ser cedides pel Departament de Festes.
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Setmana del Llibre en català: La biblioteca es va adherir a la campanya Cercles de
lectura, que de l’1 d’agost al 10 de setembre volia fomentar el coneixement de la
Setmana del Llibre en Català.
Es van recomanar 5 títols, marcats amb un Cercle, a través de cartells, del Bloc i de
notícies als mitjans de comunicació. Els usuaris i visitants de la BPMC podien
participar en un sorteig de rutes literàries enviant els títols recomanats al correu
electrònic de la Setmana.
El 14 de setembre el Servei de biblioteques de la Generalitat de Catalunya ens va
convidar a assistir a diverses activitats. Un grup d’usuaris i bibliotecaris de la
demarcació vam sortir en autobús cap a Barcelona i vam poder participar en diverses
activitats.

Activitats d’alfabetització informacional
S’entén per alfabetització informacional l’ajuda i suport als usuaris en el domini de les
habilitats i estratègies per a informar-se i usar la informació, actuant de manera crítica
respecte a aquesta. La tasca es realitza a través de l’Oferta formativa que cada
setembre es presenta als centres educatius de la ciutat5 i que per al curs 2012-13 s’ha
integrat en el projecte comú que agrupa l’oferta de tots els equipaments culturals del
municipi.
Anualment es proposen diverses actuacions encaminades al coneixement de la
biblioteca i dels seus serveis així com a fomentar l’aprenentatge, les habilitats de
cerca d’informació i a promocionar la lectura, que són aspectes fonamentals en la
formació personal. Els Centres reben aquesta Oferta a través del correu electrònic
però també la poden trobar publicada al Web i trametre les sol·licituds mitjançant els
formularis.
Durant l’estiu també ens han visitat els diferents Esplais que gaudeixen d’una visita
més lúdica que formativa. Les visites també es sol·liciten mitjançant els formularis.

5

Formar? Informar? Aquesta és la qüestió! Premiat al María Moliner el 2010
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Es poden separar les accions proposades en:
Visites formatives, desglossades per edats i cicles escolars
Total de visites: 56, amb un total de 1.265 alumnes i de 16 centres
Maletes viatgeres i Lots a la carta, préstec de documents
Total de préstecs: 30, amb un total de 687 documents
Oferta d’Estada a l’empresa
Estudiants de 1r de Batxillerat o de Cicles Formatius: 2 estudiants de
Batxillerat de l’IES Cambrils
Assessorament a les biblioteques escolars: 2
Durant el curs 2011-12 i a causa de la cancel·lació del PEC, ja no s’ha pogut oferir el
recurs de Primària, Maleta de la Pau, que consistia en una maleta itinerant amb
documents per a treballar aquest valor i que comptava a més amb una hora del
conte, que feia la conta-contes local Montse Parra. L’activitat s’havia iniciat al curs
2009-10.
L’Oferta formativa inclou també: col·laboracions amb les biblioteques escolars i
oferta de Xerrades sobre Foment de la Lectura.
Activitats extraordinàries
La biblioteca organitza un ampli ventall d’activitats vinculades als seus objectius
estratègics: formar en hàbits de lectura i cerca d’informació, evitar la fractura digital,
afavorir el coneixement de la ciutat (la seva història i patrimoni) però també
n’organitza d’altres de vinculades a celebracions diverses: aniversari, carnaval, Sant
Jordi, etc.
Destaquem:
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15è Aniversari de la biblioteca
El 21 de gener de 2012 la BPMC va complir quinze anys i s’ha celebrat amb diversos
actes patrocinats per “la Caixa” i que s’han anat distribuint al llarg de l’any i en dates
emblemàtiques: aniversari, sant Jordi, Festa Major i Castanyada.
El 27 de gener a les 19.30 h va tenir lloc la festa d’aniversari. Ho vam celebrar amb un
parlament de la Sra. Alcaldessa, Mercè Dalmau, que va fer un repàs de la història de la
BPMC, i d’unes paraules del Sr. Regidor de Cultura, Francesc Garriga.
A continuació es van donar els premis als Superlectors del 2011, que premien als
usuaris i a l’entitat que han fet més ús del servei de préstec; també es va premiar el
carnet més jove. Els guanyadors han estat: Xènia Solé González, Mario González
Guerrero, Mamadou Ba, Margarita Mas Autillo, Escola la Bòbila i Eric Mora Pijoan.
Després es van sortejar 15 premis entre els assistents, que van ser entregats per
anteriors i actuals Regidors del consistori. I finalment va arribar l’Hora del conte amb
Montse Parra, que ens va dur a recórrer la biblioteca tot buscant un pastís
d’aniversari que no vam poder trobar. Aquesta activitat estava patrocinada per “la
Caixa”.
Sant Jordi
La biblioteca col·labora amb el programa Dies de llibres, que organitza el
departament de Cultura de l’Ajuntament de Cambrils. Concretament amb:
Dia Internacional del Llibre Infantil i Juvenil
Adhesió a la celebració del Dia Internacional del Llibre
Infantil i Juvenil, activitat organitzada pel CLIJCAT, i
que agrupa biblioteques i llibreries d’arreu del país
amb l’objectiu de fomentar el gust per la lectura.
El 2 d’abril, a les 18 h, els integrants del Club de Lectura
Infantil han llegit el manifest i posteriorment, amb
l’ajuda de Rosana Andreu, han escenificat contes de
dolents.
CinLit
El 2 d’abril s’iniciava aquest projecte que barreja
cinema i literatura, concretament uns packs formats
per la pel·lícula i l’obra literària en la que s’ha basat.
També 6 Lots sorpresa que contenien al seu interior
diverses propostes. N’hi havia 2 de familiars, 2 de
variades i 2 d’intriga.
El projecte, que finalitzava el 30 de desembre, s’ha
presentat al concurs de foment de la lectura María
Moliner.
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Visita teatralitzada amb La Teca Teatre
El dijous 19 d’abril el grup La Teca Teatre es va voler
afegir a la celebració dels 15 anys de BPMC, i ens va
acompanyar en una memorable visita guiada per
l’equipament.
Pinta’m un conte
El 23 d’abril a les 18 h Nuri Mariné i Montse Parra,
patrocinades per “la Caixa”, van oferir el taller Pinta’m
un conte. Totes dues ens van fer passar una estona ben
divertida amb els seus contes de dracs i de cavallers.
Després cadascú es va poder emportar un dibuix, dels
que havia fet la Nuri, per pintar-lo a casa seva; hi va
haver, però, qui va preferir quedar-se a pintar-lo a la
Biblioteca.
Banquet literari (Associació Cultural Vilafortuny)
El 27 d’abril i com ja ve sent tradicional vam col·laborar
amb l’Associació Cultural de Vilafortuny en la
celebració del IV Banquet literari, que va tenir lloc al
castell de Vilafortuny i amb Charles Dickens com a fil
conductor. La presentació va anar a càrrec de Mercè
Rota amb la col·laboració en les lectures de Ramón
García Mateos i Rosa Ma Fusté. També hi van participar
diversos escriptors locals.
Pla de Barris
A l’abril d’enguany també es va iniciar la col·laboració amb Pla de Barris, que s’ha
concretat en dues gimcanes literàries: la de Blancaneus, que es va celebrar del 23 al
28 d’abril i, la de Nadal, que es va celebrar del 3 al 20 de desembre. Totes dues van
comptar amb una bona participació i la col·laboració de l’Associació de botiguers
Vila-centre.
La darrera col·laboració ha estat el BiblioBar, que té com a objectiu generar sinèrgies
de promoció cultural i donar a conèixer el servei de Lots en préstec que ofereix la
BPMC a les entitats. S’hi han acollit tres establiments del Barri antic: La llimona,
Adagio cafè i Días de vino y rosas, que disposen d’una maleta amb material divers i
que podran retornar o renovar al gener de 2013.
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Programa Connecta’t
És una col·laboració entre el Servei d'Ocupació de
Catalunya (SOC) i la Direcció General de
Telecomunicacions i Societat de la Informació
(DGTSI) per impartir formació informàtica bàsica a
persones que es troben a l'atur i que estan
inscrites com a demandants d’ocupació.
La BPMC com a centre de la xarxa Punt Tic va oferir el mes de gener un curs gràcies a
la participació en aquest programa a la sala multimèdia. Les inscripcions per a
realitzar els cursos es van fer directament a l’Oficina del SOC de Cambrils.
Memòria històrica
Anualment l’Arxiu Municipal i el Museu d’Història organitzen tot un seguit d’actes
que permeten conèixer millor la història i el patrimoni del municipi i en els que
també col·laborem.
El 2012 es va desenvolupar el projecte El naixement del Cambrils turístic (1950-1962),
que donà a conèixer la transformació de l’economia, la vida quotidiana i el paisatge
urbà del municipi gràcies a l’arribada del turisme.
La biblioteca va participar en l’elaboració del tríptic, la proposta i selecció dels textos
literaris que es van llegir a la ruta i la inscripció d’assistents, així com fent fotos i
ajudant durant el recorregut.

Promoció/ Formació
La revista Mi biblioteca en el seu número d’estiu de 20126 va publicar un article,
elaborat per l’equip de la biblioteca, on s’explicava l’ús dels pictogrames en la
senyalització del seu fons bibliogràfic.
El personal amb la seva aposta per la formació contínua i amb el suport de les
institucions a les quals està vinculada la BPMC ha realitzat diversos cursos de
formació.

6 Equip de la Biblioteca Municipal de Cambrils. “¡Socorro, nos invaden los pictos!”. Mi biblioteca, núm.
30. Verano 2012
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Cursos virtuals:
•
•
•

Resolució de conflictes: Tere Aubaó i Rosana Villagrasa (Central de
Biblioteques de Tarragona).
El pensament creatiu aplicat al món laboral: Eva Ferré i Rosana Andreu
(Central de Biblioteques de Tarragona). Va tenir una sessió presencial de
cloenda a la que va assistir Rosana Andreu.
Organització d’actes i protocol a les biblioteques: Rosa Ma Fusté (Central de
Biblioteques de Tarragona).

Cursos presencials:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SINTESI. Mòdul d’estadístiques de Millennium: Mariana Marín i Rosana
Villagrasa (Central de Biblioteques de Tarragona).
Sessió de formació en Procediment de reserva de sales i espais municipals per
als ciutadans: Rosa Ma Fusté i Mariana Marín (Ajuntament de Cambrils. Àrea
Noves Tecnologies).
Curs de Community Manager: Rosana Andreu (COBDC. Grup de Treball de
Tarragona).
La Web 2.0 en el món professional: Eva Ferré (Central de Biblioteques de
Tarragona).
Analítica Web per a la presa de decisions, amb l’eina Google Analytics:
Mariana Marín (COBDC).
“Préstec Inn-Reach” Millennium (Préstec interbibliotecari amb Biblioteca de
Catalunya): Rosana Andreu i Rosana Villagrasa (Central de Biblioteques de
Tarragona).
Taller de Viquipèdia: Mariana Marín (Central de Biblioteques de Tarragona).
Jornada biblioteca Pública / Biblioteca Escolar. (Biblioteca Central Xavier
Amorós de Reus).
Formació en BPM-Expedients: Rosa Ma. Fusté, Mariana Marín i Rosana
Villagrasa (Ajuntament de Cambrils).

A més Rosa Ma Fusté, com a representant de l’equipament ha assistit a diverses
reunions:
•
•

11 de juny, a la biblioteca “Antoni Gaudí” de Riudoms: presentació de la nova
Cap de Servei de biblioteques, Sra. Carme Fenoll.
6 de novembre, als Serveis Territorials de Cultura (Tarragona), trobada 10X10
amb editorials independents que volen donar a conèixer el seu treball.

També Eva Ferré i Rosana Andreu van participar en
la Jornada d’intercanvi d’experiències entre
biblioteques públiques i centres educatius
celebrada als Serveis Territorials de Cultura el 29 de
novembre i organitzada per la Central de
biblioteques de Tarragona.
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Estadística 2012

- Carnets d’usuari (lector) .............................

Total

- Total de carnets des de l’obertura ...........................................

- Dies d’obertura .....................................................................
- Visitants .....................................................

Adults

90.115
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150.192

Infants

215

Adults

322

Total

537

- Promig diari d’usuaris (serveis informàtics) .............................

- Promig diari de préstec interbibliotecari ......

280
60.077

- Usuaris de Serveis Informàtics ..............................................

- Préstec Interbibliotecari ............................

15.304

Infants

Total
- Promig diari visitants ...................................

853

12.172
44

Demanats

1.043

Servits

1.373

Total

2.416

Demanats

3,7

Servits

4,9

Total

8,6
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- Fons de la biblioteca ..................................

Llibres

49.149

Audiovisuals

15.665

Publicacions
Periòdiques

9.542

Altres

1.354

Total
- Augment anual del fons ..............................

Llibres

1280

Audiovisuals

-347

Publicacions
Periòdiques

6

Altres

4

Total

- Documents prestats ...................................

36.896

Audiovisuals

31.297

Publicacions
Periòdiques

4.560

Total

105
72.858

Llibres

132

Audiovisuals

112

Publicacions
Periòdiques

16

Total
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943

Llibres

Altres

- Promig diari documents prestats .................

75.710

260

112

- Activitats de la Biblioteca
- visites guiades

56

- guies de lectura

28

- hora del conte

11

- conferències

6

- cursos i tallers

2

- altres:
- centres d’interès

46

- clubs de lectura

44

- activitats diverses

8

- gimcanes

2

- exposicions

1

- joc de l’estiu

1

- representacions

1

- ruta històrica

1
Total

- Habitants de Cambrils ...........................................................
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207

33.535
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2.3.

CENTRE CULTURAL

Promotor:

Ajuntament de Cambrils

Anagrama:

CCOC

Nom:

Centre Cultural i Ocupacional Cambrils

Adreça:

Carrer Sant Plàcid, 18-20. 43850 Cambrils

Telèfon:

977369060

a/e:

centrecultural@cambrils.cat / cco@cambrils.org

web:

www.cambrils.cat/cultura

Fax:

977364716

El Centre Cultural és un equipament municipal polivalent, públic i obert a la
ciutadania en general. La seva funció és la promoció i difusió de la cultura, la
formació i la participació ciutadana. Les activitats que si desenvolupen estan
adreçades a persones de totes les franges d’edat, infants, adolescents, joves, adults i
gent gran.
Al Centre Cultural s’hi desenvolupa una programació estable i continuada al llarg de
l’any d’exposicions, cursos, tallers, conferències, xerrades i col·loquis, cinema i
projeccions audiovisuals, audicions musicals, presentacions de llibres, recitals
poètics, espectacles de petit format i altres activitats culturals, cíviques i socials.
Així doncs, el Centre Cultural de Cambrils esdevé un catalitzador i punt de trobada
d’activitats artístiques, culturals, formatives, socials i cíviques de caire divers, facilitant
la creació de sinèrgies entre els agents implicats en la seva programació;
l’administració, les empreses culturals i el món associatiu.
El Centre Cultural va entrar en funcionament al setembre de 2002. L’acte
d’inauguració oficial va tenir lloc el 30 de novembre de 2002.
L’edifici té una superfície útil de 2646 m2 distribuïda en 6 plantes, 2 de soterrànies i 4
en alçada, compta amb els següents espais:
Sala d’actes

1

Magatzems

4

Sales d’exposicions

2

Vestidors

2

Sales de reunions

2

Terrassa

1

Aules

12

Hall

1

Aula informàtica

1

Serveis WC

5

Despatxos - oficines

6
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ACTIVITATS DEL CENTRE CULTURAL
El Centre Cultural depèn orgànicament del Departament de Cultura de l’Ajuntament de
Cambrils. El personal adscrit a aquest servei és personal laboral de la plantilla municipal:
Coordinació general

1

Consergeria – recepció i manteniment

3

Activitat pròpia: El Centre Cultural organitza activitats en els següents àmbits principals:
art i creació, ball i dansa, creixement personal i salut, lleure i participació, ciència i
tecnologia, humanitats i ciències socials, cultura popular i tradicional, cuina i gastronomia,
cinema i audiovisuals i activitats per infants.
Amb una programació relativament estable i continuada, els programes d’activitats han
estat els següents:
• “Portes obertes al coneixement”, programa formatiu de cursos i tallers amb un
calendari similar al curs escolar i amb temporalitat quadrimestral.
• “Setmana de la Ciència”, activitats de divulgació científica, conferències, tallers,
espectacles...
• “Cicle de Cinema i Medi Ambient” amb la mostra itinerant del FICMA (Festival
Internacional de Cinema del Medi Ambient)
• “Cicle de Cinema per la Consciència”, projecció de films i col·loquis sobre temes
relacionats amb el desenvolupament de la consciència humana.
• “L’aventura de viatjar”, xerrades i audiovisuals entorn a les experiències personals
dels protagonistes.
*L’any 2012 no s’han realitzat les projeccions de cinema familiar en període de vacances
escolars (Vacances de Cine i CinEstiu).
Altres activitats culturals, formatives i socials: Des del Centre Cultural també es
coordinen la reserva d’espais i recursos i es dóna suport a les necessitats d’infraestructura i
logística per desenvolupar activitats per part dels departaments municipals i les entitats
que ho sol·liciten.
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El Centre Cultural i Ocupacional Cambrils durant l’any 2012 ha acollit els següents serveis:
Departament de Cultura: Te al Centre Cultural la seu institucional i administrativa, amb
les oficines d’atenció al públic del Departament.
Sales d’exposicions: El Centre Cultural té dos espais adreçats als artistes i les entitats per
realitzar exposicions de temàtica diversa. Aquestes sales d’exposicions són la Sala Àmbits
a la planta baixa i l’Espai El Pati, ubicat al segon soterrani, a sota de la cúpula piramidal.
Servei Local de Català de Cambrils: Te la seu administrativa i docent.
El Servei Local de Català forma part del conveni de col·laboració entre L’Ajuntament de
Cambrils i el Consorci per a la Normalització Lingüística de l’Àrea de Reus “Miquel Ventura”.
Les principals activitats han estat:
•

Cursos oficials de llengua catalana (varis nivells)

•

Programa de Voluntariat per la llengua (Parelles lingüístiques)

Departament d’Ensenyament i Polítiques Actives d’Ocupació:
•

Centre Municipal d’adults “Rosa dels Vents”. Al llarg del curs 2011-12 es continuen
realitzant cursos de català i castellà.

•

Cursos de Formació Municipal. Aula d’idiomes. Fins abril-12 es continuen realitzant
cursos d’anglès i francès.

•

UNED, Universitat Nacional d’Educació a Distància, extensió a Cambrils de la
Delegació de Tortosa, te programades les tutories de vàries assignatures.

•

L’Antena del Coneixement de l’URV hi ha realitzat diversos actes de la seva
programació.

La Regidoria de Polítiques Socials i Salut: Hi desenvolupa periòdicament reunions de
treball i diverses activitats en el marc d’alguns dels projectes i serveis d’aquesta àrea
municipal, entre d’altres destaquem:
•

Sessions de coordinació i supervisió SBAS

•

Projecte Futbolnet

•

Actes de les jornades de les dones: Taller de memòria, Xerrada "La salut i el benestar
comença en els teus peus"

Altres Departaments de l’Ajuntament; hi han desenvolupat diversos actes, com ara
jornades tècniques, conferències i presentacions, processos de selecció de personal i
activitats de formació...
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Pla de Barris: L’oficina del Pla de Barris està instal·lada a l’Aula 1 del 1r. soterrani
Institut Nacional d’Estadística: Durant el primer trimestre del 2012 s’ha cedit
temporalment un espai per les oficines de l’INE a la 1a planta.
Cessió d’espais a les Entitats
Hi ha varies associacions que tenen un espai reservat de manera regular i fan activitats
amb una periodicitat setmanal durant bona part de l’any:
•

L’AFICAM (Ass. Afectats de Fibromiàlgia) hi fan reunions i tallers.

•

L’associació Dones Amunt fan activitats de gimnàstica i dansa.

•

L’associació Tarbia realitza activitats de gimnàstica i classes d’àrab.

•

L’associació de dones Alba porten a terme tallers de manualitats i Ioga.

•

El Ball Country de Cambrils “No pot ser - no pot ser” hi assagen setmanalment.

•

Un grup d’artistes del Camp de Tarragona fan cada setmana un taller de dibuix de
model al natural.

Diverses entitats de Cambrils tenen en el CCOC la seva seu social (o postal): Associació
Comerciants Vilacentre, ONG Punt de Partida, AAVV El Portal, ANJUB, ALPIC - As.
Latinoamericana, Associació de Veterans de Vandellòs II, AFAMAC (Associació de familiars i
amics de malalts d’Alzheimer de Cambrils), Anjub, Ass. de dones Alba, Ass. Tarbia, AFICAM
(Afectats de Fibromiàlgia de Cambrils), Ball de bastons, Diàleg de nou, Grup de diables
“Cagarrieres”, Associació de Ball Country de Cambrils “No pot ser - no pot ser”.
Moltes altres entitats han realitzat diversos actes, reunions, tallers, trobades i jornades de
treball, entre d’altres:
Associacions: AMPAS Cambrils, AMPA Llar d'infants Maria Dolores Medina, AMPA
Cardenal Vidal i Barraquer, AMPA La Bòbila, Ass. Cambrils Ornitològic, CAT Cambrils Art
Total, Grup Arrels, Agrupació Fotogràfica Cambrils, Veterans de Vandellòs II, Ball de Bastons
de Cambrils, NAC - Nit d’Artistes de Cambrils, Ateneu Cambrilenc, Hammada,
Assemblea Nacional Catalana, Taula pel Suport a l'Educació de Cambrils, FaPaC, , Ass.“Barri
de Tango”, Ass. de dansa oriental “Màgica energia”
Grups veïnals: AAVV La Parellada, AAVV Barri Antic "El Portal", AAVV Barri de l'Estació,
Ctat. Prop. Jacint Verdaguer, 11
Altres organitzacions i empreses – SECOMSA, AFORCORD, Creu Roja
Partits polítics - CiU, PSC, ICV.
Lloguer dels espais: Durant l’any 2012 s’han realitzat un total de 5 cessions d’espais en
règim de lloguer.
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10 anys del Centre Cultural
Des del setembre de 2002 al final del 2012 al Centre Cultural de Cambrils s’hi han realitzat
més de 5.000 activitats amb més de 700.000 usuaris/es, amb una mitjana de 241 usuaris/es
per dia en els quasi 3.000 dies en que ha obert les portes .
mitjana
usu/dia

80

25

290

148

292

239

60,83%

17,23%

296

249

4,15%

7,44%

290

256

2,79%

696

23,62%

292

276

8,16%

510

-26,72%

290

279

0,99%

5,44%

645

26,47%

285

299

7,29%

87.662

2,72%

562

-12,87%

286

307

2,36%

2011

70.605

-19,46%

435

-22,60%

284

249

-18,89%

2012

48.106

-31,87%

439

0,92%

280

172

-30,89%

total

715.749

2.965

241

%

activitats
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43.036
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69.690

61,93%

447
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524
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0,30%
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USUARIS DEL CENTRE CULTURAL
accions
439

usuaris
48.106

ACTIVITATS FORMATIVES
Cursos, tallers, seminaris...

133

36.617

EXPOSICIONS
Pintura, fotografia, escultura...

20

4.563

CONFERÈNCIES
Xerrades, taules rodones, presentacions...

32

1.330

REUNIONS
Trobades, jornades de treball, assemblees...

190

2.555

ACTIVITATS FESTIVES
Lliurament de premis, celebracions, diades...

29

1.371

ACTIVITATS AUDIOVISUALS
Projeccions cinema, documentals, fotografies...

21

408

ACTIVITATS LITERÀRIES
Presentacions de llibres, recitals de poesia...

11

929

ACTIVITATS ESCÈNIQUES i MUSICALS
Teatre, concerts, audicions...

3

333

ACTIVITATS ANY 2012
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11

10

9

8
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6
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1

2012

119

Principals activitats per nombre de participants

DATA

ACTIVITAT

ORGANITZA

Presentació llibre: El parlar de Cambrils
de Pere Navarro

Cultura

225

Recursos humans

200

Cultura

200

Cultura

169

EMMC

160

14/6/2012 Festa Final de curs del Centre Cultural

Cultura

160

11/2/2012 FEC Inscripcions Microfilms

FEC

150

8/6/2012

ANC

148

31/5/2012 Lliurament Orles alumnes 2n BAT

IES Ramón
Berenguer IV

135

20/6/2012 Acte de cloenda dels cursos de català

Servei de Català

130

1/6/2012

13/3/2012 Proves de selecció RRHH
Presentació llibre: Viatge a la història d'Europa
de Lluís Recasens Colom
Presentació llibre: La carpeta blava
13/4/2012
de Marc Fargas
Concert de cors del Conservatori de Vila-seca i
8/5/2012
l’Escola de Música de Cambrils

30/3/2012

Presentació Assemblea Nacional Catalana

ASSISTENTS

16/5/2012

Concurs de composició alumnes EMM de
Cambrils

EMMC

120

2/3/2011

Curs "M'agraden curts" Jose Mari Goenaga

FEC - URV

100

28/6/2012 Jornada Serveis Educatius

Ensenyament

100

14/6/2012 Inauguració exposició IES Mar de la Frau

Cultura

90

2/3/2012

FEC - URV

90

23/3/2012 Conferència "Altres Mirades"

Confraria Mare de
Déu dels Dolors

90

21/11/2012 Acte campanya electoral CiU

CiU

90

13/12/2012 Jornades Pla de Barris

Pla de barris

89

27/9/2012 Acte PSC "Cambrils un any endarrere"

PSC

86

Curs "M'agraden curts" Roser Aguilar
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DATA

ACTIVITAT

ORGANITZA

ASSISTENTS

14/2/2012 Conferència sobre l'estat de la ciutat

Alcaldia

83

21/3/2012 Dia mundial de la poesia, recital poètic

Antena del
coneixement URV

82

Cultura

80

Cultura

80

Cultura

76

Partits polítics

76

Inauguració exposició Taller de pintura
Casal Municipal de la Gent Gran
Inauguració exposició Jornades Culturals
25/5/2012
de l'Associació Dones Amunt
Presentació llibre: Palimpsest
10/2/2012
de Robert Benaiges

25/5/2012

29/10/2012 Acte CiU
8/2/2012

Presentació Escola Internacional del Camp

Cultura

74

13/4/2012

Inauguració exposició
Maria Isabel Marsal Cardona

Cultura

72

27/4/2012 Inauguració exposició Institut Cambrils

Cultura

65

26/10/2012 Xerrada i Projecció fotografies "Transandalus"

Associacions

64

30/10/2012 Presentació Voluntariat per la llengua

Servei de Català

63

Antena del
coneixement URV

62

28/9/2012 Presentació projecte Fultbolnet

Associacions

60

24/11/2012 Taller Com fer un hort urbà a casa

Cultura

60

Grups no gratuït

56

5/12/2012 Reunió amb Associacions i Entitats

Participació
ciutadana

56

22/5/2012 Assemblea de treballadors SECOMSA

Grups no gratuït

53

29/11/2012 Concert – maridatge: el vi i la música

La Mar de Jazz

53

Cultura

50

1/10/2012 Presentació i coordinació pla d'emergències

Ajuntament

50

21/11/2012 Tallers escolars de Robòtica

Cultura

50

9/2/2012

3/2/2012

6/9/2012

Presentació llibre El Catalanisme Evolutiu
d’Eudald Carbonell

Assemblea de treballadors SECOMSA

Inauguració exposició Col·lectiu Orígens

Memòria de Cultura 2012

121

PROGRAMACIÓ PRÒPIA DEL CENTRE CULTURAL
FICMA tot l'any –
Cinema del Medi Ambient
2/2/2012
23/2/2012
22/3/2012
26/4/2012
24/5/2012
26/9/2012
24/10/2012
21/11/2012
19/12/2012
L'AVENTURA DE VIATJAR
10/5/2012
17/5/2012
SETMANA DE LA CIÈNCIA
4/2/2012
21/11/2012
21/11/2012
21/11/2012
23/11/2012
24/11/2012
24/11/2012
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El camí no pres
Comprar, llençar, comprar
Y el río sigue corriendo
Play again
La mesura de l’home
La 4ª revolució, autonomia energètica
Yasuni, dos segons de vida
Jo vaig comprar una selva tropical
Residus no

Chigüines de Nicaragua - Mercedes G.Minguillón
Gàmbia, el somriure d'Àfrica - Jesús Marco

Visita instal·lacions de l'empresa BASF (SetCi’11)
Taller de Robòtica
Taller de Robòtica
Taller de Robòtica
Taller Prejudicis sobre la vellesa
Taller Com fer un hort urbà
Taller Com fer un hort urbà

92
2
15
6
11
8
9
18
15
8
30
15
15
33 + 206
33
26
26
50
30
38
36
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PORTES OBERTES AL CONEIXEMENT
L’any 2012 s’han realitzat un total de 44 cursos i tallers amb un total 971 h de classe i
la participació de 529 alumnes
Curs 2011/12 - 2n Semestre

Docent

preu

inscrits

Programació android

TarracoDroid

40,00

14

Fotografia

nivell 0

AFC

40,00

15

Fotografia

nivell 1

AFC

55,00

15

Fotografia

nivell 1 B

AFC

55,00

9

Taller de tast de vi

nivell 1

Sandra Sala Margalef

45,00

22

Dansa oriental

iniciació

Mª José Vidal Albesa

70,00

14

Metode pilates

reforç avançat

Carme Borràs Iserta

50,00

7

Metode pilates

intermedi matí

Carme Borràs Iserta

120,00

15

Metode pilates

intermedi tarda

Carme Borràs Iserta

120,00

13

Metode pilates

avançat matí

Carme Borràs Iserta

120,00

10

Metode pilates

avançat tarda

Carme Borràs Iserta

120,00

12

Metode pilates

iniciació

Carme Borràs Iserta

120,00

12

Ioga

avançat

Maria Alarcón Mateo

110,00

17

Ioga

inicial dt.

Maria Alarcón Mateo

60,00

11

Ioga

inicial dj.

Maria Alarcón Mateo

60,00

14

Salsa i bachata

iniciació

Robert Aparicio

55,00

13

Salsa i bachata

avançat

Robert Aparicio

55,00

14

Creativitat & english

teatre i plàstica

Laura Alvarez Keller

110,00

9

Aprima't saludablement

dietes primavera

Caterina Santamans

20,00

8

Pintura creativa

dimecres

Laura Alvarez Keller

110,00

8

Aprèn dibuix i pintura

dt matí

Laura Alvarez Keller

110,00

6

Montserrat Flores

10,00

20

Jukka Heinonen

80,00

4

Com es fa un arbre genealògic
Art floral
23 CURSOS (febrer -juliol 2012)
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282
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Curs 2012/13 - 1r Semestre

Docent

preu

Creativitat & english

teatre i plàstica

Laura Alvarez Keller

Pilates

intermedi matí

Carme Borràs Iserta

Pilates

avançat matí

Carme Borràs Iserta

Pilates

iniciació

Carme Borràs Iserta

Pilates

intermedi tarda

Carme Borràs Iserta

Pilates

avançat tarda

Carme Borràs Iserta

Ioga

inicial

Maria Alarcón Mateo

Ioga

inicial

Maria Alarcón Mateo

Ioga

avançat

Maria Alarcón Mateo

Tonificació corporal

dansa oriental

Mª José Vidal Albesa

Tai -txí txuan

estil yang

Mariela Reymundi Pereyra

Tai -txí txuan

estil yang

Mariela Reymundi Pereyra

Cos en mov-i-ment

dansateràpia

Manuela Morales Canosa

Controla el teu pes saludablement

dietes hivern

Caterina Santamans

Dibuix i Pintura creativa

tècniques vàries

Laura Alvarez Keller

Salsa i bachata

iniciació

Robert Aparicio

Salsa i bachata

avançat

Robert Aparicio

Dansa oriental

iniciació

Mª José Vidal Albesa

Dansa oriental

avançat

Mª José Vidal Albesa

Photowalk i processament
d'imatge fotografica

Lightroom

Carlos Magriñá Mier –
Antonio Bonnin Sebastià

50,00

Montserrat Flores

10,00

Com es fa un arbre genealògic
21 CURSOS (octubre12-febrer13)
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115,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
65,00
65,00
120,00
98,00
35,00
35,00
65,00
22,00
115,00
58,00
58,00
75,00
75,00

inscrits

8
16
9
11
13
9
16
14
15
6
15
14
12
12
7
10
16
12
6
15
11
247
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INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
L’any 2012 s’ha continuat reduint del nombre de persones que s’adrecen al Centre Cultural
per a demanar informació. Una part important d’aquestes persones se’ls adreça a l’OAC de
la plaça de l’Ajuntament per a realitzar tràmits administratius ja que al barri no n’hi ha
Oficina d’Atenció Ciutadana.
Consultes realitzades presencial i telefònicament a la Recepció del Centre Cultural, agrupades segons
la temàtica de la informació sol·licitada.
CONSULTES

TOTAL

VARIACIÓ

CULTURA I FORMACIÓ

2012

2.298

-29,31%

1.893

323

2011

3.635

-15,83%

2.678

670

CONSULTES CCOC
ANY 2012

CAMBRILS

ALTRES

82
286

CONSUTES CCO 2012
399

TOTAL

any 2011

CULTURA / ENSENYAMENT
CAMBRILS

800

ALTRES

700

275

600
500

203

400

208

204

219

165

208
154

300

118
200

76

69

100
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Col·laboració amb projectes i entitats:
•

AFANOC

venda de gorres de la Campanya “Posa’t la gorra”

•

Carles Rom

venda de CD "Aquí queda aquesta gent"

•

Pla de barris

•

Marató TV3
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CALENDARI I HORARIS
2012

Dies obertura

280 dies

3.185 hores

L’horari d’obertura al públic del Centre Cultural fins al juny 2012 és el següent:
De dilluns a divendres de 08.00 a 22.00 h., excepte dijous fins a 23.30 h. Dissabte de 09.00 a
14.00 h.
Horari d’estiu i Nadal: De dilluns a divendres de 08.00 a 15.00 h. Dissabte tancat.
A partir del 17 de setembre 2012 s’estableix un nou horari d’obertura al públic:
De dilluns a divendres de 08.00 a 21.30 h. Dissabte de 10.00 a 14.00 h.
Horaris extraordinaris – 2012
Setmana Santa:

2 i 3 d’abril, obertura de 08.00 a 15.00 h.
Del 4 al 9 d’abril tancat.

Pont 1r de Maig:

30/04/2012 obertura de 08.00 a 15.00 h.

Fira de Cambrils:

02/06/2012 obertura de 17.30 a les 23.00 h.
03/06/2012 obertura de 10.00 a 15.00 h. i de 17.30 a 23.00 h.

Horari d'estiu: 25, 26 i 27 de juny obert de 8 a 20h. i 28 de juny de 8 a 15h.
Del 2 juliol al 15 setembre: de dll. a dv. de 8 a15h. Ds. tancat.
05/07/2012 Inauguració exposició, obertura de 18.30 a 21.30h.
01/09/2012 Nit del Foc, obertura de les 17.00 a les 20.00 h.
06/09/2012 Inauguració exposició, obertura de 19:00 a 21.30h.
Pont del Pilar

13/10/2012 tancat

Pont Castanyada:

31/10/2012 i 02/11/2012 obert de 08.00 a 15.00 h.

Pont Immaculada:

07/12/2012 obert de 08.00 a 15.00 h

Horari de Nadal:

Del 22 al 29 de desembre 2012 tancat.
Del 2 al 4 de gener 2013 obert de 8 a 15h. Dissabte 5 de gener tancat.
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EQUIPAMENT I SERVEIS BÀSICS
El CCOC compta amb una superfície útil de 2645'97m2 distribuïda en 6 plantes, 2 de
soterrànies i 4 en alçada: En negreta els espais que es poden cedir en lloguer:
m2

aforament

40,60

40

Sala d’actes

152,92

130

PB

Sala Àmbits

116,58

150

PB

Recepció

8,79

3

P1

PT-1

20,00

5

P1

PT-2

35,00

18

P1

PT-3

44,50

30

P1

Taller 3

24,00

16

P1

Taller 1

43,71

30

P1

Taller 2

24,90

20

P1

Terrassa

150,00

150

P2

Despatx Cap Dpt. Cultura

20,67

5

P2

Oficines Adm. Dpt. Cultura

51,25

10

P2

Despatx Direcció CCOC

20,36

5

P2

Despatx Servei de Català

24,90

12

P2

Aula de català

43,71

25

P2

Despatx 1

14,22

4

P2

Despatx 2

24,00

12

P3

Despatx 3

14,22

4

P3

Aula 4

43,71

20

P3

Aula 5

48,90

25

P3

Aula 6

41,13

20

P3

Aula informàtica

51,25

18

S1

Aula 1

23,55

12

S1

Aula 2

27,18

8

S1

Aula 3

23,62

12

S1

Sala d’expressió corporal

93,28

25

S1

Vestidors1 - dutxes

42,34

20

S1

Vestidors2 - dutxes

42,34

20

S2

Espai el Pati

136,88

150

S1

Sala conserges

6,50

-

S1

Sala de màquines

41,55

-

S1

Magatzem 1

20,30

-

S2

Magatzem 2

13,96

-

S2

Magatzem d'art

44,52

-

planta

espai

PB

Vestíbul entrada

PB
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Cessió periòdica d’espais per entitats i associacions
10 entitats tenen la seu social al Centre Cultural i 18 entitats realitzen activitats amb
periodicitat
Entitats

activitat

Ass. Ball Country 'No Potser, No Potser'

reunió

Ass. Ball Country 'No Potser, No Potser'

assaig

Ass. Dones Alba

manualitats dt.i dj.

Ass. Dones Alba

ioga

dimecres

Ass. Dones Amunt

gimnàstica

dl, dc, dv

Ass. Dones Amunt

dansa

dt, dj

Ass. Dones Tarbia

reunió

divendres

Ass. Dones Tarbia

classes àrab divendres

Aula 5

Ass. Dones Tarbia

classes àrab dissabte

Aula 5

Ass. Dones Tarbia

gimnàstica

dissabte

Ass. Dones Tarbia

ioga

divendres

Aficam - Fibromiàlgia

reunió

dilluns

Despatx 2

Aficam - Fibromiàlgia

taller

dimecres

Despatx 2

Ass. Veïns La Parellada

reunió

dimarts i dijous Aula 2

Moviment Cambrils Actua

reunió

dilluns

Aula pt-3

Coordinadora ANC

reunió

dijous

Aula pt-3

Ong Punt de Partida

reunió

dijous

Despatx 1

recepció

Ball de Bastons

magatzem

2º sot.

recepció

Ass. Vilacentre

reunió

Despatx 1

recepció

Grup Arrels

Parc Nadal - Colònies Estiu

Despatx 1

recepció

Ass. Anjub

reunió

Despatx 2

recepció

Afamac - Alzheimer

reunió

Despatx 2

recepció

Ass. Veïns i Veïnes de L'estació

correspondència

Diables Cagarrierres

reunió

Taller 2

Teatre Xerinola

reunió

Taller 2

Alpic - Ass. Llatinoamericans

reunió

Aula 1

recepció

Ass. Veïns El Portal

reunió

Despatx 2

recepció

Agrupació Fotogràfica

premi fotografia

Despatx 2

recepció

Nits d'artistes - NAC

Carnaval

Despatx 2
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dia

dimarts

Espai

correspondència

Taller 2

recepció

Sala d'actes
Taller 1

recepció

Sala exp.
Corporal
Sala exp.
Corporal
Sala exp.
Corporal
Despatx 3

recepció

Sala exp.
Corporal
Sala exp.
Corporal
recepció

recepció

recepció
recepció
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Servei de lloguer d’espais
El preu de lloguer dels espais del CCOC està recollit en l’Ordenança fiscal reguladora dels
preus públics per la prestació de serveis per a l’any 2012 núm.18 (punt C.1, CODI 1810
0110, referent als preus públics per a la prestació de Serveis).
Equipament de la Sala d’actes:
Escenari de 4 X 3m X 3m alt, amb il·luminació orientable
Sistema d’àudio amb microfonia i enregistrament digital de so
Equip audiovisual, projector d’imatge i pantalla
Reproductor multimèdia, digital i analògic. Connexió a Internet
Taules i cadires o cadires amb pala
Equipament de l’Aula d’informàtica:
16 PC's i un PC Servidor, amb connexió en xarxa i connexió a Internet
Projector digital i pissarra interactiva
Impressora, escàner
Equipament bàsic a totes les aules, despatxos i tallers:
Pissarra blanca vitrificada. Armaris, taules i cadires o cadires amb pala.
Equipament opcional a totes les aules, despatxos i tallers:
Projector digital

Connexió a Internet

Pantalla de projecció

Reproductor d’àudio

Projector de transparències

Reproductor de vídeo

Pissarra o paperògraf

Gravadora de vídeo

Equipament de la Sala d’expressió corporal:
Una paret amb mirall de 10m, equip de música
Tatami, matalassets, coixins, pilotes, i altres elements
Equipament de les Sales d’exposicions:
Instal·lació d’il·luminació amb focus orientables
Guies a la paret i elements de suport per penjar quadres
Peanyes i taules de diferents mides
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SERVEIS AUXILIARS
El centre ofereix altres serveis auxiliars com són:
La botiga de la festa:
Venda de marxandatge i productes de difusió de la cultura i les festes locals:
llibres, punts de llibre, imants, domassos de festa major, reproduccions
d’elements del seguici popular,bosses, carteres i estotjos de material reciclat...
Servei de recepció de correspondència:
Per les entitats que tenen la seu social al Centre Cultural.
Servei de reprografia:
Fotocòpies fins A-3 en B/N. Enquadernacions A-4.
Servei de Bar:
Màquines d’autoservei de cafè, begudes i snacks.
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2.4. CINEMA MUNICIPAL RAMBLA
Nom:

Cinema Municipal Rambla de Cambrils

Anagrama:

CMRC

Adreça:

Carrer Cristòfor Colom, 30. Passatge Rambla Jaume I

Telèfon:

977 362594

Fax:

977 364716

a/e:

clt@cambrils.cat

Inaugurat el desembre de 1989, des d’ençà l’equipament ha millorat molt, al llarg
d’aquests anys s’ha equipat amb so dolby, s’ha climatitzat, s’ha millorat el sostre, s’ha
canviat el pati de butaques, s’ha renovat la il·luminació del vestíbul i s’ha renovat el
mobiliari del hall.
Té una capacitat per a 297 persones.

Anàlisi de l’activitat del cinema comercial. Any 2012


Assistents:

7.488 espectadors



Recaptació:

37.389,00 €



Despeses de contractació:

23.880,71 €



Número de sessions:

210



Ocupació de la sala:



Total usuaris:

Una mitjana d’un 11,78 % d’ocupació per
sessió, la qual cosa representa una
ocupació d’un 4,38 menys respecte l’any
anterior.
10.821

L’assistència al cinema es redueix considerablement respecte l’any anterior. S’ha
registrat una disminució de 2.871 persones en comparació amb el 2011 degut a que
el nombre de pel·lícules també ha disminuït, 16 menys que l’any anterior i donat que
el cinema va romandre tancat en més ocasions.
La pel·lícula Lo imposible ha estat la pel·lícula més vista durant aquest any amb un
total de 745 assistents. La pel·lícula infantil més vista ha estat Ice Age 4: la formación
de los continentes, amb 461 espectadors.
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Pel·lícules amb més assistència per mesos l’any 2012
Gener:
Febrer:
Març:
Abril:
Maig:
Juny:
Juliol:
Agost:
Setembre:
Octubre:
Novembre:
Desembre:

Floquet de neu
Rey León
War horse
The artist
Intocable
Los vengadores
El exótico Hotel Marygold
Ice Age 4: la formación de los continentes
No hi va haver cinema
Brave
Madagascar 3: de marcha por Europa
Lo imposible

244 assistents
108
“
165
“
183
“
214
“
152
“
192
“
461
“
228
178
745

“
“
“

El Cinema com a centre d’activitats
En termes generals el cinema Rambla s’ha utilitzat al llarg de l’any 2012 per a les
següents activitats, amb un total d’assistència de 3.333 persones, un augment de
543 assistents respecte l’any anterior.
•

•

•

•

•

•

•

Celebració de la festa de Sant Jordi, per part de la Llar d’Infants Municipal La
Galereta, el dia 23 d’abril de 16 a 18.30 hores.
Celebració de la festa de final de curs, per part de la Llar d’Infants Municipal
La Galereta, el dia 22 de juny de 15 a 17 hores.
Assajos de l’Associació Dones Amunt tots els dilluns i dijous, de 17 a 19 hores,
des de l’octubre de 2012 fins al maig de 2013 per realitzar una obra de teatre.
Representació de dues obres de teatre educatiu en anglès per als alumnes de
primària de l’Escola Marinada, el dia 26 d’octubre de 8.30 a 13.30 hores.
Realització de dues sessions dins de les Jornades Manga, els dies 9 i 16 de
novembre, de 21 a 23 hores.
Celebració de la festa de Nadal, per part de l’AMPA Escola Marinada, el dia 15
de desembre, de 9 a 13 hores.
Realització del Concert de Nadal els dies 20 i 21 de desembre, de 9 a 12 hores,
per part de l’Escola Marinada.

Obsequi d’entrades
•

Al llarg de l’any 28 subscriptors de la Revista Cambrils han assistit
gratuïtament a diverses sessions del Cinema Rambla.
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El Cinema amb el Carnet Jove
L’any 2010 l’Ajuntament de Cambrils va signar un conveni de col·laboració amb
l’Agència Catalana de Joventut per tal d’abaratir el preu de l’entrada del Cinema
mitjançant el Programa Carnet Jove.
Segons aquest conveni es fa un descompte de 0,50 € als usuaris del Carnet Jove,
d’aquesta manera es facilita l’accés a la cultura i el lleure als joves de Cambrils que
tenen entre 14 i 29 anys. Aquest descompte es aplicable dijous i divendres no festius
resultant el preu de l’entrada de 4,50 euros.
Al 2012 s’ha tornat a signar el conveni per donar continuïtat al mateix. Enguany han
fet ús d’aquest descompte, un total de 102 usuaris, una disminució de 41 persones
vers l’any anterior.
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2.5

MUSEU D’HISTÒRIA DE CAMBRILS

Nom:

Museu d’Història de Cambrils

Anagrama:

MHC

Adreça:

Via Augusta, 1 – 43850 Cambrils

Telèfon:

977 794528

Fax:

977 364716

a/e:

mhc.cambrils@altanet.org

Web

www.cambrils.org/mhc

-

ACTIVITATS DEL MUSEU ANY 2.012

•

EXPOSICIONS:

 Al Museu Molí de les Tres Eres:
- Ajuntaments de poble
- Ball de Valencians
Peça de l’estació al Museu Molí de les Tres Eres.
 A la Torre de l’Ermita:
- Càmeres amb història
- Cartes postals de més d’un segle
 Exposicions temporals a la Torre del Port:
- El millor de la nostra terra (mostra de quilts)
- Barques, vaixells i naus
•

INTERVENCIONS PATRIMONIALS:

 Gestió i promoció de les donacions, i posterior inclusió al registre del museu.
 Primera fase d’execució de les obres de la Castlania amb càrrec a l’U per cent
Cultural.
 Projecte de recuperació de patrimoni fílmic.
 Inici dels tràmits per a la restauració de la pastera del Forn del Tallero
 Presentació primera fase de catalogació i digitalització del fons de l’AHDT
•

ITINERARIS PATRIMONIALS:

 Visites guiades a les noves instal·lacions de la Cooperativa Agrícola com a
complement a les visites al Museu Agrícola de Cambrils.
 Rutes pel barri del Port visitant la Torre del Port amb el Patronat de Turisme.
 Visites guiades als escolars de Cambrils en l’activitat “Encambrila’t”.
 Ampliació oferta didàctica Descobreix Cambrils.
 Itineraris La memòria de la pau.
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 Itineraris Cambrils en temps de guerra.
 Ruta dels Espais de la Guerra Civil a Cambrils.
•

D’ALTRES ACTIVITATS:

 Col·laboració amb les activitats de les festes de Sant Pere.
 Itineràncies de l’exposició 1911. Sobreviure a la tempesta: Sant Feliu de Guíxols,
Reus i Sant Carles de la Ràpita.
 Col·laboració en la mostra Cambrils, porta d’entrada al país del vi.
 Atenció a les diferents consultes relacionades amb el fons del museu o amb
Cambrils.
 Programa "Patrimoni Col·lectiu" a Ràdio Cambrils.
 Participació a Tàrraco Viva:
- Visites guiades i recreacions a la vil·la romana de la Llosa
- Tallers Toquem els romans
- Conferència In rusticam romanam linguam al Molí de les Tres Eres
 Col·laboració amb l’Arxiu Municipal de Cambrils.
 Dia Internacional dels Museus el 19 i 20 de maig: jornades de portes obertes a
tots els museus.
 Incorporació del Museu d’Història de Cambrils a la Xarxa de Museus d’Història i
Monuments de Catalunya.
 Creació del bloc 1911. Memòria viva del temporal.
 Jornades Europees del Patrimoni: visites guiades al Museu Molí de les Tres Eres
els dies 29 i 30 de setembre.
 Setmana de la Ciència 2.012: jornades de portes obertes al Museu Agrícola de
Cambrils els dies 17 i 18 de novembre.
 Projecte de difusió de la memòria històrica L’arribada del turisme a Cambrils (19501962)
- Taula rodona L’arribada del turisme a Cambrils.
- Taula rodona Cambrils, parada i fonda.
- Conferència Turisme de postal a la Costa Daurada.
- Exposició Turisme de postal
EL MUSEU EN DADES
•

Usuaris del Museu d’Història de Cambrils any 2012
CONCEPTE
Visitants als museus:
- Molí de les Tres Eres
- Museu Agrícola de Cambrils
- Torre de l’Ermita
- Torre del Port
- Vil·la romana de la Llosa
Participants activitats
Usuaris globals
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2011

2012

3.184
2.827
586
8.737
1.404
28.586
45.324

1.738
1.536
546
2.383
1.140
30.438
37.781
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2.6. SERVEI LOCAL DE CATALÀ
(Consorci de Normalització Lingüística)

Nom:

Servei Local de Català

Anagrama:

SLC

Adreça:

Sant Plàcid, 18-20 . 43850 Cambrils

Telèfon:

977 792688

Fax:

977 792688

a/e:

cambrils@cpnl.cat

El Servei Local de Català es va crear l’any 1992 i des de llavors, va formar part del
Centre de Normalització Lingüística de l’Àrea de Reus Miquel Ventura.
L’any 1992 l’Ajuntament de Cambrils es va integrar al Consorci per a la Normalització
Lingüística i s’hi va crear una oficina unipersonal, que en els primers moments
impartia 7 cursos anuals i tenia poc més de 130 alumnes.
Des del mes d’octubre de 2009, amb el vistiplau del Ple del Consorci per a la
Normalització Lingüística, l’Oficina de Català de Cambrils, es converteix en Servei
Local de Català de Cambrils.
Al llarg d’aquests anys s’han anant produint diverses ampliacions de plantilla,
proposades per l’Ajuntament i avalades pel Consorci per a la Normalització
Lingüística, per fer front a la gran demanda de formació en llengua catalana que ha
estat creixent al municipi.
Durant aquest any, el Servei Local de Català de Cambrils, ubicat al Centre Cultural, ha
disposat d’una plantilla estable de 2 persones i també dos professors que han
impartit cursos a hores.
Helena Martínez Ferreruela, és la tècnica responsable del Servei Local de Català de
Cambrils i Imma Cubells és treballadora fixa del Servei.
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DADES
•

Evolució en anys del nombre de cursos presencials i semipresencials per
serveis a Cambrils és el següent:
o
o
o
o
o

•

Evolució del nombre d’inscrits per serveis a Cambrils:
o
o
o
o
o

•

Cursos 2007-2008: 25
Cursos 2008-2009: 31
Cursos 2009-2010: 27
Cursos 2010-2011: 25
Cursos 2011-2012: 19

Curs 2007-2008:
Curs 2008-2009:
Curs 2009-2010:
Curs 2010-2011:
Curs 2011-2012:

604
705
665
581
425

Evolució del nombre d’alumnes nouvinguts inscrits als cursos inicials i bàsics

Cal mencionar que el Servei Local de Català, durant el període acadèmic 2011-2012,
va organitzar 25 cursos, va tindre 425 inscrits i va formar 47 parelles lingüístiques.
Els cursos s’han impartit d’octubre a gener i de febrer a maig, i hi va haver també un
curs al mes de juliol. S’han realitzat cursos a distància amb un total de 24 alumnes.
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FESTA FINAL DE CURS
La cloenda de final de curs 2011-2012, es va celebrar el dimecres 20 de juny i va tenir
lloc a la sala d’actes del Centre Cultural, on es va reunir un gran grup de gent que va
omplir la sala gairebé en la seva totalitat.

L’acte de cloenda dels cursos va girar entorn dels contes de Pere Calders i de Tísner.
Després dels parlaments de les autoritats i de la directora del CNL, Anna Saperas, es
van lliurar els certificats i posteriorment els alumnes van cuinar plats típics de cada
país d’origen.
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2.7. PLA DE COMUNICACIÓ DE LES ACTIVITATS CULTURALS
El Departament de Cultura, any rere any, treballa en la millora del pla de comunicació
de les activitats programades.
Principis i objectius essencials:









Oferir informació de qualitat
Prioritzar la transparència
Facilitar l’accessibilitat
Afavorir la participació
Fidelitzar i promoure la captació de públic
Reforçar la visibilitat i representativitat en el sector i en el context institucional
Incrementar l’agilitat en la comunicació
Intensificar la interacció amb els usuaris

Durant l’any 2012, s’han donat a conèixer els actes culturals a través dels següent
mitjans:
-

Al departament de Premsa de l’Ajuntament els hi fem arribar tota la informació
relacionada amb les activitats culturals, per a que puguin confeccionar la
corresponent nota de premsa que faran arribar a tots els medis de comunicació
que tenen donats d’alta a la seva base de dades.

-

La pàgina web de l’Ajuntament (http://www.cambrils.org), on els usuaris van
poder consultar totes les activitats a l’apartat Cultura i lleure, que a la vegada està
dividit en diverses seccions segons la programació de l’any.

-

La utilització de facebook Cambrils Cultura i facebook Festival de Música de
Cambrils ha estat una de les eines més completes per oferir una informació
continuada de les activitats. També ha estat operatiu el canal complementari de
twitter i youtube.

-

Es continua treballant amb el servei via internet de l’e-Butlletí, mitjà en què els
usuaris que prèviament s’han donat d’alta, reben informació dels nostres actes
setmanalment via e-mail. Aquest any ha augmentat un 9% el nombre d’usuaris, hi
ha donats d’alta 1.156 contactes. També tenen l’opció de rebre la informació a
través d’un missatge al mòbil (anar a A un click, a Alertes SMS).

-

Mitjans de comunicació local:
•

La TD Camp Audiovisual va fer el seguiment de la majoria de les activitats i
actes.

•

La Revista Cambrils va publicar tota la informació prèvia als actes i el resultat
dels mateixos.
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•

La revista municipal La Crida, setmanalment publica al seu interior el Tot
Municipal, apartat en el que hi ha un espai del departament de Cultura on es
poden consultar les activitats de la setmana en curs.

-

Es fa la difusió i el repartiment dels cartells i/o fulletons de tots els actes, als
diferents equipaments municipals: Ajuntament, Biblioteca, Centres Cívics,
Cinema, Museu, Arxiu, OAC, Benestar Social, Joventut, Ensenyament, Esports,
Turisme, etc...

-

Un altre medi, és la base de dades dels nostres contactes culturals, on tenim
donats d’alta grups d’ajuntaments de tot Catalunya, biblioteques, entitats
culturals de Cambrils, escoles de Cambrils... A tots aquests mitjans els hi fem
arribar la informació dels actes culturals via e-mail.

-

Per obtenir qualsevol informació relacionada amb les nostres activitats, els
usuaris també poden trucar al nostre telèfon 977 36 84 84.

2.7.1.

Facebook Cambrils Cultura

El dia 30 de març de 2011, el departament de Cultura va estrenar pàgina oficial al
Facebook.
http://www.facebook.com/cambrilscultura
La principal intenció alhora de crear la pàgina Cambrils Cultura era que fos una eina
2.0 per apropar la cultura a la ciutadania i, al mateix temps, rebre comentaris,
propostes, suggeriments, donant veu tant als consumidors com als productors de
cultura.
El nou canal de comunicació ha fet que el departament estigui més obert i connectat,
donant a conèixer d’una manera més fàcil i propera la feina que es fa des de Cultura
d’una manera global.
La pàgina Cambrils Cultura inclou la informació del propi departament i la
programació cultural de la resta d’equipaments que l’integren: Museu, Biblioteca,
Arxiu, Centre Cultural i Cinema.
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El resultat a finals de 2012 demostra que és un mitjà de difusió efectiu. Vam tancar
l’any 2012 amb un total de 617 admiradors del Cambrils Cultura. Un augment de
seguidors d’un 53,10% respecte l’any passat.
Fent un anàlisi estadístic de la pàgina hem extret diverses dades interessants:
-

un promig de 204 persones reben les nostres activitats diàriament.
un promig diari de 992 persones han visualitzat algun contingut associat a
Cambrils Cultura, el dimarts 10 d’abril va ser el dia que més impressions va tenir
de tot l’any, un total de 7.048 internautes.
Un 62,3% del totals d’admiradors són dones. I la franja d’edat predominant de
35 a 44 anys. Un resultat que continua com l’any passat.

2.7.2. Creació Youtube Cambrils Cultura
Arran de la creació de la pàgina de facebook, vam crear el canal youtube Cambrils
Cultura.
http://www.youtube.com/cambrilscultura
En aquest canal vam pujar vídeos creats per nosaltres com el de l’intercanvi de Corals
de Vila-seca i Cambrils i hem compartit les actuacions de Diumenges al Teatre i
l’espot del Festival de Música.
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2.7.3. Arxiu - difusió
L’Arxiu Municipal, a la web municipal, en les pàgines de l’AMCAM, ha continuat
creant continguts amb motiu del cicle L’arribada del turisme a Cambrils (1950-1962),
de la presentació de la digitalització dels fons parroquials dipositats a l’AMCAM, del
taller Com es fa un arbre genealògic i de l’exposició Retrats de festa.
Alhora, s’han continuat publicant els documents pdf derivats de l’espai radiofònic
Patrimoni Col·lectiu que s’han anat emetent al llarg de l’any, i la versió electrònica de
L’Arxiu t’informa: butlletí de l’Arxiu Municipal de Cambrils.
A Facebook, s’han continuat publicant notícies –sobretot d’activitats però també de
recursos disponibles– al perfil conjunt Cambrils Cultura.
A petició de l’associació Projecte Tarragona 1800, l’AMCAM va escriure 4 textos per al
bloc http://projectetarragona1800.wordpress.com/, ressenyant alguns dels
documents del fons de l’AMCAM que aporten notícies sobre la Guerra del Francès,
tal com s’ha comentat a l’epígraf sobre recerca. Els textos van ser: Una contribució
cambrilenca a la fortificació de Tarragona, Pa i garrofes, Els quintos de Cambrils i el setge
de Tarragona i Soldats a l’hospital de Cambrils (1809-1811).
2.7.2. Biblioteca - difusió
La Biblioteca utilitza també els següents mitjans i eines Web 2.0:
-

Web genèrica: www.bibliotecaspublicas.es/cambrils

-

Web de col·lecció local: http://bibliotkcambrils.webnode.com/

-

Web promoguda per la Central de biblioteques de Tarragona:
http://biblio.altanet.org/index.html

-

Àlbums de fotos: http://picasaweb.google.com/114326918184454768164

-

Bloc amb informació de totes les activitats, recomanacions, etc. :
bibliotecacambrils.blogspot.com

-

Canal de recomanacions i de notícies que compila les realitzades per la TDCamp
http://www.youtube.com/user/CanalBibCambrils

-

Plataforma de publicació de les diverses guies: http://issuu.com/bpmc

-

Plataforma amb Power point en línia per incrustar-los en la Web
http://www.slideshare.net/bpmc

-

Permet crear taulers temàtics i difondre'ls a través de les xarxes socials
http://pinterest.com/bibliocambrils/

-

Twitter: https://twitter.com/BiblioCambrils
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11.. 11.. A
ACCTTIIV
VIITTA
ATTSS D
DEELL D
DEEPPA
ARRTTA
AM
MEEN
NTT D
DEE CCU
ULLTTU
URRA
A –– A
AN
NYY 22001122
1.1.1. DIUMENGES AL TEATRE
diumenges al teatre
1 espai
8 actuacions
1.589 espectadors

1.1.2. FESTIVAL CURTMETRATGES
festival de curtmetratges
1.846 curtmetratges inscrits
24 curts estatals / 28 curts europeus
1.600 espectadors aprox.
11.500 euros en premis

1.1.3. DIES DE LLIBRES

1.1.4. DIA DE LA DANSA

dies de llibres
3 presentacions de llibres
10 activitats

dia de la dansa
2 escoles
150 alumnes
2.000 espectadors aprox.

1.1.5. DIA DE LA MÚSICA
marató musical
3 orquestres de corda
2 grups de vent
Banda EMMC

1.1.6. ACTIVITATS D’ESTIU PER A NENS I JOVES
voluntariat d’estiu
4 voluntaris culturals
15 esportius

vacances esportives i culturals
822 inscrits act. esportives i culturals

1.1.7. FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CAMBRILS
38a edició
5 espais
11 actuacions
6.548 espectadors

11 patrocinadors
16 col·laboradors

1.1.8. CICLE DE CONCERTS A LA CRIPTA DE L’ERMITA
concerts de tardor 2012
9 concerts
més de 1250 espectadors
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11..22.. BBEEQ
QU
UEESS II PPRREEM
MIISS
1.2.1. BECA DE RECERCA

1.2.2. PREMI DE PINTURA

beca de recerca

1.2.3. PREMI FOTOGRAFIA

premi de pintura
83 obres presentades
1 premi
5.000 € en premi
1 Menció especial

sense convocatòria

1.2.4. PREMI D’ESCULTURA

25è premi de fotografia
biennal

1.2.5. PREMI NARRATIVA

premi de escultura
sense convocatòria

1.2.6. PREMI POESIA

premi narrativa marítima
13 projectes presentats
3.000 euros en premi
1 Menció especial

premi de poesia
biennal

11..33.. A
ARRTTSS V
VIISSU
UA
ALLSS –– SSA
ALLEESS D
D’’EEXXPPO
OSSIICCIIO
ON
NSS
1.3.1. SALA ÀGORA

1.3.2.SALA ÀMBITS

sala àgora
200 m2
6 exposicions
6.090 visitants

sala àmbits
126 m2
11 exposicions
2.957 visitants

1.3.3. ESPAI EL PATI

1.3.4. TALLERS OBERTS

espai el pati
138 m2
9 exposicions
1.399 visitants

tallers oberts
14 artistes participants

11..44.. A
ACCTTEESS CCU
ULLTTU
URRA
ALLSS PPRRO
OG
GRRA
AM
MEESS FFEESSTTIIU
USS A
ALL LLLLA
ARRG
GD
DEE LL’’A
AN
NYY
1.4.1. SETMANA SANTA
setmana santa
1 cobla

1.4.5. M. DÉU CAMÍ
mare de déu del camí
8 activitats culturals

1.4.2.LA FIRA
la fira
13 activitats culturals

1.4.6. IMMACULADA
festa major immaculada
16 activitats culturals

1.4.3. SANT PERE

1.4.4. M. DÉU CARME

festa major sant pere
7 activitats culturals

1.4.7. SETGE 1640
commemoració setge 1640
1 acte

festa mare de déu del carme
80 alumnes participants aprox.
a la Mostra de Puntaires

1.4.8. NADAL
festa de nadal
11 activitats culturals

11..55.. SSU
UBBV
VEEN
NCCIIO
ON
NSS
1.5.1. SUBVENCIONS ATORGADES
A LES ENTITITATS CULTURALS
subvencions atorgades a les entitats culturals
16 subvencions ordinàries
5 convenis
38.500 € atorgats
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1.5.2. SUBVENCIONS REBUDES
D’ENTITATS PÚBLIQUES I PRIVADES
subvencions rebudes d’entitats públiques i privades
2 organismes públics
71.256,62 € rebuts
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11..66.. A
ALLTTRREESS A
ACCTTU
UA
ACCIIO
ON
NSS PPO
ORRTTA
AD
DEESS A
A TTEERRM
MEE D
DU
URRA
AN
NTT LL’’A
AN
NYY
1.6.1. GUIA CARRERS

1.6.2. PICEM

guia de carrers
622 carrers descrits a la base
2 canvis en la nomenclatura

picem
10 actes singulars
26 arts visuals
11 arts escèniques i música

22.. EEQ
QU
UIIPPA
AM
MEEN
NTTSS CCU
ULLTTU
URRA
ALLSS
22.. 11.. A
ARRXXIIU
UM
MU
UN
NIICCIIPPA
ALL
capacitat total
3.431 ml

noves transferències any 2012
39

superfície any 2012
18,89 ml

superfície ocupada pels 8 fons documentals
1.954 ml

documentació consultada
3.109 peticions de documentació interna

butlletí l’arxiu t’informa
número24

77 consultes externes
70 usuaris
357 documents consultats
1.623 comandes de reproducció de documents

22.. 22.. BBIIBBLLIIO
OTTEECCA
A PPÚ
ÚBBLLIICCA
AM
MU
UN
NIICCIIPPA
ALL
carnets d’usuari
15.304

usuaris de sala
150.192

activitats biblioteca
207

usuaris serveis informàtics
12.172

dies obertura
280

fons biblioteca
75.710

augment anual
943

documents prestats
72.858

promig diari prestat
260

préstec interbibliotecari

2.416

22.. 33.. CCEEN
NTTRREE CCU
ULLTTU
URRA
ALL
Total obertura
280 dies
3.185 hores

Total usuaris
48.106

Total activitats
439

activitats formatives
133
36.617usuaris

exposicions
20
4.563usuaris

activitats audiovisuals
21
408 usuaris

activitats escèniques i musicals
3
333 usuaris

activitats festives
29
1.371 usuaris

activitats literàries
11
929 usuaris

reunions
190
2.555 usuaris

conferències
32
1.330 usuaris

consultes d’informació
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22.. 44.. CCIIN
NEEM
MA
AM
MU
UN
NIICCIIPPA
ALL RRA
AM
MBBLLA
A
sessions
210

pel·lícules
51

espectadors
7.488

recaptació
37.389€

activitats realitzades l’any 2012
10

contractació
23.880,71 €

assistents activitats
3.333

22.. 55.. M
MU
USSEEU
UD
D’’H
HIISSTTÒ
ÒRRIIA
AD
DEE CCA
AM
MBBRRIILLSS
assistents conferències
445

Assistents expos
consultes documentals
D’altres activitats
36
233
externes
244
tallers didàctics
itineraris patrimoni
Itinerància EXPO 1911
206
1.691
27.583
Vil·la Romana de la
Museu Agrícola
Torre de l’Ermita
Torre del Port
Llosa
visitants
visitants
visitants
visitants
1.536
546
2.383
1.140
Total participants
usuaris globals
activitats
37.781
30.438

Molí de les Tres
Eres
visitants
1.738

22.. 66.. SSEERRV
VEEII LLO
OCCA
ALL D
DEE CCA
ATTA
ALLÀ
À
total alumnes
19 cursos presencials i semi-presencials
425 alumnes inscrits
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1. ACTIVITATS DEL DEPARTAMENT DE CULTURA
1.1 ACTIVITATS DEL DEPARTAMENT DE CULTURA AL LLARG DE L’ANY
1.1.1 Diumenges al Teatre
Un any més varem organitzar la programació de `Diumenges al Teatre’, un
programa d’actuacions que porta 11 anys en actiu.
El cicle va comptar amb 8 actuacions repartides en dos períodes: un que comprèn del
gener a l’abril i l’altre del setembre al desembre, tot coincidint amb el cicle escolar.
Aquest 2012 hi ha hagut un canvi en el període de les obres, s’ha escurçat el primer
període de primavera i s’ha allargat el de tardor.
Com en altres anys, es va preveure que les actuacions fossin el penúltim diumenge
de mes, un diumenge perquè la població gaudeixi en família. Els espectacles estan
adreçats a nenes i nens d’ entre 3 i 10 anys, i són una forma diferent de que coneguin
nous valors, introduint-los en un món de fantasia, màgia, emoció...
El preu de l’entrada per aquest any 2012 ha augmentat, sent enguany de 4 euros, el
preu s’ha mantingut des de el 2001.
Un any més, sense el suport del Grup de Teatre “La Teca” no haguéssim pogut portar
a terme aquesta programació, ja que ens cedeixen el seu local (Teatre del Casal) per
les representacions i també ens ofereixen una obra teatral dins del nostre programa.

En aquesta edició, com l’any passat, també hem rebut un ajut extraordinari de la
Generalitat amb el programa “Cultura en Gira” en els espectacles de febrer, març i
abril.
Als espectacles de setembre, octubre i desembre també va col·laborar la Generalitat
però amb el nou programa que s’anomena “Programa.cat”.
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Enguany hem continuat promocionant l’activitat al web ExploraTgn.cat, on es van
sortejar 4 entrades a les actuacions de gener, febrer, abril, setembre, octubre i
desembre.
Com ja es va fer l’any passat, hem continuat publicant l’activitat al web de
Atrapalo.com, però enguany amb la novetat que es poden trobar les entrades amb un
descompte del 10%, sent el preu de l’entrada 3,60 €.
També cal fer menció que a l’abril, amb l’última actuació del primer període, es va
obsequiar a tots els nens i nenes amb un punt de llibre d’animalets.

Programació Diumenges al Teatre 2012
A les 18 h, al Teatre del Casal Parroquial, Plaça de l’Església de Sant Pere, s/n.
29 de gener de 2012
La Teca teatre presenta La gallina que pogué regnar de Carlos Cano.
Sinopsi: Que fa un Ou Fregit en un castell? I unes turistes xafarderes?
Visitar el castell del Príncep de l’Ou Fregit! Perquè aquest nom?
Doncs al nostre príncep de conte li falta la princesa. Per això, idea el
que creu que serà un pla perfecte: fingirà que es troba greument
malalt i que es casarà amb aquella que el salvi. Ara bé, com pot
imaginar que tot tipus d’estranyes i divertides situacions faran de la
gallina Pepeta una ferma candidata a ser la seva princesa?
19 de febrer de 2012
Zum-zum Teatre presenta La camisa de l’home feliç
Sinopsi: A les llunyanes terres del nord fa molt de temps hi vivia
un Tsar que va caure greument malalt. Metges, mags i guaridors
no li trobaven cap mal. Va ser un trobador que passejava pel
regne qui li va diagnosticar la seva malaltia: “Aquest home no és
feliç”. I també li va donar el remei: “Heu de trobar un home feliç i
que es posi la seva camisa”. Un emissari reial recorrerà pobles i
ciutats buscant el remei, però... Qui és l’home o la dona més feliç
del món?
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18 de març de 2012
Cia Clownx teatre presenta Desperta Bruixeta
Sinopsi: La bruixeta està sola al bosc. El cant del gall la desperta
sobresaltada. No hi ha ni rastre de les altres… ja està? Això vol
dir que ho ha aconseguit? Tot allò pel qual ha estat preparantse, esforçant-se i dedicant molt de temps, s’ha fet realitat? Però
com ho sabrà si s’ha quedat adormida? Vaja, el dia més
important de la seva vida… I ara què?
Ha passat o no ha passat? Una màgica història que parla…dels
somnis. Desperta bruixeta!
Dies de llibres – Sant Jordi_
22 d’abril de 2012
Centre de Titelles de Lleida presenta Gulliver al País de Lil·liput
Sinopsi: En Gulliver, tot i que és un marrec, es deleix per
ser mariner, fer-se a la mar amb un veler i viure mil
aventures. Però haurà d’esperar a ser un home fet i dret
per veure del tot acomplert el seu somni. Una tempesta,
llavors, li enfonsa la nau i el mar l’arrossega fins una terra
desconeguda, habitada per gent tan menuda que, al seu
costat, en Gulliver és tot un gegant, i ja se sap; els
gegants fan respecte, creen desconcert, temences,
recels..., però també cal imaginar que tenir un gegant
amic, és tenir un amic de pes. Aquest muntatge és
talment una rondalla teatral i un cant a la diversitat, a la bona entesa i l’amistat.
23 de setembre de 2012
Teatre Nu presenta Raspall
Sinopsi: Com es va sentir el nen Sala el dia que els seus pares
van donar el Turc, el seu gos estimat, a la filla del jardiner?
Què va haver de fer per omplir el buit que deixava la seva
absència? Ho expliquen dos actors que troben en els
objectes abandonats a les golfes els millors companys per
endinsar-nos en un món de fantasia que només els més
petits entenen del tot. L'univers màgic de l'escriptor Pere
Calders torna a escena quan es compleixen cent anys del seu naixement.
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21 d’octubre de 2012
Pa Sucat presenta Les Meravelles de l’Orient
Sinopsi: Un joglar musulmà, expert rondallaire, i un soldat vingut
de les Croades, noble cavaller que ha anat a menys i que està
obligat a fer el que calgui per sobreviure; han portat de les terres
d’Orient l’art de fer titelles talment com si vida cobressin. Els
acompanya un pastor introvertit i feréstec que ha perdut el seu
ramat i toca la cornamusa per poder menjar. Un espectacle amb
altes dosis d’acció, humor i tendresa.
19 de novembre de 2012
Forani teatre presenta Pau. La vida de Pau Casals
Sinopsi: Pau Casals ha estat el més gran violoncel·lista de
tots els temps. Un espectacle de titelles ple de tendresa
que us portarà a descobrir les inquietuds de Pau Casals
com a nen, o la lluita per defensar la pau i la llibertat. La
oportunitat per conèixer un dels intèrprets més importants
de Catalunya. Un clam a la pau.
9 de desembre de 2012
Teia Moner presenta Amb lletra menuda
Sinopsi: Espectacle de màgia i titelles sobre contes de l’escriptor
i mestre Jaume Cela. Ens aproparà a les històries de El gegant
Panxut, L’estrella que volia tenir cua, Els nassos del rei i El cel té
un problema.

Memòria de Cultura 2012

8

Un total de 1.589 persones han assistit al cicle de Diumenges al Teatre, un augment
de més de 200 persones en relació amb l’any passat.

ESTADÍSTICA DIUMENGES AL TEATRE 2012
Data

Companyia

Obra

Espectadors

29-gen-12

La Teca Teatre

La gallina que pogué regnar

253

19-feb-12

Zum-zum Teatre

La camisa de l’home feliç

150

18-mar-12

Clownx Teatre

Desperta Bruixeta

170

22-abr-12

Centre Titelles de Lleida

Gulliver al País de Lil·liput

197

23-set-12

Teatre Nu

Raspall

147

21-oct-12

Cia. Espectacles Pa Sucat

Les Meravelles de l’Orient

183

18-nov-12

Forani Teatre

Pau. La vida de Pau Casals

249

9-des-12

Teia Moner

Amb lletra menuda

240

Total assistents:
Promig:
Percentatge d’ocupació:
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1.1.2 Festival de Curtmetratges
XIV Festival Europeu de Curtmetratges
Cambrils_de l’1 al 3 de març
Reus_del 8 al 10 de març
www.fec-cambrils.com
Enguany el FEC Cambrils - Reus va rebre un total de 1.846
curtmetratges procedents de nombrosos països europeus.
Una lleugera disminució respecte l’any passat degut a que
enguany s’han modificat les bases del concurs amb la finalitat
de fer-lo més restrictiu i assegurar-se que els films rebuts
reuneixen totes les condicions que demana la organització.
Finalment van quedar seleccionats un total de 24
curtmetratges estatals i 28 curtmetratges europeus.
A més, el FEC va programar paral·lelament diferents activitats complementàries,
entre les que cal destacar: el crèdit universitari de la URV “¡M’agraden curts!”, la
secció “D.O. Films” (amb curtmetratges de directors/ores del Camp de Tarragona), el
“IX Concurs de Microfilms”, el taller infantil d’animació “Minicurts”, la secció
“Panorama” (curts seleccionats fora de competició que opten al Premi del Públic) i la
secció “Selecció FEC” (per consultar i visualitzar a través de monitors una selecció
d’uns 110 curtmetratges).
Enguany s’ha continuat mantenint una de les activitats més emblemàtiques del
Festival, la sessió “Nice to meet you”, trobada amb els directors que participen al
concurs, oberta als estudiants universitaris, a la premsa i al públic en general.
En aquesta edició, el palmarès del concurs estatal va quedar de la següent manera:
•
•

Primer premi del jurat per a “Ahora no puedo”, de Roser Aguilar. (3.500 €)
Segon premi del jurat per a “Circus”, de Pablo Remon. (1.500 €)

•
•

El primer accèssit va ser per al curtmetratge “Taboulé”, de Richard García.
El segon accèssit va ser per “15 Summers Later”, de Pedro Collantes.

•

El premi del públic, també va ser per a “Circus”, de Pablo Remon.
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L’acte de cloenda del concurs estatal del FEC, va tenir lloc el dissabte 3 de març a les
21 hores, al Cinema Rambla de Cambrils. La presentació va anar a càrrec de l’actriu
Anna Barrachina i el periodista Jordi Gil, i l’alcaldessa Mercè Dalmau i el regidor de
Cultura, Francesc Garriga, van fer entrega dels premis.
Una vegada lliurats els quatre premis es va donar pas a la projecció dels curts
guanyadors, i a dos curtmetratges convidats , “Orpheu’s Pony” de Michael Fragnstein i
“Las palmas” de Johannes Nyholm. Per finalitzar l’acte es va servir un petit refrigeri al
hall.

Fotografia pàgina web FEC (Christophe Sion)

Com a finalització del concurs estatal, el diumenge dia 4, a les 19 hores, es va dur a
terme l’activitat Marató FEC, on es van projectar 6 dels curtmetratges presents al
Festival, entre ells el primer premi guardonat.

Des de l’any 2005, el FEC Cambrils-Reus forma part de la
Coordinadora de Festivals de Cinema i Vídeo de Catalunya
(CIVI), CI&VI Festivals de Catalunya, que l’ha ajudat a que es
projecti més enllà de les comarques de Tarragona per a
esdevenir referent en el món del Curt Europeu.
Des de l’organització del Festival es fa una valoració molt positiva pel que fa a la
participació tenint en compte la situació econòmica actual. Tant les projeccions dels
films com les activitats paral·leles, van tenir una bona acollida per part del públic.
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1.1.3. Dies de llibres
La lectura i la literatura prenen el protagonisme durant el mes d’abril a Cambrils. El
Departament de Cultura de l’Ajuntament organitza un any més el programa Dies de
llibres a Cambrils, que es portà a terme del 2 de març al 28 d’abril, amb la intenció
de fomentar les activitats literàries.
Una programació variada que va fer gaudir des dels més petits fins al públic ben
adult.

A continuació es detalla la programació que es va dur a terme:
Dilluns, 2 d'abril
A les 18 h, a la Biblioteca Municipal, DIA INTERNACIONAL DEL LLIBRE INFANTIL I
JUVENIL, adhesió al CLIJCAT i en col·laboració amb els nens i nenes del Club de
Lectura Infantil.
QUI VOL UN CONTE ...DE DOLENTS? amb Rosana Andreu.
A partir d’avui la Biblioteca Municipal posa en marxa el projecte
CINLIT, còctel de literatura i cinema. T'oferim diversos Packs formats
per la pel·lícula i l'obra literària en què s'ha basat.
També 6 Lots sorpresa que contenen al seu interior 5 propostes que
hem seleccionat. En tens 2 de familiars, 2 de variades i 2 d'intriga.

Dimarts, 10 d’abril
A les 19 h, a la Sala d’actes del Centre Cultural, presentació del llibre
“TAN DE VERITAT com les coses que penso, les coses que m’invento
i les coses que he somiat” de l’Anna Roig. Presentà l’acte Rosana
Andreu juntament amb l’autora Anna Roig.
Editorial Columna
Tan de veritat... en paraules de l’autora:
“M’agrada explicar-me la meva vida:
n’agafo trossos de veritat, els deformo, els disfresso, els
barrejo, els desplaço en el temps i l’espai, els amplio, els
encongeixo... Com un mag, transformo la meva vida en la
vida d’algú altre, així es fa més fàcil d’explicar”.

Memòria de Cultura 2012

12

Divendres, 13 d’abril
A les 20 h, a la Sala d’actes del Centre Cultural, presentació del llibre
“DINS D’UNA CARPETA BLAVA” de Marc Fargas i Mas. Presentà l’acte
Xavi Cassadó, director “Divendres” (TV3-El Terrat), juntament amb
l’autor Marc Fargas. Cossetània Edicions.
Obrir la carpeta blava és entrar en el món de la Maria, és conèixer la
seva família, és caminar al seu costat pel Cambrils d’un altre temps,
és resseguir amb la mirada els prestatges de la seva Botigueta, és
endinsar-se en els seus sentiments i pensaments. Seguint l’estel d’aquelles poesies
que la Maria ha anat trenant al llarg de tota una vida, el seu fill Marc ha donat
forma a aquest relat proper, senzill i entranyable, d’una banda, però dur, sentit i
corprenedor, per l'altra.

Dimarts, 17 d’abril
A les 20 h, a la Sala d’actes del Centre Cultural, presentació del
llibre “LA INUNDACIÓ” de Olga Xirinacs. Presentà l’acte Rosa Maria
Fusté juntament amb l’autora Olga Xirinacs.
Cossetània Edicions.
L’escriptora Maria Romana Orsini decideix fer una llarga estada la
casa del poble de muntanya. Al moment actual, la seva visió sobre
la vida i la literatura és crítica, àcida i lúcida. Glòria i desenganys,
amors i desamors profunds, el temps present de l’obra ens la fa
molt propera: el lector comparteix el sentiment de Maria Romana, que participa en
part de la realitat vital de l’autora. El moment de la inundació pren el to
d’escriptura torrencial i dramàtica en una obra que creix en intensitat fins al
desenllaç.
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Dimecres, 18 d’abril
A les 19 h, a la segona planta de la Biblioteca Municipal, Batalla de Microcontes amb
la participació de Jesús Tibau, Josep Igual i Toni Orensanz.
Col·labora: Antena del Coneixement
Finalment aquesta activitat es va cancel·lar.
Dijous, 19 d’abril
A les 18 h, a la Biblioteca Municipal, Visita la Biblioteca amb La Teca Teatre.
Activitat familiar. Caldrà inscriure’s prèviament a la pròpia biblioteca. Places
limitades.
Divendres, 20 d’abril
A les 20 h, al Centre Cívic de Vilafortuny, inauguració d'una exposició col·lectiva de
pintura. L'exposició serà inaugurada pels regidors de Cultura i de Relacions Cíviques
i romandrà oberta al públic en horari del Centre Cívic fins al 4 de maig.
Organitza: Associació Cultural de Vilafortuny
Dilluns, 23 d’abril

CELEBRACIÓ DE LA DIADA DE SANT JORDI
Durant tot el dia, al port: MERCAT DE SANT JORDI: PARADES DE LLIBRES i FLORS
Organitza: Cambrils Obert
Venda de llibres i roses solidaris, a la vorera davant del Plus Fresc de Vilafortuny.
Organitza: Associació Cultural de Vilafortuny
A les 17 h, al Port, BALLADA DE SARDANES, amb la Cobla Contemporània i els Amics
de la Sardana de Cambrils. Organitza: Departament de Festes
A les 18 h, a la Biblioteca Municipal, PINTA'M UN CONTE PER SANT JORDI amb
Montse Parra i Nuri Mariné. Patrocina "La Caixa"
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Divendres, 27 d’abril
A les 20.30 h, al Castell de Vilafortuny, celebració del IV BANQUET LITERARI (cal fer
reserva) Organitza: Associació Cultural de Vilafortuny

Del 23 d’abril al 28 d’abril:
GINCAMA LITERÀRIA PER BARRI ANTIC:
S’ha perdut la Blancaneus... ens ajudes a trobar-la?
Bases per participar a la Biblioteca Municipal de Cambrils,
adreçada a nens i nenes de 6 a 9 anys.
El lliurament de premis va tenir lloc el divendres 4 de maig, a les
18 hores, a la Biblioteca

CINEMA RAMBLA : CINEMA I LLIBRES
Vam poder gaudir de la següent pel·lícula:
ALBERT NOBBS, basada en la novel·la de George Moore (dies 20, 21 i 22 d’abril)
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1.1.4. Dia de la Dansa
El Dia Internacional de la Dansa va ser instaurat l’any 1982 per iniciativa del Comitè
de Dansa Internacional de l'Institut Internacional del Teatre de la UNESCO. La data
escollida per celebrar-ho va ser el 29 d'abril, en commemoració del naixement del
coreògraf francès Jean-Georges Noverre (1727-1810), figura clau en la renovació del
llenguatge coreogràfic.
Cada any un personatge del món de la dansa mundialment reconegut emet un
missatge internacional que circula per tot el món amb la voluntat de comunicar que la
dansa és un dels mitjans d’expressió més antics de la humanitat i està per sobre de la
política, les barreres culturals i ètniques. La dansa és un llenguatge comú entre els
pobles.
Aquest any el personatge escollit ha estat el ballarí i coreògraf belga Sidi Larbi
Cherkaoui.
Enguany la lectura del manifest del Dia de la Dansa, es va fer a càrrec de María
Pentinat, que va llegir part del missatge escrit per la Sra. Marta Almirall, ballarina,
coreògrafa i membre de la Junta de l’Associació de Professionals de la Dansa de
Catalunya.

Així doncs, el divendres 27 d’abril de 2012 a les 18
hores, es va celebrar el Dia Internacional de la Dansa, i
van actuar al Parc del Pinaret les tres escoles de dansa
de Cambrils:
-

Centre de Dansa de Cambrils
Estudi Giselle

L’espai va ser el mateix que ens anys anteriors, per ser el més adequat per tal que els
assistents gaudeixin de l’espectacle que han preparat les escoles de dansa
participants.
Es va iniciar amb l’actuació de les alumnes més petites, de 3 a 5 anys, de cada centre
de dansa. Seguidament les alumnes més grans de cada escola van fer 3 coreografies i
al final va haver una actuació conjunta de les 2 escoles.
Van realitzar una gran actuació on es van anar succeint els diversos espectacles,
mostrant diferents estils, com el ballet clàssic, la dansa contemporània, el flamenc, el
jazz o el hip-hop .
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Un total d’uns 150 ballarines i ballarins de les dues escoles de dansa van participar en
aquest acte.
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1.1.5. Dia de la Música
El dia 21 de juny és la data escollida per commemorar el Dia Internacional de la
Música. D’origen francès aquesta jornada va ser adoptada per tots els països i
cultures units per una mateixa expressió: la música, en tots els estils, diversitats i
ritmes. Són 24 hores per gaudir del únic llenguatge vertaderament universal.
El dijous 21 de juny de 2012, els quatre grups del centre van interpretar diferents
peces musicals que van fer les delícies dels amics i familiars assistents. Els més petits
de la casa, dirigits pel professor Marcel Pascual, van tocar tres cançons populars. A
continuació, el grup de violoncels i contrabaixos, sota la batuta del professor Enric
Prats, van tocar tres cançons americanes. L’orquestra Orca va ser la tercera en actuar,
formada pels alumnes de nivell elemental, aquests, també dirigits per Enric Prats,
van tocar tres peces més. Finalment, va arribar el torn de l’orquestra Kadenza que
van tocar dues cançons fixades en el programa -Allegro de Vivaldi , i “Dance” de la
película Sheakspeare in love- però van allargar la seva actuació amb més peces,
després dels molts aplaudiments del públic. La celebració, va continuar fora, a la
plaça de l’Església, en aquesta ocasió, els grups de vent Stacatto i Crescendo van
actuar conjuntament. Després, van iniciar una cercavila musical des de la plaça fins a
l’escola.

Fotografia de Revista Cambrils

Memòria de Cultura 2012

18

1.1.6. Activitats d’estiu per a nens i joves
Per vuitè any consecutiu, els departaments de Benestar Social i Cultura i l’Institut
Municipal d’Esports van posar a disposició de tots els infants i joves del municipi, un
gran ventall d’activitats d’estiu, per tal de que gaudeixin d’uns mesos d’estiu força
dinàmics i divertits, i a la vegada es nodreixin de cultura amb activitats com la lectura,
entre d’altres.

Les activitats d’estiu s’han anat consolidant fins arribar a ser una necessitat bàsica
pels estius, tot plegat un conjunt d’activitats adreçades als infants i joves del municipi
perquè gaudeixin d’un estiu ben divertit.
Un any més, es va oferir als joves que tinguessin a partir de 16 anys, la possibilitat de
fer de VOLUNTARI i col·laborar amb les activitats de lleure com a monitor, a l’Arxiu,
al Museu, al departament de Cultura o a la Biblioteca de Cambrils.
Enguany han estat un total de 4 voluntaris culturals i 15 esportius.
La comparació amb els darrers dos anys mostra que continua havent molt bona
col·laboració per part dels joves cambrilencs, ja que malgrat que hagi disminuït el
nombre de voluntaris no ho ha fet en gran mesura.
2010

2011

2012

11 culturals
21 esportius

8 culturals
17 esportius

4 culturals
15 esportius
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Les activitats organitzades des de l’àrea de Cultura enguany han estat aquestes:
JOC DE L’ESTIU: FES-TE UNA FOTO!
Enguany s’ha realitzat la segona edició del Joc de l’Estiu: Fes-te una foto!
Un concurs per a totes les edats, que consistia en fer-se una foto llegint al teu racó
preferit, al lloc d'estiueig, etc. i enviar-la per correu electrònic, a través de Twitter o de
Facebook. Es podia enviar més d'una foto.
Va tenir una durada del 25 de juny al 31 d’agost i al final de l’estiu es premiaren les
fotos més originals i divertides (una en categoria d’adult i l’altre en categoria infantil),
a més de formar part d’un àlbum públic de Picassa dins del web de la Biblioteca.
LOTS SORPRESA
Aquest estiu també vam preparar 10 Lots sorpresa amb documents variats.
L’activitat consistia en agafar un d’aquests lots i emportar-te’l en préstec, amb 1 mes
de temps per a gaudir-ne i després retorna’l en bloc, amb la mateixa bossa. També va
tenir una durada del 25 de juny al 31 d’agost, i al final de l'estiu es va fer el sorteig
d'una bossa entre tots els participants.
Més informació sobre les activitats d’estiu a l’apartat de la Biblioteca Pública
Municipal (pàgina 102).
Un total de 822 persones s’han inscrit aquest estiu a les activitats esportives i
culturals del municipi.
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1.1.7. Festival Internacional de Música
38 són les edicions que ha assolit aquets any el Festival Internacional de Música de
Cambrils, aniversari que el converteix en una de les propostes culturals més sòlides i
antigues de Catalunya en la programació musical, que fan que el nostre municipi
sigui durant aquest període un centre cultural a les comarques de Tarragona.
Aquest any, las situació econòmica ha seguit marcant d’aprop el Festival mantenint
la línea de contenció i reducció de la despesa, però gràcies al recolzament de
l’Ajuntament de Cambrils i dels patrocinadors, va poder obrir portes els dia 21 de
juliol.
Ha estat un any de canvis, però s’ha mantingut la voluntat de programar per un
públic infantil i familiar, per tal de seguir cultivant l’hàbit d’assistir a concerts als més
petits de casa.
El Festival va comptar amb 11 actuacions que es van programar del 21 de juliol al 14
d’agost de 2012.
La programació del Festival va ser la següent:
Dissabte, 21 juliol

ESCLAT GOSPEL SINGERS

Parròquia de St. Pere

Dimarts, 24 de juliol

M. MATHÉU I D. BLANCH

Cripta de l’Ermita

Divendres, 27 de juliol

RICARD ROVIROSA

Cripta de l’Ermita

Dilluns, 30 de juliol

SOLER BARRERA MADAGASCAR TRIO Castell Vilafortuny

Dimecres, 1 d’agost

MARCELO MERCADANTE QUINTETO

Castell Vilafortuny

Dissabte, 4 d’agost

ROGER MAS I COBLA ST. JORDI

Parc del Pinaret

Diumenge, 5 d’agost

EL PETIT DALÍ

Parc del Pinaret

Dimarts, 7 d’agost

QUARTET GERHARD

Cripta de l’Ermita

Divendres,10 d’agost

ANDREA MOTIS I J.CHAMORRO GRUP Parc del Pinaret

Dissabte, 11 d’agost

MIGUEL BOSÉ

Camp de futbol

Dimarts, 14 d’agost

LAS MIGAS

Parc del Pinaret

Aquest any el 38è FIMC va obrir portes amb Esclat Gospel Singers a la Parròquia de
Sant Pere, al bell mig de Cambrils, apropant el gospel tant a la població nativa com
forània.
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Hem seguit reforçant la relació directa creada entre els espectacles i els espais que
ofereix Cambrils, aquests espectacles es van programar en cinc escenaris diferents,
segons l’espai i l’acústica requerida pels programes i formacions: el Parc del Pinaret,
el Castell de Vilafortuny, la Parròquia de Sant Pere, la Cripta de l’Ermita, el Camp
de futbol.

Pel que fa als espais, i donada la política d’estalvi de l’organització es va apostar per
un gran canvi en el Festival, la incorporació del Parc del Pinaret i la desaparició del
programa del Jardins del Parc Samà. Era una aposta arriscada per la llarga tradició
del FIMC de programar als Jardins del Parc Samà però realment va estar molt ben
acollida pel públic i per l’organització, i ha suposat que des del propi municipi el
festival sigui percebut com una activitat cultural més propera i beneficiosa pel
territori.
Donat l’interès creixent pels espectacles de petit format i pels artistes locals en les
últimes edicions, l’organització creu que és important recolzar aquesta línea de
recerca i presentació de músics joves com element diferenciador d’altres festivals
d’estiu. Les interpretacions van a càrrec de joves promeses, i sempre que sigui
possible, vinculats d’alguna manera a Cambrils i a poblacions properes, en aquesta
ocasió hem comptat amb el Quartet Gerhard, amb components de Reus, Vinaròs,
Tarragona i Vic.

Un dels objectius d’aquesta edició era mantenir els nivells d’assistència aconseguits
en la passada edició, els resultats ens indiquen un augment de l’ocupació en general,
i això reforça que el nivell artístic era l’adequat, pel que fa als valors d’assistència s’ha
de tenir en compte la reducció dels aforaments, ja que els Jardins Parc Samà
disposaven de 1.100 seients davant dels 585 seients del Parc del Pinaret.
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Els darrers anys la situació econòmica ha repercutit directament a tots els festivals, i
ha fet que hi hagi un descens general en l’assistència, però cal remarcar una petita
recuperació en aquesta edició, propiciada per una reducció dels preus de les
entrades.
Han despuntat els índexs d’assistència a les actuacions d’Andrea Motis i Joan
Chamorro Grup, Marcelo Mercadante Quinteto, Quartet Gerhard, entre altres.
El quadre d’assistència i percentatge d’ocupació queda de la següent manera:

DATA

ESPECTACLE

21-07-12
24-07-12
27-07-12
30-07-12
01-08-12
04-08-12
05-08-12
07-08-12
10-08-12
11-08-12
14-08-12
TOTAL

Esclat Gospel Singers
M. Mathéu i D.Blanch
Ricard Rovirosa
Soler Barrera Madagascar Trio
Marcelo Mercadante Quinteto
Roger Mas i la Cobla de St. Jordi
El Petit Dalí
Quartet Gerhard
A. Motis i J. Chamorro Grup
Miguel Bosé
Las Migas

AFORAMENT ASSISTÈNCIA 2012 %

400
148
148
200
200
585
585
148
634
5000
585
8.633

332
96
108
173
200
270
192
146
634
3998
399
6.548

83,00
64,86
72,97
86,50
100,00
46,15
32,82
98,65
100,00
80,00
68,21
75,84

Hem de destacar l’aforament i assistència de l’actuació de Miguel Bosé, ja que va
tenir lloc al camp de futbol amb un aforament fora de l’habitual del FIMC, però al
mateix temps hem d’incidir que en aquesta ocasió tant l’organització com la gestió
de venda d’entrades va ser del promotor Publiolimpia S.L.U. junt a ATA Producciones
i Eventos BCN 2003, S.L.
VENDA D’ENTRADES
L’organització ha treballat per tal de poder oferir preus més econòmics com un altre
dels elements per incentivar l’assistència de públic, preus que anaven dels 10€ als
50€.
S’han mantingut els descomptes de les edicions anteriors aplicats a la venda
d’entrades.
Un cop feta la valoració de cadascun d’ells, hem de remarcar que el descompte més
utilitzat és l’adreçat a persones majors de 65 anys, 180 persones, i destacar l’augment
dels descomptes utilitzats per abonament Pinaret, 130, i descompte de La
Vanguardia amb 49, un total de 529, és a dir, un 15,56% de l’aforament va utilitzar
algun tipus de descompte.

Memòria de Cultura 2012

23

PUBLICITAT I COMUNICACIÓ
En un Festival com aquest, és important comunicar i arribar als possibles assistents i
públics, per això treballem per una evolució constant en el Pla de Comunicació per
tal d’aconseguir un major ressó mediàtic utilitzant totes les eines de les que es
disposen actualment.
Com en cada edició, s’ha treballat en el Pla de comunicació del Festival, però
donada la inserció del Festival en una política de disminució de la despesa, s’ha fet
un estudi dels mitjans de comunicació més efectius per tal de poder reduir les
contractacions de publicitat, tot mantenint els resultats d’altres edicions tot arribant
al màxim de públic.
Alguns exemples de material de publicitat estàtica i difusió del Festival, són els
següents:
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Publicitat estàtica amb torres d’informació i cartell publicitari

La roda de premsa del Festival va tenir lloc el dia 6 de juny de 2012 a la Cripta de
l’Ermita, on es va presentar la programació de la 38a edició, els objectius de
l’organització, i les novetats de l’edició, com és el cas de l’actuació de Miguel Bosé
organitzada i produïda per una empresa privada. Una mostra més de la creació de
sinèrgies entre l’empresa pública i la privada, per aconseguir un únic objectiu.

Moment de la roda de premsa a la Cripta de l’Ermita, amb Mercé Dalmau, Alcaldessa
de Cambrils, Francesc Garriga, Regidor de Cultura i Gemma Massagué Casas,
directora del Festival.
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Cal esmentar que els espectacles han estat coberts per diferents televisions, TV3, TV
Cambrils, TV Tarragona i TV Reus, i emissores de ràdio, RAC 1, Catalunya Ràdio,
SER, Ràdio Cambrils i altres, mantenint en tots els casos una petita entrevista amb
l’artista.
El Festival Internacional de Música de Cambrils és un festival amb 38 anys d’història
però amb una evolució i innovació constant, amb l’aparició de novetats
tecnològiques. La comunicació està canviant en molts aspectes, per això el Festival
ha fet una aposta ferma per les xarxes 2.0, per tal de millorar la difusió.
Aquesta millora actualment té tres vessants:

Facebook: alta 16/6/20111 amb 358 seguidors, 83.732 visualitzacions de les
publicacions i 849 comentaris un cop tancat el Festival.
http://www.facebook.com/festivaldecambrils
Twitter: alta juny de 2011, amb 616 piulades per informar als nostres 334 seguidors .
http://twitter.com/FIMCambrils
Youtube: el Festival es present a Youtube a través imatges, notícies, anuncis...
15.423 reproduccions de vídeos, 27 vídeos pujats
http://www.youtube.com/FestivalCambrils
Dades de la web del Festival: www.festivaldecambrils.cat (període del 1/1/2012 a
30/9/2012)
Visites: 9.324
Pàgines vistes: 14.356
Aquest any hem ampliat aquesta aposta per les noves tecnologies amb la
incorporació a la web dels idiomes, anglès, francès i rus, per tal de poder arribar a un
nombre més gran d’usuraris.
Com cada any l’organització ha preparat un DVD amb un recull d’imatges de les
actuacions i d’altres moments que han tingut lloc al llarg del Festival, on hem
plasmat l’ànima del Festival, les emocions, el treball i esforç invertit per dur a terme el
projecte.
El Festival compta amb una petita línea de merchandaising, i col·laborant amb el
respecte al mediambient, s’utilitzen banderoles publicitàries de l’edició anterior per a
la confecció de bosses.
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PATROCINI
Un any més insistim en repetir que per poder fer cada nova edició ens és
imprescindible el suport dels nostres patrocinadors, gràcies a les seves
col·laboracions el Festival pot arribar a ser una realitat.
Però també és una realitat que en aquesta 38 edició tant el nombre de patrocinadors
com les pròpies col·laboracions han minvat, esperem que aquesta realitat canviï en
les properes edicions.
És d’agrair a totes les entitats, comerços, empreses o persones físiques
col·laboradores, la confiança dipositada en el FIMCambrils i l’esforç de la inversió
realitzada, tant a nivell econòmic, logístic o per cessió d’espais, com és el cas dels
propietaris del Castell de Vilafortuny.
Com a novetat es presenta en aquesta edició la figura dels Amics del Festival, una
possibilitat de col·laboració econòmica personal a canvi d’alguns avantatges com
descomptes en comerços, descomptes en el preu de l’entrada o descomptes en les
actuacions anuals programades pel departament de Cultura, entre altres.
Aquesta és una línea de treball molt nova en la que caldrà incidir.

Memòria de Cultura 2012

27

Memòria de Cultura 2012

28

PLA DE COMUNICACIÓ
Donat que la difusió i la publicitat del Festival porta inclosa la difusió i publicitat
dels patrocinadors del Festival i és una de les contraprestacions més valorada pels
col·laboradors, volem exposar les directrius que marquen tota la publicitat i la difusió
s’elaboren a través d’un pla de comunicació que es secciona en quatre grans mitjans:
premsa escrita, ràdio, televisió i publicitat digital.
Premsa escrita generalista:
La Vanguardia, Que Fem?, Club subscriptors La Vanguardia, Diari de Tarragona,
Lectures, El Punt-Avui, Diari Més, La Vila, Revista Presència, Programa Fira de
Cambrils, Agendes culturals, Butlletí de Vilafortuny, Revista Carnet Jove, Programa
Festa Estiu, Revista Cambrils.
Premsa escrita especialitzada:
Club TresC, , Revista 440 Clàssica, Doce Notas.
Ràdio:
RAC1-Rac 105, Catalunya Ràdio, SER Catalunya, SER Zaragoza, Onda Rambla Punto
Radio Tarragona, Ràdio Hospitalet de l’Infant, Cambrils, Catalunya Música, Punt 6
Ràdio, Ràdio Estel, Olesa Ràdio.
Televisió:
TV 3, Canal Reus TV, TV Tarragona – Canal Català, TD Camp, Tele5, TV1
Diari digital:
Revista Cambrils, Variaciones Golberg, El Mundo, Mundo Clásico, La Vanguardia
digital, Heraldo de Aragón, Doce Notas, La Guia Go, Avui-El Punt, Diario Crítico
Catalunya, Costadaurada, Singular Digital, Festa Catalunya
Web:
Web de Gencat, web FestaCatalunya, Festivales.com, Hotel Termes de Montbrió,
FestivaldeCambrils.cat, web Carnet Jove, Atrápalo, ClubTresC, The Project, Territoris
Creatius, Ser Digital, Vilaweb, Wwb Club Ticketmaster, Revista Consell Català de la
Música.
Facebook: http://www.facebook.com/festivaldecambrils
Twitter: http://twitter.com/FIMCambrils
Youtube: http://www.youtube.com/FestivalCambrils
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1.1.8. Cicle de concerts a la Cripta Ermita
El departament de Cultura juntament amb l’Associació Coral Verge del Camí i l’Escola
Municipal de Música de Cambrils, organitzen dos cicles de concerts a l’any, tot
coincidint amb les estacions de primavera i tardor.
Aquest 2012 es va realitzar el cicle de Concerts de Tardor que va comprendre el
període des del 20 d’octubre fins el 27 de gener de 2013.
Totes les actuacions tenen lloc a la Cripta de l’Ermita els caps de setmana, a un preu
assequible que va dels 5 als 7 euros, i dos dels concerts inclosos al cicle van ser
gratuïts per tal d’apropar les arts escèniques a Cambrils.

A continuació us detallem la programació del cicle:
Concerts de Tardor 2012
Dissabte, 20 d’octubre, a les 21 h, IGNASI TERRAZA
Sol-it – Jazz

Ignasi Terraza es presentà en solitari, en un arriscat recital de piano
on ens mostrà que en aquest format el podem sentir més lliure i
desenvolupant plenament la seva imaginació, capacitat
d’expressió i força rítmica combinades.
Preu entrada: 7 € | Amics del Festival: 6 €

Fotografia de Julio Cunill

Concert organitzat pel departament de Cultura.
Diumenge, 11 de novembre, a les 20 h, OPERA OBSESSION
Opera Obsession busca despertar en el públic un interès cap a
l’òpera amb aquests moments plens d’emoció i lirisme. Aquest
objectiu s’aconsegueix amb una escenificació fresca i senzilla
que li treu solemnitat a l’òpera. El repertori inclou els més bells
duets de distintes èpoques i compositors com Bellini, Mozart,
Tchaikovsky, Monteverdi, etc.
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La soprano Paula Nogueira Lomelín, la mezzosoprano Daniela Sarmiento Negrete i
Montse Pujol Dahme al piano, van deixar bocabadat al públic assistent, en aquest
gran concert organitzat pel departament de Cultura.
Preu entrada: 7 € | Amics del Festival: 6 €
Dissabte, 24 de novembre, a les 20 h, IMATGES DE L’ANY
Homenatge Eduard Toldrà

Recorregut per les cançons que evoquen les estacions de l’any amb lletres de: Josep
Maria de Segarra, Josep Carner, Joan Maragall, Tomàs Garcés,... en una producció del
Conservatori Victòria dels Àngels de Sant Cugat del Vallès amb la col·laboració de la
Fundació del mateix nom.
Veus d’Anna Cortijos, Maria Fernández, Sílvia López, Montserrat Peidró, Anna Pons,
Berta Roman. Al piano, Joan Josep Gutiérrez i dirigint Joan Josep Gutiérrez i Miquel
Peralta.
Preu entrada: 5 € | XX Cicle de Música Vocal
Concert organitzat per la Coral Verge del Camí.
Dissabte, 1 de desembre, ales 20 h, LO RIU EN SO
Presentació del disc “Tot això eren horts!” on la passió
radical per les Terres de l’Ebre, es combinen amb la seva
música tradicional, la rumba, les balades o diferents temes
originals dels Països Catalans.
Sofia Morales, veu i percussions. Enric Panisello, veu, guitarra i harmònica. Enric Ferré,
percussió. Pau Casanova, baix elèctric. Sergi Masip, dolçaina, viola de roda, cornamusa,
veu i percussions. Albert Curto, flauta travessera
Preu entrada: 5 € | XX Cicle de Música Vocal
Concert organitzat per la Coral Verge del Camí.
Diumenge, 2 de desembre, a les 20 h, DUET DE CASTANYOLES I PIANO
Interpreten música de Manuel de Falla, Albéniz, Granados, Turina, Bach, etc. S’uneix
la sensibilitat del piano i la riquesa de matisos de les castanyoles, aconseguint una
conjunció perfecta. Aquests dos intèrprets, cadascun amb una brillant trajectòria
professional en solitari, al unir-se aconsegueixen transportar-nos al món de les
emocions i sentiments nota a nota, tocs de castanyoles, pianíssims, tot ell
amalgamat, dóna lloc a un elegant concert totalment fantàstic.
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Maria del Mar Bezana Prats, concertista castanyoles. Daniel Ligorio Ferrandiz, piano
Preu entrada: 7 € | Amics del Festival: 6 €
Concert organitzat pel departament de Cultura.
Diumenge, 16 de desembre, a les 19 h, COR DE CAMBRA TRICHAE
El Cor de Cambra Tyrichae està format per una vintena de
joves de les Terres de l'Ebre i va ser fundat l'any 2000 amb
la voluntat de difondre repertori coral de diversos estils.
El repertori abraça composicions de diferents gèneres,
èpoques i estils: polifonia religiosa i profana, barroca,
clàssica, romàntica, contemporània i tradicional.
Raül Martínez, director
Preu entrada: 5 € | XX Cicle de Música Vocal
Dissabte 22 i diumenge 23 de desembre, a les 20 h, CORAL VERGE DEL CAMÍ
“A les portes de Nadal”

Des de la seva fundació a l’any 1968, la coral Verge del
Camí ofereix a tots els cambrilencs aquest concert que ha
esdevingut la tradicional forma de començar les festes
nadalenques amb música, tradició i alegria.
Núria Ortoneda, direcció Coral Verge del Camí
Esperanza Miguel, direcció Coral infantil
Anna M. Ollet, soprano
Marina Ciuró, piano
Obres de: Guinovart, Mendelssohn, Rutter, Lauridsen
Gratuït. Aforament Limitat | XX Cicle de Música Vocal
Diumenge, 27 de gener de 2013, a les 20 h, DUO CLARET-RAMÍREZ
Daniel Claret i Àlex Ramírez es coneixen l'any 2006, quan el
primer esdevé alumne de la Classe de Perfeccionament
que el seu pare, Lluís Claret, dirigeix a l'Escola de Música
Victòria dels Àngels, a Sant Cugat. Durant aquell període,
l'entesa musical i humana existent entre ells fa que la seva
col·laboració s'estrenyi fins a cristal·litzar en aquest Duo,
que ja ha actuat en diversos escenaris arreu de Catalunya i
a l'estranger. Daniel Claret, violoncel. Àlex Ramírez, piano
Obres de: J.S. Bach, C. Franck, Pau Casals, R. Schumann C. Debussy.
Concert organitzat pel departament de Cultura.
Més de 250 persones han assistit al cicle de Concerts de Tardor a la Cripta de
l’Ermita.
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1.2. BEQUES I PREMIS
Al 2012 es van lliurar el 31è Premi de Pintura i el 4t Premi de Narrativa Marítima Josep
Lluís Savall.
1.2.1. Premi de Pintura Vila de Cambrils
Amb el pas dels anys, el premi s’ha anat guanyant un lloc
rellevant en el mapa cultural de Cambrils i aquesta
convocatòria s’ha consolidat i ha anat guanyant prestigi al
llarg del seu recorregut, amb obres de gran qualitat.
La finalitat d’aquests premis no és altra que potenciar la
creació artística i descobrir nous valors, però també serveix
per situar la cultura com un dels principals actius de
projecció de la ciutat, perquè els esdeveniments culturals
són una eina molt eficaç per donar a conèixer les ciutats
més enllà dels conductes habituals.
Al 2012 s’ha arribat a la 31a edició. El total d’obres
presentades ha estat de 83, amb 14 autors locals i 69 de fora de la vila, amb
temàtiques i tècniques molt diverses.
El Premi és tota una fita dins de la convocatòria de certàmens artístics de les nostres
comarques i aquest any ha adquirit una nova modalitat amb un únic premi valorat
en 5.000 €.
Aquest certamen, any rere any, ens permet descobrir i difondre nous valors de les
arts plàstiques, i precisament la difusió, la potenciació i el suport a la creació artística
són els eixos principals de la nostra política cultural.
La Sala Àgora acull les pintures que han estat seleccionades pel jurat juntament amb
les obres guanyadores. La mostra es podia visitar des del 02 de desembre de 2012
fins al dia 01 de febrer de 2013.
El dia 7 de novembre de 2012 el jurat, va ser compost pel Sr. Francesc Garriga,
regidor de Planificació de Ciutat i Cultura; Sra. Aina Mercader, periodista experta en
art, col·labora en la revista Bonart; Sra. Ma José Quinteiro, directora Galeria Anquin’s;
Sr. Aureli Ruiz, artista visual i comissari independent; i Sra. Natàlia Sanahuges, artista i
guanyadora de la 30è Premi de Pintura
Hi assisteix també la secretària, Sra. Gemma Massagué, TAE del Departament de
Cultura i la Sra. Montserrat Marco, coordinadora de les sales municipals
d’exposicions.
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Premi atorgat:
Premi únic, dotat amb 5.000 €, l’obra enregistrada amb el núm. 50, que porta per
títol Lluna, constel·lacions i arbres i que correspon a l’autora Aurembiaix Sabaté
Cots de Solsona.
També hi va haver una menció especial del Jurat per l’obra enregistrada amb el núm.
83, que porta el títol de De la serie: Push and Feel i que correspon a l’autora Laura
Medina Solera de Malagón.
Les obres seleccionades i finalistes que es van exposar a la Sala Àgora van ser: 77, 56,
59, 57, 8, 50, 83, 80, 54, 60, 32, 38, 34, 52, 14

1.2.2 Premi de Narrativa Vila Marítima de Cambrils
L’Ajuntament de Cambrils, a través de la Regidoria de
Cultura, estableix el Premi de Narrativa Marítima Vila de
Cambrils amb la finalitat de promoure i donar suport a la
nostra llengua escrita i amb la voluntat de fer que el mar,
element ineludible en l’evolució històrica de la nostra
vila, adquireixi un paper protagonista i ens impulsi com a
referent literari i cultural del nostre país.
Les obres aspirants al Premi de Narrativa Marítima Vila de
Cambrils 2012 han de ser escrites en llengua catalana i en
qualsevol modalitat del gènere narratiu (novel·la, recull
de contes, dietari, llibre de viatges...) i adreçades al públic
adult.
Cal que siguin originals i inèdites.
Cada autor només podrà concursar-hi amb una sola obra, la temàtica de la qual com
ja indica el títol del premi és el mar. El mar ha de ser l’element a l’entorn en el qual es
desenvolupa l’acció principal del relat.
Aquesta obra no podrà haver-se presentat a cap altre concurs literari.
Com a novetats d’aquest any totes les obres que es presentin hauran de ser
trameses per correu electrònic; també s’ha canviat l’import del premi en metàl·lic
que passa a ser de 3.000 euros.
A més, el premi també inclou l’edició de l’obra guanyadora a càrrec de l'Editorial
Cossetània.
En les edicions de l’obra guanyadora s’haurà de fer constar que ha estat guardonada
amb el Premi de Narrativa Marítima Vila de Cambrils 2012.
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El dia 20 de novembre de 2012 el jurat, va ser compost pel Sr. Francesc Garriga,
regidor de Planificació de Ciutat i Cultura; la Sra. Lluïsa Rom, regidora de Benestar
Social de l’Ajuntament de Cambrils; el Sr. Robert Benaiges, regidor de l’Ajuntament
de Cambrils; el Sr. Pau Vidal, traductor i escriptor; i la Sra. Rosa Rey, directora del 9
Grup Editorial.
Hi assisteix també la secretària, Sra. Gemma Massagué, TAE del Departament de
Cultura i la Sra. Montserrat Marco, coordinadora de les sales municipals
d’exposicions.
El Jurat acordà la concessió del 4t Premi de Narrativa Marítima Vila de Cambrils de
Josep Lluís Savall 2012, a l’obra que porta per títol :
Memòries d’un vell cuiner d’ultramar, de l’autora Mireia Vancells Martí, de Premià de
Mar
El Jurat fa una menció especial a l’obra La Torre del Mar, de l’autora Montserrat
Ardèvol Espanyol.
El dia 02 de desembre es va lliurar aquest premi, juntament amb el 31è Premi de
Pintura Vila de Cambrils.
Aquest acte va comptar amb la presència del Director dels Serveis Territorials del
Departament de Cultura a Tarragona de la Generalitat –Jordi Agràs–, l'alcaldessa de
Cambrils –Mercè Dalmau–, el regidor de Planificació de Ciutat i Cultura de
l'Ajuntament de Cambrils –Francesc Garriga–, així com una representació de regidors i
regidores del consistori cambrilenc. També hi van ser presents els membres del jurat
del Premi de Pintura i el representant de Cossetània, el Sr. Josep Ma Olivé.
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1.3. ARTS VISUALS – SALES D’EXPOSICIONS

Sala Àgora

Sala Àmbits

Espai El Pati

L’art és part integrant de la nostra cultura i es reflecteix en les diverses formes
d’expressió. Les sales d’exposicions són un canal de comunicació d’aquestes
expressions i la societat.
Una de les funcions que han de complir les administracions és l’ajuda i suport a la
difusió de l’art; fer arribar el treball dels artistes, tant dels novells com dels reconeguts
al públic.
Cambrils disposa, des de finals del 2002, de tres sales d’exposicions municipals: la
Sala Àgora, la Sala Àmbits i l'Espai El Pati. Aquestes dues últimes són a l’edifici del
Centre Cultural i Ocupacional (C. Sant Plàcid, 18-20).
La Sala Àmbits, es troba situada a la planta baixa del Centre Cultural i Ocupacional i
té una superfície de 126,66 m2. Es va inaugurar el dia 7 de setembre del 2002 amb
l’exposició "Democràcia a Cambrils. 63 regidors", i va passar a substituir l’antiga Sala
Municipal.
La sala l'Espai El Pati, situada a la planta soterrani 2, té una superfície de 138,42 m2 i
es va inaugurar el 30 de novembre del 2002 amb l’exposició dels treballs de Pintura
del Casal Municipal de la Gent Gran.
Per donar a conèixer tota la programació es publica anualment un calendari de les
exposicions programades. Aquest any només s’han publicat les de la Sala Àmbits i
l’Espai El Pati, ja que la Sala Àgora s’ha anat programant durant el mateix any.
Es disposa d’un fons d’art municipal que es nodreix principalment de l’obra cedida
per cada un dels expositors de la Sala Àmbits i Espai El Pati, a partir de l’any 2002.
També formen part d’aquest fons les obres del Premi de Pintura Vila de Cambrils i
algunes dels expositors de la Sala Àgora. Actualment disposem d’un total de 597
obres catalogades, de les quals 13 han entrat a formar part del patrimoni de
l’Ajuntament durant aquest 2012.
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1.3.1. SALA ÀGORA
Edifici Consistorial. Plaça de l'Ajuntament, 4
L’edifici consistorial compta, des de l’any 1996, amb un espai a la planta baixa d’uns
200 m2 per a exposicions, la Sala Àgora. La programació d’aquesta sala es va iniciar
el gener de 1996 i es va crear com un espai d’exposicions de més prestigi, amb
artistes de renom, exposicions institucionals i itinerants programades per entitats
com Fundació "La Caixa", Fundació Caixa Tarragona, Caixa Sabadell, Caja de Ahorros del
Mediterráneo ...
Anualment es programa l’exposició Artistes de Cambrils, durant el mes de juny
coincidint amb la Fira de la població i aquest any l’exposició del Premi de Pintura
Vila de Cambrils, al mes de desembre.
En les exposicions artístiques de la Sala Àgora es publica un catàleg i cartells,
conformant una línia editorial de la pròpia sala.
Horari:
- De dilluns a dijous, de 8.30 a 15 hores.
- Divendres, de 8.30 a 14 h.
- Dissabtes, diumenges i festius, tancat.
*A partir del mes de març del 2009 es va començar a tancar els dissabtes.
Calendari d’exposicions de la Sala Àgora 2012
Del 16 de març a l’11 de maig de 2012
Inauguració: divendres, 16 de març
Luc de Foe
Luc de Foe by CHP
Pintura
Del 18 de maig al 28 de juny de 2012
Inauguració: divendres, 18 de maig
Artistes de Cambrils
Del 06 de juliol al 24 d’agost de 2012
Inauguració: divendres, 06 de juliol
XVIII Biennal d’Art Contemporani Català
Del 5 de setembre al 19 d’octubre de 2012
Inauguració: dimecres, 5 de setembre
Retrats de Festa
Fotografia
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Del 26 d’octubre al 23 de novembre de 2012
Inauguració: divendres, 26 d’octubre
Josep Massana
Escultures i relleus
Escultura
Del 02 de desembre al 25 de gener de 2013
Inauguració: diumenge, 02 de desembre
31è Premi de Pintura Vila de Cambrils
Descripció exposicions
Del 16 de març a l’11 de maig
LUC DE FOE.
Luc de Foe by CHP
Pintura
Aquesta exposició ens mostra un seguit d’obres on Luc de Foe
expressa les seves emocions en viatges a Bicok (Camerun), París,
Berlín, New-York i San Francisco.
A Cambrils va exposar l’any 1987,1991 i 1992 a l’antiga Sala
Municipal d’Exposicions i va ser el guanyador en dues ocasions
del Premi Local dels Premis de Pintura Vila de Cambrils (1988 i
1996)
Del 18 de maig al 28 de juny de 2012
ARTISTES DE CAMBRILS
Aquest any hem arribat a la 32a edició de l’exposició
d’Artistes locals, que fa uns quants anys que acull la Sala
Àgora de l’ajuntament de Cambrils. Aquesta sala, com
tots sabeu, és un espai reservat per a exposicions molt
especials.
Haver arribat a aquesta xifra, impensable quan es va
iniciar, ens permet afirmar que hi ha un augment de l’interès real del públic per veure
l’obra local i la consolidació efectiva d’aquesta exposició dins el panorama cultural de
la nostra ciutat, després de 32 edicions amb un creixent èxit. Creiem que el nostre
deure és impulsar les manifestacions artístiques que ens són més properes i facilitar
l’espai on poder difondre-les.
L’art es fusiona amb la pròpia vida de l’artista, on aquest utilitza tot allò que té al seu
abast. Aquest tipus d’exposició és una plataforma que permet mostrar el treball dels
nostres artistes.
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Aquesta exposició és una cita obligada ja que ens permet conèixer a alguns dels
artistes cambrilencs/ques dins la Fira de Cambrils, cosa que ens permet mostrar una
vegada més que la creació, les idees i l’art en general, a la nostra ciutat és ascendent i
viva.
Del 06 de juliol al 24 d’agost
XVIII BIENNAL D’ART CONTEMPORANI CATALÀ
Cambrils acull la Biennal d’Art Contemporani Català i aposta
per l’art més jove del país, tot i la forta crisi, mantenint viva la
flama de les arts més noves dels joves creadors catalans, tot
fent difusió de la creativitat del nostre jovent i fent possible
que els seus treballs facin un recorregut itinerant per tot el
territori.
La biennal 2012 és un impuls a l’art d’avui i un toc d’atenció
de la creativitat més jove del país, en un moment difícil de
fortes retallades culturals.
ARTISTES PARTICIPANTS
Lúa Coderch · Loretta Firmani · Ayuko Hoshino · Laura López Balza ·
Claudia Pagès Rabal · Francesc Ruiz Abad · Joan Saló Armengol · Sergi Serra Mir ·
Mireia Terrado Lozano
Del 5 de setembre al 19 d’octubre
RETRATS DE FESTA
Fotografia
Des del segle XIX, festa i fotografia són dos conceptes
inseparables. Tant els fotògrafs professionals com els particulars
s’han sentit atrets per les festes, aquestes fites de la vida col·lectiva
que són alhora extraordinàries i quotidianes, perquè constitueixen
moments especials en el cicle que repetim cada any.
Des de fa més d’un segle, doncs, els fotògrafs han mirat i han
fotografiat els actes festius, els llocs on es desenvolupen i les
persones que hi participen.
L'exposició vol reflectir aquest aspecte, el dels protagonistes de la
festa: els músics, els balladors, els cantaires, les pubilles, els qui
treballen per organitzar els actes i els que preparen cadascun dels detalls previs
necessaris. I, sempre al seu costat o envoltant-los, els cambrilencs i els forasters que
viuen la festa. Tots ells, retratats en primer terme, sols o en grup. Fotografiats en ple
acte festiu o bé posant per al fotògraf.
L’exposició està formada per una quarantena de fotografies dels fons de l'Arxiu
Municipal de Cambrils, datades entre inicis del segle XX i l’actualitat. En uns casos són
fotografies encarregades pel mateix Ajuntament de Cambrils per documentar els
actes festius. En altres, procedeixen del fons de l’estudi fotogràfic Ortoneda Vernet,
que entre 1950 i 1980 va retratar transversalment la vida cambrilenca i, és clar, també
les festes. I moltes altres fotografies han estat cedides per famílies i persones que les
conserven com a record de les celebracions on han participat al llarg de les dècades.

Memòria de Cultura 2012

39

Del 26 d’octubre al 23 de novembre de 2012
JOSEP MASSANA.
Escultures i relleus
Escultura
Aquesta mostra és una tria entre les diferents sèries
del conjunt de la seva trajectòria. La república de les
lletres és una interpretació geomètrica de l’alfabet,
que va del dibuix a les tres dimensions; a Interiors
oberts el ferro i la fusta es compenetren per
expressar l’interior més personal; Fust representa
l’espai central d’una columna, la resistència i la
fortalesa totèmica; Marques i signes del paisatge
mostra una visió particular del paisatge rural del seu entorn i Relleus permet situarse en la zona intermèdia entre la pintura i l’escultura i a la vegada fer una
investigació amb la forma i el color.
1.3.2. SALA ÀMBITS
Calendari d’exposicions de la Sala Àmbits 2012
Del 19 de gener al 11 de febrer 2012
Inauguració: dijous, 19 de gener
Mario Vilaseca
Sensaciones
Escultura
Del 14 de febrer al 3 de març
Festival Europeu de curtmetratges Cambrils
Pòster FEC
Organitzada per la POCC – Petita Organització Cinematogràfica Cambrils
(No hi ha inauguració)
Del 9 de març al 10 d’abril
Inauguració: divendres, 9 de març
Cristina Ferré i Auqué
Paralaxe
Pintura
Del 13 al 28 d'abril
Inauguració: divendres, 13 d’abril
Ma Isabel Marsal Cardona
Ninesdedrap
Manualitats
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Del 03 al 19 de maig
Inauguració: dijous, 03 de maig
Vicent Sanahuja
Paperhams
Paper nu
Del 25 de maig al 09 de juny
Inauguració: divendres, 25 de maig
XXVI Jornades culturals Associació Dones Amunt
Del 15 al 30 de juny
Inauguració: divendres, 15 de juny
Magin Domingo
Cambrils
Fotografia
Del 05 de juliol al 17 d'agost
Inauguració: dijous, 5 de juliol
Rosalia Pomés Batalla
E-3
Pintura i esmalt
Del 6 de setembre al 13 d’octubre
Inauguració: dijous, 6 de setembre
Agrupació Fotogràfica de Cambrils
B&W
Fotografia
Del 19 d’octubre al 17 de novembre
Inauguració: divendres, 19 d’octubre
Francesc Munté, Dolors Ortuño, Xavi Castellnou i José Martí
4DTerra
Escultura i ceràmica
Del 22 de novembre al 26 de gener 2013
Inauguració: dijous, 22 de novembre
Turisme de Postal
Obra Social Catalunya Caixa
De l'1 al 23 de febrer 2013
Inauguració: divendres, 1 de febrer
Jaime Rodriguez i César Naves
Elusive Elements (estructuras del subconsciente)
Infografia i pintura
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Descripció exposicions
Del 19 de gener al 11 de febrer 2012
Mario Vilaseca.
Sensaciones
Escultura
Nascut a Barcelona el 1955, va realitzar estudis
d’escultura a l’Escola Massana de Barcelona, de Mosaic
Bizantí i Modern a Ravenna (Italia) i Infografia al Centre
d’Estudis de la Imatge de Barcelona.
Finalista en la V Biennal Internacional de l’Esport en les
Belles Arts de València i Barcelona i guanyador del 1er
Premi d’escultura ConectArte Internacional Art Contest
2007.
Ha realitzat exposicions individuals i col·lectives a Barcelona i a llocs tan diversos com
Girona, Saragossa, València, Lleida i a l’estranger a Bèlgica i França.
Ens ve a presentar una mostra de la seva obra escultòrica que, en paraules de l’artista,
“són obres íntimes, realitzades amb materials marcats pel temps i la vida, modificats per
crear-los una nova història que posa nom a les sensacions, els sentiments, fent-nos
accedir, així, a realitats profundes i secretes.”
Del 14 de febrer al 3 de març
FEC- FESTIVAL EUROPEU DE CURTMETRATGES CAMBRILS
Pòster FEC
Organitzada per la POCC – Petita Organització Cinematogràfica Cambrils
Un curt és una petita peça que reuneix la creativitat
d’unes quantes persones, sovint de manera
desinteressada, i a vegades amb una participació
professional. Normalment no es veu, però la cinta de
vídeo, l’arxiu digital o la pel·lícula de 35mm que conté un
film acostuma a anar acompanyada d’una imatge gràfica
que fa la funció comercial del producte. El cartell [que
també es converteix en caràtula de DVD o imatge promocional per premsa] és la cara
del curt i sovint explica les intencions estètiques i de contingut d’allò que es podrà
veure al film.
Al Centre Cultural de Cambrils es van poder veure els cartells de tots els
curtmetratges estatals seleccionats al FEC Festival.
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Del 9 de març al 10 d’abril
CRISTINA FERRÉ I AUQUÉ.
Paralaxe
Pintura
La paralaxe, terme grec utilitzat per descriure l’aberració de la
realitat que es produeix segons la posició de l’observador
respecte el cos observat, és un concepte utilitzat en astronomia,
fotografia i geometria que aplico a les relacions humanes per
definir la impossibilitat de captar tota la complexitat que
configura una persona. La dificultat de conèixer, de comprendre
l’altre i fins un mateix, dificultat afegida en aquest cas per
observar-nos d’una posició excessivament pròxima i des del
mirall de l’altre. Aquests impediments els he representat en
figures femenines encasellades, de vegades limitades i de
vegades jugant amb el color com a expressió d’estranyesa.
Del 13 al 28 d'abril
MA ISABEL MARSAL CARDONA
Ninesdedrap
Manualitats
Un petit món de fantasia i de colors és el que forma el meu
món actual, rodejada d’una gran varietat de nines de drap.
Tot va començar quan vaig conèixer el patchwork i la
infinitat de possibilitats creatives de les robes de cotó. Dels
quilts de patch vaig passar a la tècnica d’aplicació inspirada
per les escenes de contes clàssics
i d’allí a la creació d’una primera nina molt senzilla. Va ser
tot un descobriment i em va atrapar totalment.
Diuen que només es pot estimar el que es coneix, per això les nines surten de l’estudi
i van passejant per rodalies, per fer-se conèixer i estimar.
Del 03 al 19 de maig
VICENT SANAHUJA
Paperhams
Paper nu
Paper nu pretén fer del paper, més que un suport, un subjecte
artístic, ensems amb la pintura, la textura.
Sobre aquesta pretensió, l’obra representada s’insereix dins del
corrent anomenat informalisme matèric/abstracció lírica. tot això
combinat amb ferralla (objet-trouvé), temps i atzar fa sorgir, o no,
troballes estètiques casuals (el mur).
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Del 25 de maig al 09 de juny
XXVI JORNADES CULTURALS DE L’ASSOCIACIÓ DONES AMUNT
Exposició dels treballs del curs 2011-12, realitzats per les
alumnes d’aquesta associació i lliurament de premis als millors
treballs.
Petita exposició retrospectiva en motiu del lliurament de la
placa commemorativa dels 25 anys de l’Institut Català de la
Dona (imatge de portada).
Del 15 al 30 de juny
MAGIN DOMINGO
Cambrils 1977-2011
Fotografia
Recull algunes de les fotografies del llibre sobre Cambrils que
l’autor va publicar l’any passat amb Lunwerg Editores.
Nascut a Cambrils el 1959, Magín Domingo resideix a Barcelona. Es
va formar com a Tècnic Especial de Fotografia a l’estudi de
Joaquim Montaner i al Centre d’Ensenyament de la Imatge a
Barcelona als anys 78-79.
Des de meitats dels anys 80 fins als 90, va guanyar el primer premi
del cartell de la Fira de Cambrils i va fer els cartells i les tanques
publicitàries de Cambrils Nits d’Estiu i més endavant els cartells del
Carnaval.
De professió dissenyador, durant 25 anys Magín Domingo s’ha especialitzat en els
últims temps en la fotografia creativa i professional de les festes populars d’Espanya,
pel seu interès artístic.
Cambrils forma part de la seva vida. Vaig néixer aquí, a prop del port, entre els
pescadors, i vaig créixer i viure al temps que la vila anava canviant. Recordo amb
estimació els meus estius a Cambrils ajudant als meus pares a la Peixateria Domingo.
Assistint a la subhasta, gaudint de la platja, explica l’autor. En aquesta època, als 16
anys, és quan va sorgir la seva afició per la fotografia i amb una vella càmera reflex va
començar a fotografiar el seu poble i les seva gent. Vint-i-cinc anys després, revisant
aquelles velles fotografies i totes les que ha anat fent en tots aquest anys, va decidir
mantenir viu el record de la història contemporània de Cambrils i va començar a
recopilar més imatges dels seus carrers, de les seves festes, de la gent, de l’ambient.
mariner, dels turistes...
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Del 05 de juliol al 17 d’agost
ROSALIA POMÉS BATALLA
E-3
Pintura i esmalt
Aquesta exposició no és de teixit, però sí que té un fort
component tèxtil.
Les dues sèries, coetànies en el temps, encara que de
temàtiques diferents, denoten una influència del món tèxtil,
que ben aviat va formar part de la meva vida, i no
m’ha abandonat mai. El meu camí artístic, s' ha mogut fins
ara, entre la pintura, el collage i l' esmalt.
En aquesta mostra exploro camins nous en l’estampació, el feltratge de la llana, el
volum, el perforat, el relleu... I segueixo amb els meus collages sobre fusta amb
esmalt al foc s/ metalls.
Les tècniques adquirides en arts aplicades, em donen múltiples eines d’expressió que
combino sense cap pudor ni ortodòxia.
Utilitzo materials com la llana del Pirineu català, la fusta, el paper, les fulles, les fibres
vegetals, l’esmalt al foc, el coure...
Tot això, produeix un contrast plàstic, mesclant materials nobles i humils, que
m’interessa especialment.
Aquesta exposició parla del respecte, de la necessitat, de l’estimació, de la natura, de
la relació entre persones, de coses realment importants, i que de vegades no ens
ho semblen.
E3 significa : espero, enyoro, estimo.
Del 6 de setembre al 13 d’octubre
AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA DE CAMBRILS
B&W
Fotografia
Es tracta d’un treball col·lectiu de fotografies d’alguns membres
de l'Agrupació Fotogràfica. Podrem trobar-hi retrats, paisatges,
reportatge, etc.
Autors participants: Anna Corral, Magin Domingo, Josep M.
Ferran, Agustí Ortoneda, Joan Pastó, Jordi Pastó, Albert Porres,
Lorenzo Sanz, Jesús Tàpia i Jordi Tremosa.
Del 19 d’octubre al 17 de novembre
FRANCESC MUNTÉ, DOLORS ORTUÑO, XAVI CASTELLNOU I JOSÉ MARTÍ
4DTerra
Escultura i ceràmica
L’obra del Xavi Castellnou i el José Martín és un treball
d’investigació sobre esmalts cristal·litzats; l’obra de Francesc
Munté, Reflexions part 1, és un conjunt de set contenidors
ceràmics inspirats en l’origen de l’ésser humà; i l’obra de la
Dolors Muñoz és una col·lecció de retrats ètnics i personals tot
combinant l’escultura i la ceràmica de material refractari i esmalts.
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Del 22 de novembre al 26 de gener 2013
TURISME DE POSTAL
La Fundació Caixa Tarragona i l'Arxiu Històric de Tarragona
presenten Turisme de postal, una mostra que explica amb
imatges l’esclat del turisme a la Costa Daurada a través de les
postals que el fotògraf Raymond Miserachs va produir durant
els anys cinquanta i seixanta del segle XX.
L’activitat turística ha determinat en bona mesura el model de
creixement de les poblacions de costa i ha esdevingut un dels
principals motors econòmics de les comarques de Tarragona. Les imatges de Foto
Raymond permeten disposar d’una perspectiva única d’aquesta activitat amb
fotografies pensades com a reclam turístic (postals), però que alhora aporten una
gran quantitat d’informació sobre aquest fenomen.
Aquesta exposició està emmarcada dins del cicle L'arribada del turisme a Cambrils
(1950-1962) que pretén començar a donar a conèixer com es va desenvolupar aquella
primera dècada de l’auge turístic, gràcies al testimoni de les persones que hi van
estar directament relacionades i, també, a la documentació textual i gràfica que se’n
conserva. És un primer punt de partida per posar sobre la taula els col·lectius i els
factors que van fer possible, al llindar del 1960, l’esclat del turisme a Cambrils.
1.3.3. ESPAI EL PATI
Calendari d’exposicions de l’Espai El Pati 2012
Del 12 de gener al 11 de febrer 2012
Inauguració, dijous 12 de gener
Associació Cultural Tarracoart
Cambrils-Tarraco 2011
Pintura, escultura i fotografia
Del 17 de febrer al 16 de març de 2012
Inauguració, divendres 17 de febrer
Maria Ardiaca i Esther Carbonell
Tubularts
Fotografia, restauració i escultura
Del 23 de març al 21 d’abril de 2012
Inauguració, divendres 23 de març
Col·lectiu de Dones de Vilafortuny-ART 21
Pintura
Del 27 d’abril al 19 de maig de 2012
Inauguració divendres, 27 d’abril
Consuelo Bautista i Institut Cambrils
A los invisibles
Fotografia i projecte interdisciplinari
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Del 25 de maig al 09 de juny de 2012
Inauguració divendres, 25 de maig
Taller de pintura del Casal Municipal de la Gent Gran
Del 14 de juny al 13 de juliol de 2012
Inauguració dijous 14 de juny
INS Mar de la Frau i Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona
Els noms de l’aigua
Del 6 de setembre al 13 d’octubre de 2012
Inauguració dijous 6 de setembre
Associació Cultural Ariadna. Col·lectiu Orígens
Interiors
Del 18 d’octubre al 17 de novembre de 2012
Inauguració dijous 18 d’octubre
CAT-Cambrils Art Total
Teresa Prim. Dies a Cambrils
Grup de tendències diverses
Del 23 de novembre al 26 de gener de 2012
Inauguració divendres 23 de novembre
Evelyn Roca Schöpe
Puppen
Pintura
Descripció exposicions
Del 12 de gener al 11 de febrer 2012
ASSOCIACIÓ CULTURAL TARRACOART
Cambrils-Tarraco 2011
Pintura, escultura i fotografia
Tarracoart és una associació cultural sense ànim de lucre.
Tarracoart és una associació d’artistes de la Ciutat que
pretén reivindicar l’art fet a Tarragona. Es defineixen com
un col·lectiu que cerca la bellesa com a sentit de vida i les
seves obres són un reflex d’aquest esperit. Ens hem
d’acostumar i educar a gaudir de l’art diàriament, tant com
a creadors com a consumidors per un equilibri personal,
per un principi filosòfic . Pensem que l’art es pot trobar en la representació de la vida
quotidiana i també en la interpretació lliure de la realitat. Aquest col·lectiu d’artistes
tarragonins, cadascú amb
la seva tècnica, ha obert un procés per trobar espais que permetin l’encontre entre
artistes i públic, tant a Tarragona com a altres ciutats. Ha exposat com a col·lectiu a
Tarragona, Andorra, Torredembarra, Castell de Peníscola, Sitges, Amposta, França,
Madrid...
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Artistes participants: Antoni Tomàs, Pere J. Salas, Henrika, Maurici Montané, Luis
González,Carles Corbella, Gemma Solé, Josep M Solé, Marina B. Cubells, Xavier
Reinoso, Pablo Paz, Ana Soldevila, Emil Grigoras, Cinta Dalmau, Joan Salvat, Beni
Izquierdo, Aurora Fernandez, Victor Coll, Antón Rofes, Rosa Ma Salas, Iliyana Getova,
Javier Nuñez del Prado, Miguel Angel Rojas, Claudio Bonachi, Delphine Rey, Montse
Ferreres, Juan Andrés Varea, Montse Funtanet, Òscar Cadiach, Antonio Rojas.
*ASSISTÈNCIA A LA INAUGURACIÓ: Mossèn Josep M Font i el Sr. Ramon Martí
vicepresident del Sindicat Iniciativa i Turisme de Tarragona.
Del 17 de febrer al 16 de març de 2012
MARIA ARDIACA I ESTHER CARBONELL
Tubularts
Fotografia, restauració i escultura
En una societat com la nostra on predominen conceptes com
l’estrès, la velocitat, la saturació d’informació... hem volgut parar el
temps i gaudir d’aquests petits detalls, imatges, moments... que
omplen la nostra vida.
Mitjançant la combinació de diferents disciplines (fotografia,
restauració i escultura), així com de tècniques de manipulació
(tradicionals i innovadores) i d’idees al servei del disseny, hem donat
un nou caràcter als materials emprats.
Cada marc ha estat seleccionat i treballat manualment i de forma
individualitzada. Un cop recuperat i restaurat com a peça clàssica, el
marc s’ha reinterpretat aportant-hi un nou sentit estètic, una nova
visió i una sensibilitat actualitzada.
A fi de trobar un suport d’imatge de caràcter original i únic, s’ha investigat el material
de treball fotogràfic, introduint-hi innovacions en les tècniques i cercant noves
formes de creació. El resultat ha estat una visió tubular de la imatge.
Del 23 de març al 21 d’abril de 2012
COL·LECTIU DE DONES DE VILAFORTUNY-ART 21
Pintura
El Col·lectiu Dones de Vilafortuny, sota el nom d’ART-21,
realitza aquesta exposició dels seus treballs de pintura
actuals. Les seves temàtiques van des del realisme
paisatgístic, fins a una temàtica més personal, la qual cosa
demostra haver-hi un bon fons per seguir creient en l’art.
És interessant veure aquestes exposicions de col·lectivitat,
ja que l’espectador veu un ventall de possibilitats de
conèixer l’art en tots els seus aspectes. Que no decaigui
l’esforç i que es segueixi per aquest camí d’il·lusió i d’amor per l’art.
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Del 27 d’abril al 19 de maig de 2012
CONSUELO BAUTISTA I INSTITUT CAMBRILS
A los invisibles
Fotografia i projecte interdisciplinari
Les imatges subtils del projecte "A los invisibles" ens
encaren des de la metàfora amb la dura realitat de les
persones que han de deixar casa seva fugint de la misèria i
l’opressió.
A partir d’aquest treball de la fotògrafa Consuelo Bautista,
poètic i realista alhora, els alumnes de l'Institut de Cambrils
hem volgut reflexionar, des de diferents àmbits i punts de
vista, sobre les cultures, sobre allò que ens apropa malgrat
les diferències, i en el transcurs d’aquesta reflexió ens hem adonat que tots tenim
més en comú del que de vegades ens pensem i que al llarg de la història s’ha viscut
un constant intercanvi que ens ha portat fins on ens trobem avui. I és des d’aquesta
perspectiva que ens proposem mirar cap al futur.
Del 25 de maig al 09 de juny de 2012
TALLER DE PINTURA DEL CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN
Com cada any, la gent d’esperit jove del nostre estimat casal, exposa
les seves obres realitzades al llarg del curs 2011/2012. Obres de gran
qualitat pictòrica, inquietud, lluita i il·lusió. Amants tots ells de l’art,
gaudeixen creant una obra molt personal, força expressiva, plena de
plasticitat, cromatisme i lluminositat.
Del 14 de juny al 13 de juliol de 2012
INS MAR DE LA FRAU I ESCOLA D’ART I DISSENY DE LA DIPUTACIÓ A
TARRAGONA
Els noms de l’aigua
Segona edició de l'exposició conjunta entre l'INS La Mar
de la Frau i l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de
Tarragona on es mostrarà el treball que l'alumnat ha
portat a terme entorn del tema proposat enguany: ELS
NOMS DE L'AIGUA, i que pretén descriure l'aigua en el
seu entorn creatiu (arquitectura, pintura, fotografia,
literatura, música...), científic (origen, formació...), lúdic
(esports, festes, costums, folklore...) i lingüístic (diferents noms de l'aigua a diverses
llengües europees, varietat de noms que rep arreu del territori català ...) tenint en
compte les seves distintes morfologies (rius, mars, llacs, aiguamolls, déus, núvols,
boira, gel, pluja, granís...).
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Del 6 de setembre al 13 d’octubre de 2012
ASSOCIACIÓ CULTURAL ARIADNA. COL·LECTIU ORÍGENS
Interiors
Intencions sentides, sensacions retrobades, orígens assumits... art
vital entregat de nou, intimitat (nova?) dibuixada amb delit,
pensaments plasmats amb il·lusió... INTERIORS.
Hi trobareu mil errors revisitats, alguns encerts que comentem
somrients i nombrosos intents valents que recordem amb orgull.
Hi veureu moltes lluites apassionades, unes poques victòries
dolces i escasses derrotes que encaixem, més o menys moixes.
Hi descobrireu incomptables fortaleses de les que ens fan avançar,
minses febleses repetides -sembla que no n'aprendrem mai!- i
múltiples indecisions que vistes ara són evidents i absurdes.
Una mescla de sentiments, d’emocions, de diversions, d’il·lusions i de raons... que
hem omplert amb una barreja de vivències, d’experiències, de goigs i d’accions.
L’ànima d’aquesta amalgama preteníem servar-la dins nostre, però finalment hem
volgut mostrar-vos-la per un temps aquí, a Cambrils, i plasmar-la en una exposició de
molta pintura, un polsim d’escultura, dosis de petita gran fotografia, alguns esbossos
de poesia i sobretot una enorme vitalitat feta art... són els nostres... INTERIORS.
Del 18 d’octubre al 17 de novembre de 2012
CAT-CAMBRILS ART TOTAL
Teresa Prim. Dies a Cambrils
Grup de tendències diverses
La mostra d’enguany està dedicada a la memòria de la
Teresa Prim, component del CAT, que ens va deixar la
primavera passada. Aquest any ja no hi és i els seus
companys i companyes volen que totes les parets de la sala
d’exposicions siguin la Teresa.
Recordem que Cambrils Art Total va néixer l’any 1994.
Formada per artistes de la vila de Cambrils de diferents edats, procedències,
tècniques i estils, poden presumir de ser una associació amb una gran diversitat
artística.
Del 23 de novembre al 26 de gener de 2012
EVELYN ROCA SCHÖPE
Puppen
Pintura
PUPPEN són personatges reals que floten sobre fons
imaginaris, incrustant-los en un ambient diferent al que
palpem. En aquest món de llums, el color, les formes
repetides, representen l’aïllament, amb la intenció de
protegir a aquestes nines de la contaminació adulta, la
gelosia, l’enveja, l’avarícia i del lamentable materialisme
del que es nodreix la majoria de l’existència
contemporània.
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1.3.4 ALTRES EXPOSICIONS
ESCRIURE EN TEMPS DIFÍCILS 1912-2012
La Institució de les Lletres Catalanes conjuntament
amb la Subdirecció General
de Biblioteques preparen cada any una exposició
literària itinerant aprofitant les
commemoracions d’obres o autors destacats de la
nostre literatura.
Aquest any, del 3 al 14 de desembre es va poder
visitar, al vestíbul del Centre Cultural, una mostra
formada per diferents plafons amb informacions i
imatges, que feia un repàs per l’obra de quatre grans autors de les lletres catalanes
amb motiu del centenari del seu naixement. Els autors són: Avel·lí Artís-Gener
(Tísner), nascut l’any 1912 i mort l'any 2000, va ser un artista polifacètic i narrador
inesgotable d’anècdotes i memòries; Pere Calders (1912-1994), va ser el precursor del
realisme màgic en l’escenari internacional; Josep Ferrater Mora (1912-1991), que va
ser el filòsof català de més projecció internacional del segle passat i, Joan Sales (19121983), autor de la primera de les grans novel·les sobre la guerra civil d’èxit
internacional, i descobridor de genis literaris.
1.3.5. TALLERS OBERTS
Dins els actes de la Festa Major de la Immaculada 2012 es va presentar la quarta
edició Tallers Oberts, i com l’any anterior, els artistes de Cambrils van obrir les portes
dels seus tallers perquè tothom que hi estigués interessat pogués conèixer de prop
les seves obres en el lloc on són creades.
L’objectiu ha estat donar a conèixer els artistes cambrilencs, la seva obra i el procés
creatiu, in situ, en els seus tallers i apropar els artistes en general i facilitar-ne el
contacte.
Els dies que es va triar per fer l’activitat van ser el dia 8 i 9 de desembre dins els actes
de la Festa Major de la Immaculada. Els artistes, a més d’ensenyar les seves obres,
tallers i formes de treballar i també van oferir alguna activitat complementària. En
alguns casos els artistes i els establiments de Cambrils han fet una simbiosi i
col·laboren mútuament per donar-se a conèixer, així podem trobar artistes ubicats en
botigues o cafeteries.
Aquest any com a novetat els visitants trobaran el Passaport Tallers Oberts. Els
visitants l’hauran de segellar a tots el tallers si volen aconseguir un 20% de
descompte en l’adquisició de les obres de qualsevol dels artistes participants. Un
bon regal de Nadal ja que aquesta oferta serà vàlida fins el 5 de gener del 2013
Els artistes van quedar contents de les visites i de poder mostrar per cinquè any
consecutiu el seu treball. En total en van ser catorze amb mostres de pintura, el
patchwork, els esmalts, el gravat i l’escultura, entre d’altres.
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En aquesta edició ha col·laborat l’empresa Stilvins que aportarà vins per a fer un tast i
arrodonir la visita dels més grans amb una degustació mentre es visita el taller .
El projecte també ha comptat amb el suport de la Generalitat de Catalunya –
Departament de Cultura.
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1.3.6. MERCAT D’ART
El CAT- Col·lectiu d'Art Total de Cambrils, amb la col·laboració de l'Àrea de Cultura,
organitza cada estiu des del 1995, el Mercat d’Art, que consisteix en la instal·lació
d’unes parades on els artistes de l’Associació exposen i venen les seves obres. En els
seus inicis es va col·locar a la Plaça Espanya i posteriorment es va traslladar al Port de
Cambrils, on es continua realitzant avui dia.
L’horari establert és els dissabtes dels mesos de juliol, agost i setembre de les 19h a la
1h de la matinada.
Al 2012 hi van participar 28 artistes amb les seves corresponents parades, amb un
resultat satisfactori per ambdues parts de la organització.
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1.4. ACTES CULTURALS DINS DELS PROGRAMES FESTIUS AL LLARG DE L’ANY
Cambrils és un municipi ric en el seu calendari festiu. La ciutat va creixent i la festa ho
ha de fer al mateix ritme. A més de les Festes Majors de Cambrils Sant Pere i la Mare
de Déu del Camí, al llarg de l’any n’hi ha d’altres festes destacades, com són
Setmana Santa, la Fira, La Mare de Déu del Carme, La Mare de Déu de la Immaculada,
la Commemoració del Setge de 1640, les Festes de Nadal i Reis.
1.4.1. Setmana Santa
Els actes els organitza la Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor
Jesucrist de la Parròquia de Santa Maria i reben el suport de la regidoria de Cultura.
Dins de la programació d’actes, cal destacar com a acte
central de la Setmana Santa a Cambrils, la processó de
Divendres Sant. El 6 d’abril, a les 21 hores, es va iniciar la
processó del Sant Enterrament amb la participació de la
Congregació de la Puríssima Sang, la Confraria de la Mare
de Déu dels Dolors, l’Associació d’Antics Alumnes de La
Salle i els feligresos.
La processó va sortir de la plaça de l’Església de Santa Maria
i després del recorregut pels carrers del nucli antic, va
acabar a la plaça Espanya.
La desfilada la van iniciar els Armats de la Congregació de la Puríssima Sang seguits
pels escolans de la parròquia de Santa Maria; la bandera de l’Associació d’Antics
Alumnes La Salle; la bandera de la Congregació Puríssima Sang (que enguany la van
portar l’Associació de Dones Amunt) i el confrares de la Congregació; i com a
tancament de la processó, el Sant Sepulcre acompanyat de les autoritats i de la
guàrdia urbana de gala. Tot amb l’acompanyament musical de la banda de l’Escola
Municipal de Música de Cambrils i la Cobla La Principal de Tarragona.
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1.4.2 Fira de Cambrils
Com cada any, a començaments del mes de juny, hi ha un dels esdeveniments
multisectorials més rellevants de la promoció de l’activitat econòmica local.
Podem dir que és una excel·lent oportunitat per donar-se a conèixer.
S’ha consolidat com a una de les fires més importants de
Catalunya.
El departament de Cultura dins el programa de la Fira,
inclou un programa cultural força interessant, que
coincidint amb les dates pròximes a la Fira, pretén acostar
la cultura als ciutadans de Cambrils i aquells que visiten la
nostra ciutat per aquestes dates.
Enguany el pregó de la Fira 2012 va tenir lloc el diumenge
27 de maig a les 13 hores, a la Sala d’Actes del Casal
Municipal de la Gent Gran, a càrrec del Sr. Valentí Guasch
Brull, cambrilenc i actual Vicegerent de Docència, Recerca i
Serveis Universitaris de la UPC a Barcelona.
La inauguració oficial de la 55ena Edició de la Fira Multisectorial de Cambrils,
va ésser el divendres 1 de juny a les 12 hores, a càrrec del Sr. Enric Colet Petit,
Secretari General d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
A continuació es detalla la programació cultural que es va dur a terme:
Del 17 de maig al 15 de juny
Dijous, 17 de maig, a les 20 h, als jardins de l’Escola Municipal
de Música de Cambrils, inauguració de l’exposició ELS
VISITANTS.
Aquesta exposició va ser concebuda com una exposició viatgera.
Katja Rosenberg, una artista resident a Londres que es dedica a
comissariar exposicions a Londres i a diferents ciutats alemanyes,
va convocar a artistes de diferents indrets Londres, Portugal,
Alemanya, Cambrils... a realitzar una escultura de petit format per
poder viatjar, que fos resistent a les inclemències del temps per a
ser exposada a l’exterior. El tema era Els Visitants.
Horari de visita: el d’obertura de l’EMMC i els dies 2 i 3 de juny: de les 12 a les 14 h i
de les 18 a les 21 h.
Organitzen: Nuri Mariné, Dolors Ruiz, Bali Cejas, Elisa Rovira i Marta Claret, amb la
col·laboració del Departament de Cultura de l’Ajuntament de Cambrils i de l’Escola
Municipal de Música de Cambrils.
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Divendres, 18 de maig
A les 20 h, a la Sala Àgora de l’edifici consistorial de l’Ajuntament,
inauguració de l’exposició ARTISTES DE CAMBRILS. Fins al 28 de
juny.
Dijous, 24 de maig
A les 20 h, a la Sala d’Actes del Centre Cultural, FICMA TOT L’ANY –
Mostra del Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient:
projecció de YASUNI, DOS SEGONS DE VIDA.
Sinopsi: El documental mostra tant a nivell nacional (Equador) com
internacional la proposta equatoriana de no extraure el cru i deixar-lo
al sòl, lniciativa Yasuní-ITT, i els diferents punts de vista d’actors i
habitants de la zona, que giren al voltant d’aquest plantejament únic al
món.
Director: Leonardo Wild. Durada: 90 min. Any: 2010.
País: Equador/EUA/Àustria. El 22 de maig és el Dia Internacional de la Biodiversitat
Entrada lliure.
Divendres, 25 de maig
A les 18 h, a la Biblioteca Municipal, TROBADA AMB L’ESCRIPTOR I PERIODISTA
VICENÇ VILLATORO, per concloure les sessions dels Clubs de Lectura Juvenil i Infantil
Vicenç Villatoro, nascut a Terrassa el 1957 és conegut per tothom per les diverses facetes
professionals: periodista, polític, escriptor, articulista i col·laborador habitual en mitjans
de comunicació.
Com a escriptor és autor majoritàriament d’una dotzena de novel·les per a adults i
debuta amb l'obra La Torre, en la narrativa juvenil, guanyant el Premi Vaixell de Vapor.
A les 20 h, a la Sala Àmbits del Centre Cultural, inauguració de
l’exposició JORNADES CULTURALS DE L’ASSOCIACIÓ DONES
AMUNT. Exposició dels treballs de Pintura, Arts Aplicades i
Restauració realitzats per les alumnes dels cursos de
l’Associació de Dones Amunt.
A les 20.30 h, a l’Espai El Pati del Centre Cultural, inauguració de
l’exposició TALLER DE PINTURA DEL CASAL MUNICIPAL DE LA
GENT GRAN. Exposició de les obres realitzades pels avis/àvies del
taller de pintura a l’oli i dibuix del Casal Municipal de la Gent Gran
de Cambrils, dirigit per la pintora Marta Argentina Garcia Suárez.
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Dimarts, 29 de maig
A les 20 h, al Museu Molí de les Tres Eres, xerrada ELS ORÍGENS DE LA FIRA I LA SEVA
REPERCUSSIÓ COMERCIAL, amb el Sr. Josep M. Recasens, president del Centre
d’Estudis Cambrilencs.
Organitzen: Centre d’Estudis Cambrilencs i Museu d’Història de Cambrils
Dimecres, 30 de maig
A les 22 h, al Teatre del Casal Parroquial, el grup de teatre LA
TECA TEATRE presenta PARELLES DE FET, DE FET PARELLES,
basada en l’obra de Carles Pons.
Sinopsi: El món sencer s’organitza, amb totes les variacions que
hi vulguem buscar, al voltant del número 2, el parell, de la
parella. Parelles de fet, de fet parelles, és una història d’amor,
un homenatge a la parella total. I recordin que qui té
companyia... el llit li escalfa.
Preu entrada: 3 € (venda 1 hora abans al mateix teatre)
Organitza: La Teca Teatre
Dijous, 31 de maig
De 10 a 12 del matí, al Centre Cultural, COM ES FA UN ARBRE GENEALÒGIC.
Taller pràctic de dues sessions, adreçat a totes les persones interessades en conèixer
com s’elabora un arbre genealògic a partir de la documentació municipal i de les
parròquies.
Cal inscriure’s prèviament a l’Arxiu Municipal de Cambrils (tel. 977 794579, ext. 3062).
Inscripció gratuïta. Places limitades.
Organitza: Arxiu Municipal de Cambrils
A les 22 h, al Teatre del Casal Parroquial, el grup de teatre
LA TECA TEATRE presenta PARELLES DE FET, DE FET PARELLES
basada en l’obra de Carles Pons.
Preu entrada: 3 € (venda 1 hora abans al mateix teatre)
Organitza: La Teca Teatre
Divendres, 1 de juny
A les 20 h, a la Sala d’actes del Centre Cultural, presentació del llibre EL
PARLAR DE CAMBRILS de Pere Navarro, guanyador de la 7a Beca de
Recerca Vila de Cambrils.
La presentació anirà a càrrec del Dr. Jordi Ginebra, catedràtic de
Filologia Catalana de la URV.
Sinopsi: El parlar de Cambrils és una monografia que descriu i analitza la
llengua catalana parlada en aquesta localitat camptarragonina.
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Des del punt de vista geolingüístic té un interès especial, ja que, resseguint la costa de
nord a sud, Cambrils és el penúltim poble que s’expressa en català oriental —el darrer és
l’Hospitalet de l’Infant—, circumstància que li fa compartir trets, per proximitat, amb el
català occidental: els límits, les cruïlles, les transicions, són d’un immens interès per als
dialectòlegs.

Dissabte, 2 de juny
A les 12 h, a la Sala d’Actes del Centre Cultural, LLIURAMENT DE PREMIS del Concurs
de Dibuix: Com t’agradaria que fos la plaça de l’Ajuntament de Cambrils?
Organitza: Regidoria de Planificació de Ciutat i Cultura.

A les 18 h, a la Plaça del Setge, PARAULOTES, de la Companyia Forani Teatre. Un
espectacle d’animació infantil on les “grans” protagonistes són les lletres.
Espectacle Familiar. Gratuït. Amb el Suport de TDCamp

Dijous, 7 de

juny

De 10 a 12h, al Centre Cultural, COM ES FA UN ARBRE GENEALÒGIC. Segona sessió.
Organitza: Arxiu Municipal de Cambrils
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1.4.3. Festa Major de Sant Pere, patró de Cambrils
La Festa Major de Sant Pere, patró de Cambrils, va tenir lloc al
pàrking ubicat al Parc del Pescador, degut a les obres que
s’estan realitzant a la plaça del pòsit.
Com cada any la Festa Major de Sant Pere, a la seva
programació també inclou actes de la festa de Sant Joan. Els
actes es van programar des del 21 de juny fins a l’ 1 de juliol.
El primer acte de la Festa de Sant Pere va ser la celebració del
Dia de la Música per part de l’Escola Municipal de Música de
Cambrils.
Els actes anteriors i posteriors a la Diada de Sant Pere: ballades de sardanes, l’arribada
de la flama del Canigó, l’espectacle del foc, revetlles, concerts, VII Festa de l’Ormeig,...
una varietat d’activitats per a què pugui gaudir el públic de qualsevol edat.
A continuació la programació cultural inclosa dins el programa de la Festa Major de
Sant Pere:
Dijous, 21 de juny
A les 19h, a la Parròquia de Santa Maria, celebració del DIA DE LA MÚSICA, concert de
les orquestres de corda OCA, ORCA i KADENZA.
A les 20h, a la plaça de l’Església, concert dels grups de vent STACCATO i
CRESCENDO. Per finalitzar cercavila fins a l'Escola Municipal de Música de Cambrils.
Organitza: EMMC
Dissabte, 23 de juny
De les 19h fins a la 1h de la matinada, al Passeig Miramar, MERCAT D’ART del
col·lectiu CAT-Cambrils Art Total.
Dilluns, 25 de juny
A les 20 h, a la Torre de l’Ermita, inauguració de l’exposició “Cartes Postals de més
d’un segle” de la Col·lecció de Ramon Ortiga i Vidal.
Organitza: Centre d’estudis Cambrilencs i Museu d’història de Cambrils
Dimecres, 27 de juny
A les 20 h, a la Torre del Port, inauguració de l'exposició “Barques, vaixells i naus“
produïda per l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya.
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Divendres, 29 de juny
Al migdia, pels carrers del Port, Cercavila del grup de vent CRESCENDO
Organitza: EMMC
Dissabte, 30 de juny
De les 19h fins a la 1h de la matinada, al Passeig Miramar, MERCAT D’ART del
col·lectiu CAT-Cambrils Art Total.

1.4.4. Festa Mare de Déu del Carme
A molts pobles costaners de Catalunya la Mare de Déu del
Carme és la patrona dels mariners de moltes poblacions del
litoral mediterrani. A Cambrils els pescadors i les seves famílies
s’encomanen a aquesta Verge per demanar-li salut i protecció
davant els perills de tempestes.

Dins de la programació d’actes, destaca la XIII Mostra de
Puntaires, que va tenir lloc el diumenge 15 de juliol, de les 18 a
les 20 hores, al Parc del Pescador.
Un any més, aquest acte ha estat organitzat per l’Escola de
Puntaires de Cambrils, amb la participació de l’Ajuntament que
va col·laborar amb la cessió de l’espai, personal i logística, així
com amb el suport econòmic i lloguer de material.

Enguany es va celebrar aquesta Mostra de Puntaires, on una vuitantena d’alumnes
cambrilenques van fer una demostració amb les diferents tècniques de la punta de
coixí.
La Mostra es va iniciar amb l’acte de benvinguda de l’alcaldessa Mercè Dalmau, que
va lliurar a totes les alumnes un diploma simbòlic “a la constància”.
I així com l’any passat, també s’hi van instal·lar, al llarg del parc, diverses parades amb
productes relacionats amb les puntes de coixí i les manualitats.
Més d’un centenar de persones es va reunir en aquest espai, entre les alumnes i el
nombrós públic que s’hi va acostar per visitar i observar l’activitat.
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1.4.5. Festa Major Mare de Déu del Camí
Per vuitè any consecutiu, l’Ajuntament va retre el tradicional
homenatge a les Maria del Camí, Camí o Maria del Camino
nascudes o que visquin a Cambrils, en motiu de la seva
onomàstica, el dia 7 de setembre a la sala de plens del
consistori cambrilenc.
La jornada festiva va comptar amb els diferents grups d’arrel
tradicional de Cambrils que van participar en diferents actes
al matí i a la tarda, acompanyats d’una gran participació
popular.
Els actes de Festa Major s’han programat des del 25 d’agost a l’11 de setembre.
A continuació els actes culturals que formaren part de la programació:
18è MERCAT D’ART
Fins el 29 de setembre, va estar ubicat al Passeig Miramar, tots els dissabtes de les 19
a la 1 h (exceptuant el dissabte 25 d’agost, que es canvià pel dimarts 14 d’agost).
Mercat que organitza l’associació Cambrils Art Total, amb la col·laboració del
Departament de Cultura de l’Ajuntament de Cambrils.
Dimecres, 5 de Setembre:
20h. a la Sala Àgora
Inauguració de l’exposició “Retrats de festa”
Organitza: Arxiu Municipal de Cambrils i departament Cultura i
Festes
22h. al Parc del Pescador
Concert d’afrofusió amb Nakany Kanté dins del Programa de
Concerts “Diversons, Música per a la integració” de l’Obra
Social “la Caixa”.
Nakany Kanté conserva a l'aguda i penetrant veu tots els
registres de la música mandinga. Al cap i a la fi, va aprendre tots
els seus secrets i de molt nena, mentre creixia envoltada
d'artistes de tot tipus al seu poble natal, Siguiri, una petita
població de la República de Guinea, prop de la frontera amb Mali.
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Ja han passat uns quants anys d'aquests dies i ara, acompanyada per cinc músics de
gran qualitat i experiència en l'escena de la música africana, ens presenta un projecte
que se submergeix de ple en la tradició de la seva terra per presentar-nos, en format
acústic , la riquesa i la vitalitat d'una cultura ancestral que ha donat figures del nivell
de Salif Keïta, Mory Kanté o Toumani Diabaté.
Organitza: Fundació “la Caixa” amb la col·laboració dels departaments de Cultura i Festes
Dijous, 6 de Setembre:
20h. a la Sala Àmbits
Inauguració de l’exposició col·lectiva de fotografia “B&W” de
l’Agrupació Fotogràfica de Cambrils.

20.30h. a l’Espai El Pati
Inauguració de l’exposició de pintura, fotografia i poesia “Interiors” del
Col·lectiu Orígens

22h. al Parc del Pinaret
Concert de samba amb Gafieira Miúda dins del Programa de
Concerts “Diversons, Música per a la integració” de l’Obra
Social “la Caixa”.
L'univers musical brasiler mai deixa de sorprendre'ns.
Acostumats a la potent síncope dels seus ritmes percussors, amb la proposta d'aquest
septet barceloní descobrirem la Gafieira, un estil suau i delicat, desconegut per la
majoria de nosaltres però molt popular al Brasil des dels anys trenta del segle XX. A
més d'identificar aquest estil musical, Gafieira és també el nom de la coneguda sales
de ball on generacions de brasilers (sobretot a Rio de Janeiro) s'han trobat per ballar i
escoltar la seva música preferida al ritme que marquen enormes big bands. Des d'un
format menor, Gafieira Miúda ens trasllada aquest univers màgic i atemporal,
recuperant i revitalitzant peces històriques com "Beija-me" o "Sem compromisso”.
Organitza: Fundació “la Caixa” amb la col·laboració dels departaments de Cultura i Festes.
Una altra de les activitats incloses al programa però que va tenir lloc després de la
Festa Major, va ser el dia 12 de setembre a les 19 hores, a la Biblioteca, on va tenir lloc
l’entrega del premi del Joc de l’Estiu, a més del sorteig de la bossa entre els
usuaris que durant l'estiu haguessin participat amb el préstec dels Lots sorpresa. Per
acabar la tarda, vam gaudir amb els Contes per la pau amb Montse Parra.
Activitat patrocinada per "La Caixa".

Memòria de Cultura 2012

62

1.4.6. Festa Major de la Immaculada
Amb el mes de desembre, arriba la Festa Major d’Hivern, la Festa
Major de la Immaculada.
La processó de la Immaculada juntament amb els actes de
Commemoració del Setge de 1640 van ser els actes centrals
d’aquest programa.
La programació va comprendre els actes des del 24 de
novembre fins al 9 de desembre.
Els actes més destacats de la programació cultural per l’any 2012 foren:
Dissabte, 24 de novembre
A les 20 h, a la Cripta de l’Ermita, Cicle de Concerts de Tardor: IMATGES DE L’ANY
Homenatge a Eduard Toldrà
Recorregut per les cançons que evoquen les estacions de l’any amb lletres de: Josep
Maria de Segarra, Josep Carner, Joan Maragall, Tomàs Garcés, .... en una producció del
Conservatori Victòria dels Àngels de Sant Cugat del Vallès amb la col·laboració de la
Fundació del mateix nom.
Preu entrada: 5 € | XX Cicle de Música Vocal
Dimecres, 28 de novembre
A les 20h, a la Sala d’Actes del Centre Cultural, dins del cicle L’arribada del turisme a
Cambrils: 1950-1962, conferència Turisme de postal a la Costa Daurada, a càrrec de
Salvador Anton, catedràtic d'Anàlisi geogràfica Regional a la Universitat Rovira i Virgili.
Divendres, 30 de novembre
A les 19 h, a la biblioteca, Tertúlia amb Ramon Gasch, autor del llibre Bon cop de falç!,
sessió en obert del Club de Lectura Adult.
Dissabte, 1 de desembre
A les 20 h, a la Cripta de l’Ermita, Cicle de Concerts de Tardor: RIU EN SO
Presentació del disc “Tot això eren horts!” on la passió radical per les Terres de l’Ebre,
es combinen amb la seva música tradicional, la rumba, les balades o diferents temes
originals dels Països Catalans.
Preu entrada: 5 € | XX Cicle de Música Vocal
Diumenge, 2 de desembre
A les 10 h, al Patronat de Turisme de Cambrils, ruta històrica El naixement del Cambrils
turístic (1950-1962).
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A les 12 h, a la Sala de Plens de l’Edifici Consistorial, lliurament dels PREMIS VILA DE
CAMBRILS 2012: 31è Premi de Pintura Vila De Cambrils i 4t Premi de Narrativa
Marítima Vila de Cambrils Josep Lluís Savall. Amb la intervenció del grup d’alumnes de
l’Escola Municipal de Música de Cambrils format per: Marta Cedó (espineta), Maria
Senserrich (flauta travessera), Neus Cortiella (violí) i Angela Guillén (violoncel).
A continuació, a la Sala Àgora, s’inaugurà l’exposició de les obres seleccionades en el
31è Premi de Pintura Vila de Cambrils.
A les 20 h, a la Cripta de l’Ermita, Cicle de Concerts de Tardor: MAR BEZANA I DANIEL
LIGORIO. DUET DE CASTANYOLES I PIANO.
Organitza: Departament de Cultura
Preu entrada: 5 €
Dilluns, 3 de desembre
Al vestíbul del Centre Cultural, exposició Escriure en temps difícils 1912-2012, en motiu
de la commemoració dels 100 anys del naixement dels escriptors Avel·lí Artís-Gener,
Josep Ferrater Mora, Pere Calders i Joan Sales.
Organitzada i produïda per la Institució de les Lletres Catalanes i amb la col·laboració
del Servei de Biblioteques
Del 3 al 20 de desembre, Gimcana nadalenca… ens ajudes a trobar les respostes?
adreçada a famílies amb infants d’entre 5 i 10 anys. Organitza: Biblioteca Municipal de
Cambrils i Pla de Barris.
A les 18 h, a la biblioteca, A la recerca del pastís d'aniversari, joc de pistes amb Montse
Parra per a celebrar els 15 anys de la biblioteca. Patrocina: "la Caixa" i Forn Barreiro.
Col·labora: Coral de la Casa del mar.
Dimecres, 5 de desembre
A les 17:30 h, a la biblioteca, Qui vol un conte... de princeses? amb Rosana Andreu que
explicarà contes de princeses.
Dissabte 8 i diumenge 9 de desembre
De les 12 a 14 h i de 17 a 21 h, TALLERS OBERTS 2012
Per conèixer millor la seva obra i el lloc on treballen els artistes obren les portes dels
seus tallers.
Consulta la Guia amb les adreces
Diumenge, 9 de desembre
A les 12 h, a la plaça del Setge, COMMEMORACIÓ DEL SETGE DE CAMBRILS DE L’ANY
1640. Acte institucional a càrrec del Sr. Agustí Alcoberro i Pericay, director del Museu
d’Història de Catalunya. Seguidament, ofrena Cantada de la Coral Verge del Camí.
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A les 18 h, al Teatre del casal Parroquial – plaça de l’Església de Sant Pere, TEATRE
FAMILIAR dins el cicle de Diumenges al Teatre.
Teia Moner presenta Amb lletra menuda
Sinopsi: Espectacle de màgia i titelles sobre contes de l’escriptor i mestre Jaume Cela.
Ens aproparà a les històries de El gegant Panxut, L’estrella que volia tenir cua, Els
nassos del rei i El cel té un problema.
Preu de l’entrada: 4 €
1.4.7. Commemoració del Setge de Cambrils (12 de desembre)
Any rere any, recordem que Cambrils, l’any 1640, va patir un terrible setge que va
durar tres dies i que ens deixa a la memòria el record d’una història brillant i gloriosa
de lluita per la nostra terra i, a la vegada, trista pel sentiment de pèrdua i claudicació
del nostre poble enfront les forces de Felip IV.
Com cada any fem un breu resum d’aquests fets per commemorar aquesta data tant
important dins la història del nostre municipi. Així mateix d’important és l’Himne
Nacional de Catalunya (Els Segadors) un recordatori del que va passar i una crida a la
defensa de la llibertat de la terra i que, de fet, l’acte de clausura es duu a terme amb
la cita del nostre Himne.
L'acte institucional de la commemoració del Setge de Cambrils de 1640 va anar a
càrrec del Sr. Agustí Alcoberro i Pericay, director del Museu d’Història de Catalunya.
Primer va parlar l’alcaldessa i en acabat el Sr. Alcoberro que va fer un resum dels fets
ocorreguts el 1640 i continuà amb la recerca de paral·lelismes amb la situació actual.
Seguidament va tenir lloc l’actuació de la Coral Verge del Camí que va finalitzar el
discurs amb el Cant dels Segadors.
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1.4.8. Setmana de la ciència
Any Internacional de l'Energia Sostenible per a Tothom - Any Europeu per a
l'Envelliment Actiu - Any de la Neurociència
La Setmana de la Ciència és una iniciativa coordinada per
la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.
Els temes centrals de l'edició d'enguany són l'energia
sostenible, la neurociència i l'envelliment actiu amb
motiu de la celebració, aquest 2012, de l'Any Internacional
de l'Energia Sostenible per a Tothom, l'Any Europeu per a
l'Envelliment Actiu i l'Any de la Neurociència.
Enguany es va arribar a la 17a edició de la Setmana de la
Ciència a Catalunya i es va celebrar del 16 al 25 de
novembre, una setmana i escaig plena d’activitats
pensades i procurant enfocar diferents temàtiques amb una interactivitat que
permeti una participació activa: jornades de portes obertes, exposicions, xerrades,
cursos, tallers científics,... tot un ventall de possibilitats a l’abast dels ciutadans.
Com cada any, des de Cambrils, vam col·laborar en la difusió de la cultura científica i
tecnològica.
En aquest marc el Departament de Cultura us presenta a continuació la programació
d’activitats organitzades des del Centre Cultural conjuntament amb el Museu
d’Història, l’Arxiu Municipal, la Biblioteca Pública Municipal i el Casal Municipal de la
Gent Gran de Cambrils. Que han comptat amb la col·laboració de Càtedra Down/URV
de Desenvolupament Sostenible de la Universitat Rovira i Virgili, FICMA (Festival
Internacional de Cinema del Medi Ambient) i STS Vitabitat Salou.
FEM MÉS SOSTENIBLE EL NOSTRE DESENVOLUPAMENT: CANVI EN EL MODEL
ENERGÈTIC
Divendres 16 de novembre a les 11h
al Centre Cultural
Conferència a càrrec del Dr. Òscar Saladié, professor del Departament de Geografia
de la URV i director de la Càtedra Down/URV de Desenvolupament Sostenible
Organitza: Centre Cultural de Cambrils amb la col·laboració de Universitat Rovira i
Virgili.

Fotografia de Marta Nolla Masdeu: "Verd d’esperança. Verd
d’energia". Tercer premi III Concurs de Fotografia de la Càtedra
DOW/URV de Desenvolupament Sostenible
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CINEMA DEL MEDIAMBIENT
Divendres 16 de novembre a les 12.30h
al Centre Cultural
Projecció del documental LA 4a REVOLUCIÓ, AUTONOMIA
ENERGÈTICA.
Direcció: Carl-A. Fechner. 83 min. Alemanya 2010. VO: anglès.
Subtitulada en castellà).
El film descriu la possibilitat d’aconseguir energies 100%
renovables en els propers 30 anys. Així, un prominent activista
ambiental (guanyador del premi Nobel) i innovadors empresaris
i polítics demostren les oportunitats que la revolució energètica
proporcionarà quant al desenvolupament econòmic sostenible i
a l’equitat social i econòmica.
Organitza: Centre Cultural de Cambrils amb la col·laboració de FICMA (Festival
Internacional de Cinema del Medi Ambient).
PORTES OBERTES AL MUSEU AGRÍCOLA DE CAMBRILS
Dissabte 17, de 10.30 a 13.30h i de 17 a 20h
i diumenge 18 de novembre, de 10.30 a 13.30h
Jornades de portes obertes al Museu Agrícola de
Cambrils, antic celler modernista construït per l'arquitecte
Bernardí Martorell el 1920.
Organitza: Museu d'Història de Cambrils. Amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Cambrils i Cooperativa Agrícola i Caixa Agrària de Cambrils.
CAMBRILS, PARADA I FONDA
Dijous 15 de novembre a les 20h
al Centre Cultural
Taula rodona amb testimonis. Aquesta taula rodona forma part del cicle L'arribada
del turisme a Cambrils (1950-1962), que pretén encetar una línia de divulgació sobre
els inicis del turisme a Cambrils, a través de la documentació existent i dels
testimonis de les persones que ho van viure.
Organitzen: Arxiu Municipal de Cambrils i Museu d'Història de Cambrils
TURISME DE POSTAL
Dijous 22 de novembre a les 20h
al Centre Cultural
Inauguració de l'exposició itinerant . Aquesta exposició forma part del cicle L'arribada
del turisme a Cambrils (1950-1962. L'exposició itinerant produïda per la Fundació
Caixa Tarragona es podrà veure fins al 26 de gener 2013 a la Sala Àmbits.
Organitza: Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Cambrils
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CONTROLA EL TEU PES SALUDABLEMENT
Del 13 al 29 de novembre, dimarts i dijous de 15.30 a 16.30h
al Centre Cultural
Taller per aprendre a menjar d’una manera agradable i sana, per tal
de poder controlar el teu pes corporal i mantenir-lo a llarg termini.
Professora: Caterina Santamans, dietista. Matrícula: 22 €.
Inscripcions: OAC i www.cambrils.cat/inscripcions
Organitza: Centre Cultural de Cambrils.
COM ES FA UN ARBRE GENEALÒGIC
19, 26 de novembre i 3 de desembre, dilluns de 10 a 12h
al Centre Cultural
En aquest taller, al llarg de 3 sessions, els alumnes aprendran a
utilitzar la documentació que es conserva en diferents arxius i
obtenir la informació necessària per elaborar l’arbre genealògic
de la família. Es faran pràctiques amb documentació d’arxiu
digitalitzada.
Matrícula: 10 €.
Inscripcions: OAC i www.cambrils.cat/inscripcions
Organitza: Arxiu Municipal de Cambrils.
TALLER DE ROBÒTICA
Dimecres 21 de novembre, de 9:30 a 12:30h
al Centre Cultural (sessions escolars per alumnes de 5è i 6è de primària)
En la nostra vida quotidiana el món de la informàtica, la
electrònica i la robòtica està cada dia més a prop nostre. En les
feines de la llar, en el treball, i evidentment en la recerca, aquestes
eines són quasi bé imprescindibles.
Amb el Taller de Robòtica volem atansar uns primers
coneixements molt divertits, i alhora instructius, sobre els
principis de la robòtica ja sigui educativa, domèstica, industrial o
de recerca.
Els usuaris del taller podran tocar i dirigir els diferents models de robots, a més
disposem d’un model d’última generació de robot humanoide, el qual de ben segur
farà gaudir unes bones emocions als participants del taller.
A càrrec d’Univers quark, serveis astronòmics. www.universquark.com
Organitza: Centre Cultural de Cambrils.
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CINEMA DEL MEDIAMBIENT
Dimecres 21 de novembre a les 20h
al Centre Cultural
Projecció de LA MESURA DE L'HOME
Direcció: Marianne Korver. 56 min. Estònia 2010. (VO anglès.
Subtitulada en català).
La crisi ambiental és de debò una crisi del medi ambient o és la
crisi de les nostres aspiracions, valors i hàbits? Hem gastat molta
energia per canviar l’ambient i satisfer les nostres necessitats a la
nostra mesura. Ara estem disposats a gastar-ne encara més per
evitar les conseqüències dels canvis que hem causat. És el moment
per canviar nosaltres mateixos?
Organitza: Centre Cultural de Cambrils amb la col·laboració de FICMA (Festival
Internacional de Cinema del Medi Ambient).
PREJUDICIS SOBRE LA VELLESA: NO TOTS ELS VELLS SÓN SAVIS, NI TOTS ELS
SAVIS SÓN VELLS
Divendres 23 de novembre a les 11h
al Centre Cultural
En la societat actual s’ha construït una imatge negativa de
la vellesa que de manera poc conscient transmetem de
generació en generació i que impregna tots els àmbits de
la relació personal... mitjançant la recuperació de dites
populars en torn a la vellesa, i la participació dels assistents,
desmuntarem aquests estereotips. Amb la idea de fomentar l’intercanvi
intergeneracional entre un grup d’avis i un grup de joves, el taller comptarà amb un
suport digital en la presentació i amb un format proper i distès que invita a expressar
opinions i reflexionar sobre els temes proposats.
Dinamitza Rosa Mercadé, treballadora social d’STS Vitabitat Salou.
Organitzen: Centre Cultural de Cambrils i Casal Municipal de la Gent Gran.
COM FER UN HORT URBÀ A CASA NOSTRA
Dissabte 24 de novembre de 10.30 a 12h
al Centre Cultural
T’agradaria fer créixer les teves pròpies verdures ecològiques
en el teu balcó o finestra? Un hort urbà és un hobby que no
malgasta els diners i ens aporta molts beneficis. TALLER
FAMILIAR on farem una pràctica de cultiu i us podreu emportar unes plantetes gratis
per començar el vostre hortet a casa.
Dinamitza Montserrat Olivé Muñoz. Filla d’agricultors, experta en agricultura i
jardineria. Activitat gratuïta. Places limitades.
Organitza: Centre Cultural de Cambrils.
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Un total de 389 assistents a les activitats englobades dins el programa de la
Setmana de la Ciència 2012.
SETMANA DE LA
CIÈNCIA 2012
13/11/2012
15/11/2012
15/11/2012
16/11/2012
16/11/2012
16/11/2012
17/11/2012
19/11/2012
20/11/2012
21/11/2012
21/11/2012
21/11/2012
21/11/2012
22/11/2012
22/11/2012
23/11/2012
24/11/2012
24/11/2012
26/11/2012
27/11/2012
29/11/2012
03/12/2012
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Assistència
Curs Controla el teu pes saludablement
Curs Controla el teu pes saludablement
Cicle L’arribada del turisme a Cambrils
Conferència Canvi en el model energètic
Projecció “La 4a Revolució, Autonomia Energètica”
Portes obertes al Museu Agrícola de Cambrils
Portes obertes al Museu Agrícola de Cambrils
Taller Com es fa un arbre genealògic
Curs Controla el teu pes saludablement
Tallers escolars de Robòtica
Tallers escolars de Robòtica
Tallers escolars de Robòtica
Projecció “La Mesura de l’home” – FICMA tot l’any
Curs Controla el teu pes saludablement
Inauguració exposició Turisme de Postal
Taller Prejudicis sobre la vellesa
Taller Com fer un hort urbà
Taller Com fer un hort urbà
Taller Com es fa un arbre genealògic
Curs Controla el teu pes saludablement
Curs Controla el teu pes saludablement
Taller Com es fa un arbre genealògic

389
12
11
32
0
0

10
11
26
26
50
15
11
33
30
38
36
12
13
13
10
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1.4.9. L’Aventura de Viatjar
"L’aventura de viatjar” és una activitat que s’enceta cada primavera a Cambrils,
arribant enguany a la 5a edició del cicle de xerrades i audiovisuals sobre viatges i
viatgers, que té lloc al Centre Cultural de Cambrils.
En aquesta ocasió la programació girarà entorn dels Viatges solidaris, amb xerrades,
col·loquis i projeccions audiovisuals que permeten compartir l’experiència del viatge
amb els seus protagonistes, conèixer millor el món en el que vivim i aprendre de les
diferents cultures que l’enriqueixen. L’entrada és gratuïta.
L’any 2012, la programació prevista per “L’aventura de viatjar” ha estat la següent:
10 de maig a les 20h – Gàmbia, el somriure d’Àfrica. Experiències d’un viatge
solidari
a càrrec de Jesús Marco. Professor d’Educació física, viatger i cooperant.
Amb en Jesús compartirem la experiència d’un viatge
solidari, en el marc d’un projecte de cooperació, allí, a Baja
Kunda, un petit poblet al oest del país, on va viure durant
tot un any.
Ens mostrarà la forma de vida i la cultura d’aquest poble
Gambià i la tasca desenvolupada en aquest projecte, i en
veure les imatges, potser podrem entendre per que anomenen a Gàmbia “el
somriure de Àfrica”.
Podrem conèixer de primera mà les vicissituds de la convivència diària i debatrem
sobre el per que optar per aquest tipus de viatge solidari, les motivacions que solen
moure a l’aventurer, i el retorn que s’obté amb la experiència.
17 de maig a les 20h - Chigüines de Nicaragua. Una realitat social i cultural per
explorar.
a càrrec de Mercedes González Minguillón. Mestra, Educadora Social i Antropòloga.
La Mercedes ens presenta la seva experiència amb els
chigüines: “El viatge que vaig realitzar a Nicaragua,
entre març i maig de 2008, va ser una oportunitat més
per trobar-me amb la Vida.
Com en un Diari de Camp, les diferents ciutats i
comunitats camperoles que vaig conèixer m'anaven
mostrant la meva “identitat” en relació amb l’ “altre” i
amb l'entorn, la relativitat cultural, el “ser observat” i com els meus valors i actituds
s’anaven transformant. Sempre sota la mirada atenta dels chigüines.
Vaig emprendre el viatge amb alguns referents d'amig@s i això em va permetre
estant ja allí, trobar noves mans que com un preciós fil de seda em mostraven, si jo
em deixava, noves sendes”.
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Un total de 30 persones van assistir a les sessions del cicle.
L’AVENTURA DE VIATJAR 2012
VIATGES SOLIDARIS
Assistència
10/05/2012
Gàmbia, el somriure d’Àfrica
17/05/2012
Chigüines de Nicaragua

1.4.9.

30
15
15

Mostra Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient (FICMA)

L’any 2011 a data 28 de gener, l’Ajuntament de Cambrils va signar un conveni de
col·laboració amb l’Associació del Festival Internacional de Cinema del Medi
Ambient, per tal de programar al municipi la Mostra “FICMA TOT L’ANY”.
El programa de la Mostra “FICMA TOT L’ANY” és una selecció de films que aborden
temàtiques relacionades amb el medi ambient, com són el canvi climàtic, els
conflictes socials, ecològics, naturals, etc.
L’objectiu principal és sensibilitzar, educar i fomentar la població, utilitzant el cinema
i el vídeo com a eina de conscienciació ciutadana.
Aquesta és la programació que s’ha dut a terme durant el 2012:
Febrer (inici):
Febrer (finals):
Març:
Abril:
Maig:
Setembre:
Octubre:
Novembre:
Desembre:

El camí no pres
Comprar, llençar, comprar
Y el río sigue corriendo
Play again
Yasuni, dos segons de vida
Jo vaig comprar una selva tropical
La 4a revolució, autonomia energètica
La mesura de l’home
Residus no

Un total de 92 persones van assistir a les projeccions del FICMA.
FICMA TOT L'ANY 2012
02/02/2012
23/02/2012
22/03/2012
26/04/2012
24/05/2012
26/09/2012
24/10/2012
21/11/2012
19/12/2012
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Assistència
El camí no pres
Comprar, llençar, comprar
Y el río sigue corriendo
Play again
Yasuni, dos segons de vida
Jo vaig comprar una selva tropical
La 4a revolució, autonomia energètica
La mesura de l’home
Residus no

92
2
15
6
11
8
9
18
15
8
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FEBRER (inici)

ABRIL

OCTUBRE
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FEBRER (finals)

MAIG

NOVEMBRE

MARÇ

SETEMBRE

DESEMBRE

73

1.4.10. Nadal
Un any més, el Nadal va arribar ple d’activitats de tot tipus i per
a totes les edats.
El departament de Cultura participa activament amb els actes
nadalencs com cada any, els concerts, el teatre, les exposicions, i
el concurs de pessebres que enguany arriba a la seva 55ª edició.
A continuació els actes culturals que es van dur a terme, entre el
15 de desembre i el 8 de gener, dins el programa de les festes
de Nadal.
Diumenge, 16 de desembre
A les 20 h, a la Cripta de l’Ermita, dins del Cicle de Concerts de Tardor a la Cripta,
concert del COR DE CAMBRA TYRICHAE.
El Cor de Cambra Tyrichae està format per una vintena de joves
de les Terres de l'Ebre i va ser fundat l'any 2000 amb la voluntat
de difondre repertori coral de diversos estils. El repertori abraça
composicions de diferents gèneres, èpoques i estils: polifonia
religiosa i profana, barroca, clàssica, romàntica, contemporània i
tradicional.
Preu entrada: 5 € | XX Cicle de Música Vocal
Organitza: Coral Verge del Camí
Dimecres, 19 de desembre
A les 20 h, al Centre Cultural, FICMA tot l’any – Cinema Del Medi Ambient, projecció
de RESIDUS NO.
Sinopsi: Què manté tan neta i brillant una metròpoli del segle XXI com és Sidney? Tot
i que ens trobem al límit d’una catàstrofe ecològica, un exèrcit de camioners,
científics, ecologistes, jardiners i fins i tot un famós xef, estan treballant per fer que
tot allò que llencem torni a tenir valor.
Direcció: Ruth Hessey. 26 min. Austràlia 2011. (VO anglès. Subtitulada en castellà)
Entrada gratuïta
Dissabte, 22 de desembre
A les 20 h, a la Cripta de l’Ermita, dins del Cicle de Concerts de
Tardor a la Cripta, concert de la Coral Verge del Camí.
La coral interpreta nadales catalanes i d’arreu del món a les
portes de les festes de Nadal.
Entrada gratuïta | XX Cicle de Música Vocal
Organitza: Coral Verge del Camí
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Diumenge, 23 de desembre
A la sortida de la Missa major, a la Ermita Mare de Déu del Camí, Lectura de “EL POEMA
DE NADAL” de Josep Maria de Sagarra a càrrec de Teatre Xerinola. Amb
acompanyament musical a càrrec dels alumnes de l’Escola Municipal de Música de
Cambrils.
A les 20 h, a la Cripta de l’Ermita, dins del Cicle de Concerts de Tardor a la Cripta,
concert de la Coral Verge del Camí.
La coral interpreta nadales catalanes i d’arreu del món a les portes de les festes de
Nadal.
Entrada gratuïta | XX Cicle de Música Vocal
Organitza: Coral Verge del Camí
Dimarts, 25 de desembre
A les 22.30 h, al teatre del Casal Parroquial, Teca Teatre presenta “MANS QUIETES” de
Piti Español.
Una obra, on la successió d’equívocs esdevé una crítica
sarcàstica i hilarant a la rigidesa del llenguatge políticament
incorrecte i als greuges ancestrals entre homes i dones.
Preu entrada: 8 €
Venda anticipada: diumenge 23 de desembre, de les 12 a
les 13 h, i una hora abans de les representacions, al Teatre
del Casal Parroquial
Organitza: Teca Teatre
Dimecres, 26 de desembre
A les 19 h, al Teatre Fundació Cardenal Vidal i Barraquer (Ed. La Salle),
L’ESTEL DE NATZARET de Ramon Pàmies a càrrec de la companyia
Grup de Teatre Xerinola.
Preu entrada: 7 €
Organitza: Grup de Teatre Xerinola
Diumenge, 30 de desembre
A les 19 h, al teatre del Casal Parroquial, Teca Teatre presenta “MANS QUIETES” de Piti
Español.
Preu entrada: 8 €
Venda anticipada: diumenge 23 de desembre de les 12 a les 13 h, i una hora abans de
les representacions, al Teatre del Casal Parroquial
Organitza: Teca Teatre
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Dimarts, 1 de gener
A les 19 h, al teatre del Casal Parroquial, Jazz-Nadales amb els
Oncles's Band i la Teca Teatre.
Un seguit de versions de nadales, que barreja tradicionals
catalanes amb estàndards del món. Cançons conegudes amb
ritmes diferents, i amb molt, molt de swing.
Preu entrada: 3 €
Organitza: Teca Teatre
Diumenge, 6 de gener
A les 19 h, al Teatre Fundació Cardenal Vidal i Barraquer (Ed. La Salle), L’ESTEL DE
NATZARET de Ramon Pàmies a càrrec de la companyia Grup de Teatre Xerinola.
Preu entrada: 7 €
Organitza: Grup de Teatre Xerinola
Dilluns, 7 de gener
A les 17 h, al Centre Cultural, projecció de la pel·lícula El petit Nicolàs.
A les 18.30 h, al Centre Cultural, entrega de premis de la Gimcana nadalenca.
Diumenge, 13 de gener
A les 18 h, al Teatre del col·legi La Salle, lliurament de premis del 55è Concurs de
Pessebres.
Organitza: Associació d’Antics Alumnes de La Salle
ALTRES ACTES:
GIMCANA NADALENCA… ENS AJUDES A TROBAR LES RESPOSTES?
Un recorregut per les botigues del Barri Antic, tot jugant amb tota la
família. Aconsegueix la butlleta de la Gimcana a la Biblioteca, Centre Cultural i a les
mateixes botigues del Barri Antic.
No t’ho perdis! Adreçada a famílies amb infants d’entre 5 i 10 anys.
Entrega de premis al Centre Cultural: dilluns, 7 de gener de 2013, a les 17 h, la
projecció de la pel·lícula El petit Nicolàs i a les 18.30 h l'entrega dels premis.
Organitza: Biblioteca Municipal de Cambrils, Departament de Cultura, Oficina Pla de
Barris i Associació de Comerciants Vilacentre.
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55è CONCURS DE PESSEBRES
Participació oberta a tothom, particulars, comerços i entitats.
Inscripcions a la Llibreria Serra, a la Llibreria La Pubilla i a Capricis
per a la teva mascota, fins al 20 de desembre.
El jurat valorarà els pessebres inscrits el dia 23 de desembre.
Lliurament de premis: diumenge, 13 de gener de 2013, a les 18 h,
al Teatre La Salle.
Organitza: Associació d’Antics Alumnes de La Salle
Del 28 al 30 de desembre: Visiteu els pessebres de Cambrils!
Els pessebristes cambrilencs us mostren els seus treballs. Consultar planell amb
horaris i ubicacions
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1.5. SUBVENCIONS
1.5.1. Subvencions atorgades a les entitats culturals
Des de l’Ajuntament s’aproven anualment les bases d’atorgament de subvencions
per a la realització d’activitats i iniciatives culturals i festives a realitzar per les
entitats durant l’any 2012.
El procés per obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions s’acorda per
Junta de Govern a començaments d’any. Un cop aprovades les bases i publicades als
diaris oficials, BOPT i DOGC, hi ha un termini de dos mesos per a què les entitats
presentin les sol·licituds de subvenció, termini que aquest any va ser fins el 6 d’agost.
Les entitats interessades varen presentar la documentació sol·licitada dins el termini
previst. Les subvencions poden ser ordinàries (per a la realització de les activitats
previstes en el calendari anual) o bé per a activitats extraordinàries i puntuals.
L’Ajuntament de Cambrils ha establert convenis de col·laboració amb algunes de
les entitats culturals per tal de donar un marc més estable a la col·laboració entre
ambdues, i d’aquesta manera cada una de les parts adquireix una sèrie de
compromisos per a l’organització de les activitats d’interès general. Els convenis són
revisats anualment per ambdues parts.
L’Ajuntament, a més de donar suport econòmic, també dóna suport logístic en
moltes de les activitats organitzades, principalment festives, per les diferents
entitats, com és la cessió d’escenaris, muntatge i desmuntatge, cessió d’espais
(cinema), lloguer de material, treballs preparatoris per part de la brigada municipal,
etc.
El import total destinat a les entitats ha disminuït un 41,25% aproximadament,
respecte l’any passat.
Enguany s’han atorgat un total de 16 subvencions ordinàries i 5 convenis.
L’any 2012 s’han atorgat les següents subvencions i convenis a les entitats culturals:
ENTITAT

CONCEPTE

CULTURALS
AAA LA SALLE
ARJAU VELA LLATINA
CONGREGACIÓ PURISSIMA SANG
REVISTA CAMBRILS
ESCOLA DE PUNTAIRES
ASSOCIACIÓ CAMBRILS ORNITOLÒGIC
TOTAL
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SUBVENCIÓ 2012
63.440,00 €

CONCURS DE PESSEBRES
TROBADA VELA LLATINA
TROBADA DE PUNTAIRES

1.800,00€
3.000,00€
1.500,00€
6.000,00€
600,00€
450,00€
13.350,00€
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ENTITAT

CONCEPTE

SUBVENCIO 2012

ASSOCIACIONS DONES
ASSOCIACIÓ DONES DE VILAFORTUNY
ASSOCIACIÓ DONES AMUNT
DONES ALBA
ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL TARBIA
ASSOCIACIÓ DONES CLARA CAMPOAMOR
TOTAL

ENTITAT

900,00€
2.000,00€
400,00€
250,00€
400,00€
3.950,00€

CONCEPTE

SUBVENCIO 2012

ASSOCIACIONS MUSICALS
CORAL VERGE DEL CAMÍ
LA MAR DE JAZZ
TOTAL

ENTITAT

CONVENI 2012

CONCEPTE

7.000,00€
1.300,00€
8.300,00€

SUBVENCIÓ 2012

ASSOCIACIONS ARTÍSTIQUES
CAMBRILS ART TOTAL
PETITA ORGANITZACIÓ CINEMATOGRÀFICA
FEC CONVENI 2012
* subvenció de 37.800 € a càrrec del pressupost de 2011
AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA
CONVENI 2012
TOTAL

ENTITAT

CONCEPTE

700,00€
2.000,00€
2.700,00€

SUBVENCIÓ 2012

ASSOCIACIONS GENT GRAN:
ASSOCIACIÓ GENT GRAN BAIX CAMP
CLUB JUBILATS CASA DEL MAR
AULA DE LA GENT GRAN
TOTAL

ENTITAT

600,00€
600,00€
2.000,00€
3.2 00,00€

CONCEPTE

SUBVENCIÓ 2012

CONVENI 2012
CONVENI 2012

4.500,00€
2.500,00€
7.000,00€

GRUPS DE TEATRE
GRUP DE TEATRE LA TECA
GRUP DE TEATRE XERINOLA
TOTAL
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1.5.2. Subvencions rebudes d’Entitats públiques i privades
Des del Departament de Cultura de l’Ajuntament i des dels Organismes Autònoms
que s’hi adscriuen es sol·liciten subvencions i patrocinis a diferents entitats públiques
i privades per tal de poder assolir els objectius establerts.

Es relacionen a continuació:
Cultura
Organisme

Concepte

Diputació de Tarragona
Festival Internc. Música
Generalitat de Catalunya (ICEC) Festival Internc. Música
Generalitat de Catalunya
Tallers Oberts

Data
Subvenció

18/09/2012
28/12/2012
Total

Patrocinadors
Col·laboradors

Festival Internc. Música
Festival Internc. Música
Total

Import
Import
demanat concedit

12.000,00
14.139,42
440,44
26.579,86
32.650,33
1.600,00
34.250,33

Museu

Diputació de Tarragona
Generalitat Catalunya

Projecte d’activitats
Intervenció arqueològica Castlania

Total subvencions àrea de Cultura
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02/08/2012
31/07/2012
Total

2.534,00
7.892,43
10.426,43

71.256,62 €
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1.6. ACTIVITATS DEL DEPARTAMENT DE CULTURA AL LLARG DE L’ANY
1.6.1. Guia de Carrers de Cambrils
A l’any 2010 els departaments de Cultura i Protecció Ciutadana, amb el suport de
l’oficina del Servei Local de Català, van fer una revisió de tots els noms de carrers amb
la finalitat d’instal·lar noves plaques a l’any 2011. L’objectiu era senyalitzar totes les
vies, unificar el disseny d'aquestes i normalitzar el català en moltes vies on només hi
havia senyalització en castellà.
L’any 2012 hi ha hagut dos canvis en la nomenclatura dels carrers del municipi.
Un d’aquests canvis es va aprovar a la Comissió de Planificació de Ciutat i Cultura
convocada el dia 22 de febrer, on es va acordar que la via de la zona de ponent que
tenia 4 trams amb noms diferents (carrer de Geysen, carrer de Cadis, carrer de
Constantí i novament carrer de Cadis) es procedís a la seva unificació en un sol nom,
així com a la renumeració de la via en qüestió, i es passés a nomenar carrer de
Constantí.
El nom del carrer de Geysen es va eliminar i de moment el carrer de Cadis també,
però hi van fer constar que aquest últim nom quedaria pendent de recol·locar en una
altra via del municipi.
L’altre canvi va ser en un carrer de la zona de Vilafortuny a petició dels Serveis de
Gestió Tributària.
En data 28 de novembre, la Comissió de Planificació de Ciutat i Cultura va prendre
l’acord de nomenar-lo Avinguda d’Europa, ja que la seva situació geogràfica ho
permet atès que el Planejament urbanístic de Cambrils preveu al voltant d’aquesta
via uns àmbits de sòl urbanitzable reservats a un possible creixement a mig o llarg
termini, relacionat amb les necessitats del municipi, per potenciar el
desenvolupament turístic i en general econòmic, tant pel que fa a millores de la
infraestructura turística, equipaments, serveis, zones verdes, estacions d’autobusos,
etc.
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1.6.2. Projecte d’indicadors culturals per a l’entorn Municipal (PICEM)
Com a recordatori direm que el PICEM era un projecte en evolució que es va
preveure que es desenvolupés en fases per facilitar-ne l’adaptació i el creixement.
L’any 2005: fase prospectiva
L’any 2006-2007: fase pilot
L’any 2007-2008: fase d’extensió
L’any 2008-2009: fase de millora
Després de la fase de millora, de l’any 2010 podem destacar que les fitxes del PICEM
serveixen de format per a justificar les despeses de totes les activitats per les que s’ha
demanat subvenció a la Generalitat, en matèria d’arts escèniques, arts visuals, i
activitats singulars, en el nostre cas només de les arts visuals.
L’any 2011, com a novetat, es van ampliar els camps d’informació a l’hora d’omplir les
fitxes per facilitar l’obtenció de dades.
Els principals objectius del PICEM són els següents:
- Generar un sistema d’indicadors culturals de l’activitat municipal a partir de la
col·laboració entre ajuntaments i Generalitat.
- Oferir eines i crear instruments que permetin avaluar l’activitat cultural
municipal de manera sistemàtica, continuada i fiable, tant per part dels
ajuntaments com de la mateixa Subdirecció General de Promoció Cultural.
- Promoure l’intercanvi de bones pràctiques en la gestió de l’activitat cultural
de l’entorn municipal i en la captació de nous públics.
També recordar que el PICEM ens ajuda molt a l’hora de fer comparacions amb els
municipis adherits, i poder treure informació que ens pot servir de molta utilitat a
l’hora de programar i a l’hora de saber la participació de la gent i l’acollida de cada
una de les activitats.
L’any 2012 hem introduït al PICEM: 11 registres d’arts escèniques i música, 26
registres d’arts visuals i 10 registres d’activitats singulars.
Algunes de les dades que varem extreure aquest any, referents a les activitats
concretes entrades al PICEM (exposicions, diumenges al teatre, festival internacional
de música i concerts a la cripta de l’ermita), són les següents:
- Percentatge de despesa en cultura (en relació a la despesa municipal) a Cambrils:
• Valor anual: 2,8%.
- Despesa en cultura per habitant:
• 27 euros anuals per habitant
- Nombre d’activitats per cada 1000 habitants
• 1,4 activitats
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A continuació una gràfica comparativa dels tres últims anys, en relació a les dades
dalt esmentades.

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Percentatge despesa en cultura

Despesa en cultura per habitant

2010

2011

2012

Nombre d'activitats per cada 1.000 habitants

Hem de tenir en compte que aquestes dades resultants són relativament baixes
degut a que al PICEM no entrem la totalitat de les activitats programades i/o
gestionades pel departament de Cultura.

Memòria de Cultura 2012

83

1.6.3. Concurs de dibuix: “Com t'agradaria que fos la plaça de l'Ajuntament de
Cambrils?”
Enguany com a novetat va tenir lloc el concurs de dibuix, adreçat a nens i nenes
d’entre 8 i 11 anys, el tema del qual va ser “Com t’agradaria que fos la plaça de
l’Ajuntament de Cambrils?”

Els dibuixos s’havien de fer sobre un plànol de la plaça de l’Ajuntament que vam
facilitar des de diferents punts del municipi. El període per entregar els dibuixos va
ser del 30 d’abril fins al 18 de maig.
D’entre tots els treballs presentats hi va haver 10 finalistes, i d’aquests 10 s’escolliren
el primer, segon i tercer premi.
Es van presentar un total de 97 treballs i el dia 2 de juny a les 12 hores es va fer el
lliurament de premis a la sala d’actes del Centre Cultural.
A continuació els 10 finalistes i els premiats, tots ells van ser obsequiats amb un petit
detall.
-

Georgina Pallarès Mur
Cesc Cortiella
Èlia Bielsa Mas
Isaac Cantalapiedra Vilà
Laia Garcia León
Maria Valencia Marcos
Xènia Franch Civit
Jofre Salsench Ivern (1r premi)
Abril Barbosa Vilà
(2n premi)
Arnau Serra Subirats (3r premi)

Amb tots els treballs es va fer una exposició pública del 31 de maig fins al 10 de juny
al Centre Cultural.
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1.6.4. Actuacions vàries
Concert Orquesta Camera Musicae
El dissabte 21 de gener, a les 20 h, va tenir lloc a la Cripta de l’Ermita, el concert de
la producció “Set x dos” de la temporada de concerts 2011/12 de l’Orquestra
Camera Musicae.
La formació integrada per 14 músics va ser dirigida en aquesta ocasió per
Giovanni Giri. El preu del concert va ser de 5 euros.

Participació Agenda conjunta dels 4 municipis
El departament de Cultura juntament amb els departaments d’Esports, Festes,
Promoció de Ciutat i Turisme vam participar en l’elaboració de l’agenda dels 4
municipis (Cambrils, Salou, La Pineda i Reus), que a banda de fer-la per l’estiu,
també es fa per trimestres. La primera amb els actes de gener a març, la segona
d’abril a juny, la tercera de juliol a setembre (coincidint amb l’agenda d’estiu) i
l’última d’octubre a desembre.
Visita guiada a l’empresa BASF
El dissabte 4 de febrer, es va dur a terme l’activitat Jornada a la BASF que estava
englobada dins de les activitats de la Setmana de la Ciència de 2011 però que
finalment es va haver d’ajornar.
La sortida cap a les instal·lacions de la BASF va ser a les 9:30 h des del Passeig
Albert amb un autobús que va facilitar la mateixa empresa.
La visita va tenir una durada de 3 hores i a banda de fer una ruta per la fàbrica es
van fer algunes activitats experimentals.
Aquesta activitat que comptà amb 45 assistents va ser organitzada pel
departament de Cultura en col·laboració amb el Projecte Apqua, i ho patrocinà
l’empresa BASF.
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Presentació Escola Internacional del Camp
El dimecres 8 de febrer, a les 19 h, va tenir lloc al Centre Cultural la presentació de
l’Escola Internacional del Camp de Salou.
Va ser un acte informatiu per donar a conèixer la primera escola del sud de
Catalunya que tindrà un enfocament internacional ple: els alumnes acabaran la
seva escolarització amb un domini en l’ús de 3 llengües: Anglès, Català i Castellà.
Des del departament de Cultura es van fer les gestions de reserva i adequació de
l’espai i la difusió de l’acte.

Presentació llibre Palimpsest
El divendres 10 de febrer, a les 20 h, al Centre Cultural, es va dur a
terme la presentació del llibre de poesia Palimpsest de Robert
Benaiges Cervera.
L’acte va anar a càrrec de l’escriptor Adam Manyé i de l’autor i
també va intervindre Josep Maria Olivé de Cossetània Edicions.
Com a cloenda es va fer una lectura d’alguns dels poemes del
llibre.
Des de Cultura vam col·laborar amb la reserva i adequació de
l’espai i la difusió de l’acte.
Patronat Museu d’Història de Cambrils
Des del departament de Cultura es gestionen les tasques administratives
necessàries per portar a terme les reunions de la Junta de Govern de l’Organisme
Autònom del Museu d’Història de Cambrils.
Les tasques principals que comporta una reunió del Patronat del Museu són la
convocatòria de tots els seus membres i l’acta de la reunió.
No existeix un nombre fix de reunions a l’any, les reunions van en funció dels
temes que hi hagi a tractar. L’any 2012 s’han organitzat 3 reunions: la primera, el
22 de febrer; la segona, el 30 de maig; i la tercera, el 12 de setembre.
La majoria de les reunions tenen lloc al Centre Cultural, sinó es realitzen a la Seu
del Museu Molí de les Tres Eres.
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Presentació llibre Viatge a la història d’Europa
El divendres 30 de març, a les 20 h, al Centre Cultural, es va
omplir la sala d’actes de gom a gom per a la presentació del
llibre Viatge a la història d’Europa de Lluís Recasens Colom.
L’acte va comptar amb la presència de l’alcaldessa Mercè
Dalmau, l’editor Manuel Rivera i l’autor. També van intervindre
Jordi Barberà, Pere Navarro i Montserrat Vidiella que van llegir
alguns fragments del llibre.
A més es va comptar amb l’acompanyament musical dels
alumnes de l’Escola Municipal de Música de Cambrils.
Des de Cultura vam col·laborar amb la reserva i adequació de l’espai i la difusió de
l’acte.

Presentació llibre ¡Por fin Arapiles!
El divendres 4 de maig, a les 20 h, al Centre Cultural, va tenir
lloc la presentació del llibre ¡Por fin Arapiles! de Fernando Mollá
Ayuso.
A l’acte hi van assistir el regidor de Cultura, Francesc Garriga,
l’escriptor Lluís Recasens, qui es va encarregar de fer la
presentació, i l’autor.
Des de Cultura vam col·laborar amb la reserva i adequació de
l’espai i la difusió de l’acte.

Participació Agenda Estiu dels 4 municipis
El departament de Cultura juntament amb els departaments d’Esports, Festes,
Promoció de Ciutat i Turisme vam participar en l’elaboració de l’agenda d’estiu
dels 4 municipis (Cambrils, Salou, La Pineda i Reus). Vam recopilar tots els actes
organitzats des del departament durant els mesos de juny fins setembre.

Participació programa Estiu Festiu
L’Estiu Festiu és un programa que acull tots els actes que
tenen lloc a Cambrils durant els mesos de juliol i agost.
En aquesta programació participen conjuntament els
departaments de Festes, Joventut, Cultura, Esports, Turisme i
l’Oficina del Pla de Barris.

Memòria de Cultura 2012

87

Suport Ballada Country
Així com l’any passat per aquestes dates, el dissabte 18 d’agost, de les 21.30 h fins
a les 00.30 h de la matinada, al Passeig de les Palmeres, es va realitzar una ballada
de Ball Country a càrrec de l’Associació Ball Country “No potser No potser” de
Cambrils.
Des del departament de Cultura vam donar suport i vam fer les gestions
d’ocupació de la via pública i d’il·luminació de la zona, així com del transport del
material necessari i la difusió de l’acte per tal que tot estigués a punt per
l’actuació.

Suport Trobada de Ball Country
El diumenge 23 de setembre, al Parc del Pinaret, va tenir lloc la III Trobada
Country, organitzada per l’Associació de Ball Country “No potser No potser” de
Cambrils.
La trobada va començar a les 11 hores amb les
classes de country per a tothom a càrrec dels
professors Anna Parellada i Joan Juncosa, i per
la tarda, a les 18 h, es va fer una exhibició de
ball country de tots els grups que van assistir:
de Lleida, Vimbodí, Sarral, Les Borges Blanques,
Vilanova de Bellpuig, Benavent, Seròs i
Cambrils.
Des del departament de Cultura es van fer les gestions necessàries perquè l’acte
es pogués dur a terme.
7è Cicle d’Activitats de Memòria: L’Arribada del Turisme a Cambrils (1950-1962)
L’Arxiu Municipal de Cambrils juntament amb el Museu d’Història i la Biblioteca
Pública Municipal, van organitzar les activitats del cicle L’arribada del turisme a
Cambrils (1950-1962), 7a edició dels cicles de memòria històrica de tardor. Es
van fer dues taules rodones, una conferència i una ruta comentada i es va rebre
una exposició itinerant.
El cicle L’arribada del turisme a Cambrils (1950-1962), va
voler donar a conèixer a la població com es va
desenvolupar aquella primera dècada de l’auge turístic,
gràcies al testimoni de les persones que hi van estar
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directament relacionades i, també, a la documentació textual i gràfica que se’n
conserva.
Aquest cicle va permetre conèixer el fenomen de l’arribada dels primers turistes,
un fet que va transformar Cambrils.
Es van dur a terme els següents actes:
Dijous 8 de novembre, a les 20 h, al Museu Molí de les Tres Eres, L’arribada del
turisme a Cambrils. Taula rodona i projecció d’imatges.
Dijous 15 de novembre, a les 20 h, a la sala d’actes del Centre Cultural,
Cambrils, parada i fonda. Taula rodona amb testimonis.
Dijous 22 de novembre, a les 20 h, a la Sala Àmbits del Centre Cultural, Turisme
de postal. Inauguració de l’exposició produïda per la Fundació Caixa Tarragona.
Dimecres 28 de novembre, a les 20 h, a la sala d’actes del Centre Cultural,
Turisme de postal a la Costa Daurada. Conferència a càrrec de Salvador Anton,
catedràtic d’Anàlisi Geogràfica Regional a la Universitat Rovira i Virgili.
Diumenge 2 de desembre, a les 10 h, al Patronat de Turisme de Cambrils, El
naixement del Cambrils turístic (1950-1962). Ruta històrica.

Presentació llibre Boñiga de yak
El divendres 21 de desembre, a les 20 h, al Centre Cultural, va
tenir lloc la presentació del llibre Boñiga de Yak de Bernat de
Haro Obón.
La presentació va anar a càrrec del regidor de Cultura,
Francesc Garriga, i de l’autor.
Des de Cultura vam col·laborar amb la reserva i adequació de
l’espai i amb la difusió de l’acte.
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2.

EQUIPAMENTS CULTURALS

Els equipaments culturals són un element essencial del sistema ja que possibiliten
l’accés a la cultura i la seva pràctica per part de la ciutadania, i constitueixen unes
infraestructures imprescindibles en una societat avançada per a la millora del
benestar i la qualitat de vida.
Un municipi ha d’estar dotat dels suficients equipaments de manera que permeti
donar consistència a la política cultural que es desenvolupa.
Els equipaments que hi ha actualment en funcionament són els següents:
 Arxiu Municipal
Edifici Consistorial. Pl. de l'Ajuntament, 4
 Biblioteca Pública Municipal
C. Alfons I el Cast, 2
 Centre Cultural de Cambrils
C. de Sant Plàcid, 18-20
 Cinema Municipal Rambla
C. Colom, 30. Passatge Rambla Jaume I
 Museu d'Història de Cambrils
Museu Molí de les Tres Eres
Via Augusta, 1
Museu Agrícola de Cambrils
Sindicat, 2
Torre de l'Ermita
C. Verge del Camí, 30
Torre del Port
Passeig Miramar, 31
Vil·la romana de La Llosa
C. Josep Iglesias, s/n
 Servei local del Català
C. de Sant Plàcid, 18-20
 Sales d'Exposicions
Sala Àgora
Edifici Consistorial. Plaça de l'Ajuntament, 4
Sala Àmbits i Espai El Pati
Centre Cultural. C. de Sant Plàcid, 18-20
 Teatre Auditori (en construcció)
Avda. de la Llosa nº 3
Tots són equipaments de titularitat municipal, però amb relació a la gestió d’aquests
cal assenyalar que n’hi ha que els gestionen directament el personal adscrit al
departament de Cultura i d’altres que es gestionen a través de patronats municipals
com el Museu d’Història.
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2.1. ARXIU MUNICIPAL (AMCAM)
Nom:

Arxiu Municipal de Cambrils

Anagrama:

AMCAM

Adreça:

Plaça de l’Ajuntament, 4 . 43850 Cambrils

Telèfon:

977 794579 Ext. 3061 - 3062

Fax:

977 794572

a/e:

arxiu@cambrils.cat

L’arxiu es troba instal·lat als baixos del edifici consistorial, en un espai dotat de les
mesures pertinents per al control climàtic i per a la detecció i extinció d’incendis,
seguint les normes legals establertes per a aquest tipus d’equipaments.
L’horari d’atenció al públic és de 9,30 a 14,30 hores dilluns, dijous i divendres, i de
9,30 a 14,30 i de 16,00 a 19,00 dimarts i dimecres.
Les funcions de l’arxiu són l’organització, custòdia, gestió, descripció, conservació i
difusió dels fons documentals de l’Ajuntament de Cambrils, i la contribució a la
protecció i difusió del patrimoni documental de Cambrils.
Any 2012
•
•
•

Personal. L’AMCAM va comptar amb una arxivera, dos auxiliars d’arxiu i tres
voluntàries.
Pressupost. L’AMCAM va comptar amb un pressupost ordinari de 4.360 € (inclosa
una nova partida de 1.000€ per a la desinsectació, despesa que s’afegeix el 2012).
Gestió de la documentació:
•

•

•

Custodia 8 fons documentals: de l'Ajuntament de Cambrils (1525/2007), de la
Castlania de Cambrils (1594-1782), de Josep Salceda i Castells (1953-1997), de
l’antic terme de Vilafortuny (1634/1842), de l'antic terme de Vilagrassa
(1751/1845), de l’entitat Hora-3, del Festival Europeu de Curtmetratges de
Cambrils i Fons Ortoneda Vernet. Els fons contenen un total de 1.954 metres
lineals de documentació.
Durant l’any 2012 es va continuar definint el Sistema de Gestió de tota la
documentació que genera l’Ajuntament de Cambrils, des que es crea a les
oficines dels diferents departaments fins que, ja transferida l’Arxiu Municipal,
es conserva definitivament o bé s’elimina. Aquest sistema es defineix en
col·laboració amb el Departament de Noves Tecnologies.

Ingressos de documentació:
• Durant l’any 2012 ha rebut 39 transferències de les unitats administratives de
l’Ajuntament, amb un total de 18,89 metres lineals de documentació. Resten
pendents de rebre 15 transferències.
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•

•

Ha rebut 15 ingressos de documents originals i de reproduccions, que
contenien 26 fotografies, 18 documents textuals, 2 treballs de recerca i un
reportatge de televisió.
Descripció. Continua el procés de descripció de la documentació que s’ingressa:
es van descriure 312 unitats documentals.

•

Recerca. Es va realitzar recerca sobre diferents aspectes del patrimoni cultural de
Cambrils: l’arribada del turisme a Cambrils (1950-1962), la Guerra del Francès, les
festes de Cambrils, aspectes de religiositat popular.

•

Difusió del patrimoni cultural:
• Número 24 del butlletí L’Arxiu t’informa.
• Espai radiofònic quinzenal Patrimoni col·lectiu, que Ràdio Cambrils emet
dins el magazine La Peixera, amb la publicació a la web dels documents
comentats.
• Col·laboració a l’espai mensual La foto històrica, de Revista Cambrils.
• Es va crear, en col·laboració amb el Museu d’Història de Cambrils, el bloc
cooperatiu 1911 Memòria viva del temporal, per tal de recollir els resultats de la
recerca que estan realitzant diferents persones i institucions arreu de la costa.
• A partir de la proposta de l’àrea de Festes, es va produir l’exposició Retrats
de festa, amb 54 imatges dels diferents fons de l’AMCAM. Va estar exposada a
la Sala Àgora del 5 de setembre al 19 d’octubre.
• A partir de la proposta del Gabinet de Comunicació Institucional, es va
produir l’exposició La Fira des de la mirada dels fotògrafs. Fons Ortoneda Vernet,
formada per 31 fotografies, per a l’estand institucional de l’Ajuntament de
Cambrils a la Fira.
• En col·laboració amb el Museu d’Història de Cambrils, es va continuar la
itinerància de l’exposició 1911. Sobreviure a la tempesta (amb 56.383 visitants
fins al moment actual) i es va intervenir en la gravació del documental
Llevantades, del programa Thalassa, per a TV3.
• Es va coorganitzar –amb el Museu d’Història de Cambrils i la Biblioteca
Pública Municipal de Cambrils– les activitats del cicle L’arribada del turisme a
Cambrils (1950-1962), 7a edició dels cicles de memòria històrica de tardor. Es
van fer dues taules rodones, una conferència i una ruta comentada i es va
rebre una exposició itinerant.
• Es va coorganitzar –amb el Museu d’Història de Cambrils– ll’acte Històries
cambrilenques, que va servir per presentar públicament els resultats de la
primera fase del projecte de digitalització dels fons documentals de les
parròquies de Cambrils.
• Es va crear el taller Com es fa un arbre genealògic i se’n organitzar dues
edicions –una experimental i una ordinària-, amb un total de 31 alumnes.
• Es va contribuir a l’activitat La peça de l’estació del Museu d’Història de
Cambrils.
• Es va elaborar el muntatge Dones de Cambrils: retrats d’històries, a petició del
departament de Benestar Social, Salut i Família de l’Ajuntament de Cambrils,
per a les Jornades de les Dones.
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•

Atenció als usuaris:
• Es van atendre 3.111 comandes de documentació procedents dels usuaris
interns –personal de l’Ajuntament de Cambrils i els seus patronats,
organismes autònoms i empreses municipals.
•
•
•

Es van atendre 77 comandes de consulta externa, corresponents a 70 usuaris,
amb un total de 357 documents consultats. Continua el doble perfil d’usuaris:
d’una banda, investigadors de llarga durada i, de l’altra, consultes puntuals.
Es van reproduir 1.623 documents dels fons de l’AMCAM.
Nombrosos assessoraments i respostes a consultes sobre patrimoni cultural
de Cambrils.
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2.2. BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
Nom:

Biblioteca Pública Municipal de Cambrils

Anagrama:

BPMC

Adreça:

Carrer Alfons I El Cast, 2. 43850 Cambrils

Telèfon:

977 363 495

a/e:

bib.cambrils@altanet.org

La Biblioteca Pública Municipal de Cambrils, BPMC, és un centre d’informació que
facilita l’accés lliure i sense discriminacions al coneixement, la informació, la formació
educativa i l’ús de les noves tecnologies, a individus i col·lectius, en igualtat
d’oportunitats per a tothom.

Va ser inaugurat el 20 de gener de 1997 i s’ha convertit en un referent formatiu,
social, cultural i de lleure per als habitants de Cambrils però també per a tots aquells
que ens visiten o que hi fan estades estacionals.
La seva ubicació al barri de l’Eixample i en una zona de serveis (Ajuntament, Centres
escolars, Palau d’esports i Centre d’atenció primària) és de gran importància per la
seva fàcil accessibilitat, que n’afavoreix la utilització del públic tot i les dificultats
d’aparcament.
Ofereix els serveis que tradicionalment s’han associat a les biblioteques com la
consulta i el préstec, però també accés a Internet, a través dels serveis informàtics o
de la Wi-Fi.
El seu equip de treball aposta per la formació contínua i la innovació en les seves
tasques, tot amb l’objectiu de vincular el nom de la BPMC a la qualitat i de ser un
referent tant en l’àmbit bibliotecari com per als seus usuaris.
A continuació detallem l’activitat i els serveis que va oferir durant l’any.
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Evolució anual: carnets, visitants, usuaris de noves tecnologies, préstec i fons
bibliogràfic
Destaquem:
Total de carnets: 15.304
Nous carnets: 853
Total de visitants: 150.192
Mitjana diària: 537
Total de visites Web: 82.314
Mitjana diària: 226
Total de visites als recursos en línia1: 40.723
Mitjana diària: 112
Total d’usuaris de serveis informàtics: 12.172
Mitjana diària: 44
Total d’ús de programes: 30.789
Mitjana diària: 110
Total de préstecs i de renovacions: 79.589
Mitjana diària: 284
Índex de rotació2 del fons: 1
Total de Préstec interbibliotecari: 2.416
Mitjana diària: 9
De les dades anuals n’extraiem diverses conclusions:
Carnet de lector: Amb el canvi de programa de gestió (Millennium), el març de 2010,
s’ha passat al carnet únic per a totes les biblioteques públiques de Catalunya, fet que
ha resultat molt avantatjós per als usuaris, però ha produït una disminució, d’un 3%
respecte l’any anterior, en el nombre d’inscripcions anuals.
Visitants3: L’augment del total de documents i del seu període de préstec, 30
documents x 30 dies, ha generat un canvi en les dinàmiques de periodicitat de
visites a la biblioteca, que juntament amb la reducció del pressupost per a
adquisicions, han comportat una disminució en el total de visitants d’un 2%, que no
troba novetats tan a sovint com estava acostumat.

1

Issuu, Slideshare i Youtube, on publiquem guies i recomanacions.
L’índex de rotació és la relació entre el total de documents prestats i el total del fons.
3
Totes aquelles persones que fan ús de les instal·lacions de la biblioteca i dels seus serveis.
2
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El 2012 es va continuar amb el mateix horari de l’any anterior, que ja s’ha consolidat i
en general aporta satisfacció als usuaris a causa de la seva uniformitat. El total
d’hores d’obertura és de 38 h setmanals.
Del 25 de juny fins al 10 de setembre es va fer jornada continuada amb un total
d’hores d’obertura setmanals de 22,5 h. Enguany no s’ha tancat durant la segona
quinzena d’agost per realitzar tasques de manteniment, ja que a l’estiu hi ha molts
estiuejants que fan ús dels serveis de la BPMC i s’ha optat per tancar durant les festes
de Nadal i Reis, del 24 de desembre al 6 de gener de 2013.
Usuaris de noves tecnologies: Cada vegada són més els usuaris de Wi-Fi, i la
demanda ha evolucionat cap a més endolls en comptes de més ordinadors
disponibles. Malauradament no tenim dades d’usuaris de Wi-Fi perquè es pugui
constatar aquesta tendència. La Wi-Fi només està operativa en horari de biblioteca.
El total d’usuaris dels serveis informàtics ha experimentat un increment del 6% i les
visites als Blocs i Webs de la BPMC s’han incrementat en un 44%.
La BPMC fa ús d’Internet i de diverses plataformes i serveis per donar a conèixer els
seus serveis i exercir la prescripció cultural:

Visites als serveis web de la BPMC
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5000

Web (informació de la BPMC) Web CL (Fons Local) Blocs (notícies, activitats...) Issuu (guies)
Slideshare (novetats) YouTube (recomanacions)

Préstec: El canvi de sistema informàtic a les biblioteques del Sistema de Lectura
Pública de Catalunya ha ampliat el nombre de documents, 30 en total (10 llibres, 5
revistes, 5 CD, 5 CD-ROM, 5 DVD), i el període de préstec, fins a 30 dies.
Aquest fet ha produït canvis importants en els indicadors (nombre de préstecs,
nombre d’usuaris, índex de rotació del fons) que reflecteixen la tendència ja iniciada
el 2010: l’índex de rotació es manté a l’1, el mateix del 2011, i el nombre de préstecs
ha baixat un 4%.
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Préstec interbibliotecari: Anomenem Préstec interbibliotecari (PI) al que es realitza
entre les biblioteques i a petició dels usuaris, així doncs quan un usuari no troba el
llibre que vol dintre del fons de la nostra biblioteca, l’hi podem demanar a d’altres
biblioteques.
Comandes fetes
Comandes rebudes
Total
Mitjana diària
Mitjana mensual
Increment

2011

2012

979
1.453
2.432

1.043
1.373
2.416

9
203
59%

9
201
-1%

Fons bibliogràfic i documental: El fons de la biblioteca es composa de llibres, nollibres (audiovisuals, enregistraments sonors i documents electrònics), revistes i
d’altres.
En acabar el 2012 la biblioteca comptava amb un fons de 75.710 documents que
relacionats amb el nombre d’habitants (33.535) ens dóna:
2,26 documents per habitant
Que entra dintre de les recomanacions internacionals de la IFLA/UNESCO: 1,5 / 2,5
documents per habitant, en poblacions de les nostres característiques.
La inversió de la Generalitat de Catalunya en la biblioteca durant l’any 2012, pel que
fa referència al fons bibliogràfic, ha estat de:
•
•
•
•

SAB (suport a l’edició): 2.945 €
ADOPJ (comandes seleccionades per la biblioteca): 1.550 €
Subscripcions a diaris i revistes: 4.365 €
Lot donatiu de CePSE (Central de Préstec) per a l’aniversari: 1.020 €

També es van rebre dues subvencions:
•
•

De “la Caixa” (per a activitats de celebració d’aniversari): 2.000 €
Premi María Moliner (lot de llibres i lectors de llibres electrònics): 2.336,14 €

La inversió, pressupostada, de l’Ajuntament de Cambrils va ser de 47.342 €, a la que
es va aplicar el 10% de bloqueig i va quedar en: 42.067,80 €
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Activitats de foment de la lectura
L’hora del conte
A l’octubre de 2011 la BPMC va reprendre l’Hora del conte, una activitat d’animació
de la lectura que s’havia deixat de fer en suprimir el projecte Viatjant amb contes.
Rosana Andreu es va encarregar de seleccionar els títols que s’han explicat d’octubre
a maig i de narrar-los en veu alta.
Durant l’any 2012 ha finalitzat el cicle Qui vol un conte de... dolents?, en el que els
protagonistes eren els personatges més malvats: ogres, bruixes i bruixots, dracs, etc.
A l’octubre es va iniciar el cicle Qui vol un conte de... princeses?, que finalitzarà el maig
de 2013, on es dóna el protagonisme a aquests personatges femenins però des de
diversos punts de vista.
L’activitat es realitza tots els primers dimecres de mes, a les 18 h, i gaudeix de bona
acceptació.

Fora del cicle es van realitzar 3 hores del conte especials vinculades a les Festes
majors, setembre i desembre, i la dedicada a la castanyada/Halloween: Contes de por
interactius. Totes van ser realitzades per Montse Parra i patrocinades per “la Caixa”.

Els clubs de lectura
Dintre de les activitats de foment de la lectura donem una especial importància als
Clubs perquè treballen la lectura des de diversos aspectes: es donen a conèixer
clàssics, es participa en concursos com el Premi Atrapallibres i Protagonista Jove o bé
es commemoren aniversaris i premis concedits recentment. A més s’hi treballen
aspectes de comprensió lectora, l’habilitat per relacionar ficció i coneixement i la
motivació per continuar llegint, que és fonamental per al propi creixement
intel·lectual.
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El Club de Lectura Infantil, coordinat per Rosana Andreu, va realitzar 9 sessions, de
gener a maig i d’octubre a desembre. Va tenir un total de 144 assistents.
El Club de Lectura Juvenil, coordinat per Eva Ferré, també va realitzar 8 sessions
repartides de gener a maig i d’octubre a desembre, amb un total de 79 assistents.
Els Clubs de Lectura Infantil i Juvenil, fan una cloenda conjunta amb la visita d’un
escriptor. El maig de 2012 es va comptar amb la presència de Vicenç Villatoro, que va
accedir a venir gratuïtament gràcies a la recomanació que Eva Ferré havia fet d’una
de les seves obres juvenils, La Torre, al programa Propostes de TDCamp i que després
es va publicar a YouTube.

Club de Lectura Adult
Durant el 2012 s’han continuat realitzant les trobades mensuals, coordinades per
Rosa Ma Fusté, amb un parèntesi durant l’estiu i el mes de desembre.
Ha comptat amb la col·laboració de l’Antena del Coneixement de la URV, iniciada al
novembre de 2010, que ha aportat els conductors de diverses tertúlies i l’autora
convidada al gener: Carme Riera, que es va fer en obert i va tenir molt d’èxit de
públic.

Memòria de Cultura 2012

99

A més han col·laborat: Natalia Zarco (Galatea Llibres) a la tertúlia de febrer; Jordi
Cortès, guanyador del 3r premi de narrativa marítima vila de Cambrils, a la tertúlia de
juny; Helena Martínez Ferreruela, Servei Local de Català, a la tertúlia d’octubre i
Ramon Gasch, premi Néstor Luján de novel·la històrica, a la tertúlia de novembre.

El Club de Lectura Adult va realitzar 8 sessions repartides de gener a juny i
d’octubre a novembre. Va tenir un total de 164 assistents.
Club de Lectura Fàcil
A partir de l’abril es va poder reprendre aquest espai de lectura i d’integració
mitjançant la llengua catalana, que s’adreça a totes aquelles persones que volen
aprendre o millorar els seus coneixements lingüístics. Actua com a coordinadora de
les trobades setmanals Pilar Febas, que es va oferir com a voluntària.
El Club de Lectura Fàcil va realitzar 21 sessions repartides d’abril a juny i d’octubre a
desembre, amb un total de 104 assistents.

Llegeixes en...?
Gràcies a la col·laboració amb la Central de Préstec, CePSE, s’ha pogut dur a terme
aquest projecte que ofereix la possibilitat de disposar de diversos lots en diferents
idiomes i que té com a objectiu ampliar la nostra oferta i atraure nous usuaris. Durant
l’any s’han posat a disposició dels lectors llibres en anglès, en àrab, en francès, en
romanès i en rus.
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Recomanacions a la Ràdio i a TDCamp
Participem setmanalment amb recomanacions literàries tant a la ràdio com a la
televisió locals:
Ràdio Cambrils. Recomanem, dintre del programa setmanal Llibres, aquelles
novetats, que ens semblen destacables per la seva qualitat; la col·laboració va a
càrrec de Rosa Ma Fusté. Cada divendres al Bloc de la BPMC es publiquen els
comentaris. S’han realitzat un total de 24 col·laboracions.
TDCamp. Participem en el magazine Propostes, amb una recomanació setmanal que
fan les conductores dels Clubs de Lectura: Rosana Andreu (infantil), Eva Ferré (juvenil)
i Rosa Ma Fusté (adult). Enguany s’han realitzat un total d’11 col·laboracions.
Els vídeos amb les recomanacions es publiquen posteriorment al Canal YouTube,
creat per la Biblioteca, que ha tingut 4.556 visualitzacions durant l’any, fet que
comporta una augment del 174% respecte al 2011 (1.658 visualitzacions). Els vídeos
més vistos han estat: Contra el viento del norte (597), Kafka y la muñeca viajera (250),
La Tanga i el gran lleopard (239).
Innovació
El juny de 2011 la BPMC iniciava el projecte de Préstec
Tecnològic, que consta de 4 e-reader, patrocinats per “la
Caixa” i que contenen 42 títols de publicació recent en
català, 96 títols clàssics en castellà i 49 títols clàssics en
anglès. Al juny de 2012 s’hi van afegir 3 dispositius nous,
MiBuk, procedents del premi María Moliner, que contenen
900 títols clàssics en castellà i en anglès. Els aparells han
tingut bona acollida entre els usuaris.

Préstecs dels lectors de llibres electrònics

10

11

Iliber
MiBuk
Papyre

4
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Biblioteca d’estiu
Projecte que contempla el nou horari per la BPMC, que ja es va implantar el 2009, i les
activitats de promoció de la lectura que s’hi organitzen.
El Biblioparc, ubicat al Parc del Pinaret, no va oferir els seus serveis per manca de
disponibilitat econòmica.
La BPMC ha continuat oferint servei en jornada continuada, que permet que l’equip
de treball pugui fer torns de vacances sense perjudicar el funcionament habitual de
l’equipament i dels seus serveis. Es va iniciar el 25 de juny i va finalitzar el 10 de
setembre i l’horari d’obertura es va avançar en 30 minuts, ampliant-se així en 2,5 h
setmanals:
De dilluns a divendres: 9.30 h a 14.30 h
Dissabtes tancat
La darrera quinzena d’agost es va mantenir l’obertura de l’equipament a causa de la
gran afluència de públic durant l’estiu i la possibilitat d’experimentar el tancament
durant les festes de Nadal i de Reis, del 24 de desembre al 6 de gener de 2013, que
també permet fer-hi el manteniment acostumat.
Exposició de quadres: Del 14 de juny al 17 d’agost es va poder
visitar l’exposició, formada per una selecció de 45 quadres, dels
alumnes del Taller de pintura de l’artista local Bali Cejas.
Les pintures, situades a la planta baixa i a la primera planta, van
alegrar les parets amb colors vistosos i alegres i una explosió
d’imaginació infantil.
Joc de l’estiu: Fes-te una foto!, 2a edició, demanava la participació dels usuaris amb
la tramesa d’una foto amb un llibre, revista, etc. i en un moment d’oci.
La biblioteca es proposava amb aquest projecte fomentar la lectura, en època estival
i potenciar la interacció amb els usuaris. També crear un àlbum on es presentessin
diverses propostes lúdiques i de lectura. Enguany no hi havia límit d’edat per a
participar. Les fotos es podien enviar fins al 31 d’agost a través del correu electrònic i
del grup creat a Facebook.
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En finalitzar el Joc i realitzar l’avaluació, es va veure que havia comptat amb menys
participació que en la 1a edició:
•
•
•
•
•

Total de fotos a l’àlbum: 54
Visites a Picasa: 16.840
Visites a Slideshare: 677
Likes a Facebook: 3
Embeds: 5

El dia 12 de setembre a les 19 h va tenir lloc la cloenda d’activitats amb una hora del
conte, patrocinada per “la Caixa” i en la que Montse Parra va explicar La rosa de sant
Jordi.
La Sra. alcaldessa, Mercè Dalmau, i el regidor de Cultura, Sr. Francesc Garriga, van
entregar els premis als guanyadors:
•
•

Lia López Huguet (categoria infantil)
Teresina Lluch (categoria adult)

Lectures d’estiu: Es va crear un centre d’interès que volia reforçar el paper de la
biblioteca com a prescriptora de lectures i donar valor al fons bibliogràfic destacantne els millors.
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Durant l’estiu es van ubicar a les torres de les plantes baixa i primera una recopilació
de tots aquells llibres que la BPMC recomanava a través de diverses guies:
•
•
•

Llibres sobre llibres, que recull tots els que parlen de biblioteques, de llibres i
de lectura.
Recomanats Infantils i Recomanats juvenils, amb tots aquells títols que
destaquem especialment per la seva qualitat literària i visual.
7 anys compartint lectures, que recull els títols llegits i valorats pel Club de
Lectura Adult.

Són consultables en línia a:
http://issuu.com/bpmc
http://www.youtube.com/user/CanalBibCambrils

Lots sorpresa: Durant l’estiu es va oferir un nou servei adreçat a les famílies i per
facilitar-los l’ús del servei de préstec.
Es van preparar 10 Lots4 amb 20 documents, de format i contingut divers (novel·la,
coneixements, àlbum infantil, pel·lícules i revistes) que era una sorpresa, ja que
l’usuari el prenia en préstec sense conèixer prèviament el contingut. Cada bossa
contenia a més una samarreta del premi María Moliner com a obsequi.
Al setembre, juntament amb la cloenda de les activitats d’estiu, es va sortejar una
bossa entre els usuaris de préstec que havien fet ús del servei. La guanyadora va ser
Ana Belén Moreno.

4

Les bosses que contenien els Lots van ser cedides pel Departament de Festes.
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Setmana del Llibre en català: La biblioteca es va adherir a la campanya Cercles de
lectura, que de l’1 d’agost al 10 de setembre volia fomentar el coneixement de la
Setmana del Llibre en Català.
Es van recomanar 5 títols, marcats amb un Cercle, a través de cartells, del Bloc i de
notícies als mitjans de comunicació. Els usuaris i visitants de la BPMC podien
participar en un sorteig de rutes literàries enviant els títols recomanats al correu
electrònic de la Setmana.
El 14 de setembre el Servei de biblioteques de la Generalitat de Catalunya ens va
convidar a assistir a diverses activitats. Un grup d’usuaris i bibliotecaris de la
demarcació vam sortir en autobús cap a Barcelona i vam poder participar en diverses
activitats.

Activitats d’alfabetització informacional
S’entén per alfabetització informacional l’ajuda i suport als usuaris en el domini de les
habilitats i estratègies per a informar-se i usar la informació, actuant de manera crítica
respecte a aquesta. La tasca es realitza a través de l’Oferta formativa que cada
setembre es presenta als centres educatius de la ciutat5 i que per al curs 2012-13 s’ha
integrat en el projecte comú que agrupa l’oferta de tots els equipaments culturals del
municipi.
Anualment es proposen diverses actuacions encaminades al coneixement de la
biblioteca i dels seus serveis així com a fomentar l’aprenentatge, les habilitats de
cerca d’informació i a promocionar la lectura, que són aspectes fonamentals en la
formació personal. Els Centres reben aquesta Oferta a través del correu electrònic
però també la poden trobar publicada al Web i trametre les sol·licituds mitjançant els
formularis.
Durant l’estiu també ens han visitat els diferents Esplais que gaudeixen d’una visita
més lúdica que formativa. Les visites també es sol·liciten mitjançant els formularis.

5

Formar? Informar? Aquesta és la qüestió! Premiat al María Moliner el 2010

Memòria de Cultura 2012

105

Es poden separar les accions proposades en:
Visites formatives, desglossades per edats i cicles escolars
Total de visites: 56, amb un total de 1.265 alumnes i de 16 centres
Maletes viatgeres i Lots a la carta, préstec de documents
Total de préstecs: 30, amb un total de 687 documents
Oferta d’Estada a l’empresa
Estudiants de 1r de Batxillerat o de Cicles Formatius: 2 estudiants de
Batxillerat de l’IES Cambrils
Assessorament a les biblioteques escolars: 2
Durant el curs 2011-12 i a causa de la cancel·lació del PEC, ja no s’ha pogut oferir el
recurs de Primària, Maleta de la Pau, que consistia en una maleta itinerant amb
documents per a treballar aquest valor i que comptava a més amb una hora del
conte, que feia la conta-contes local Montse Parra. L’activitat s’havia iniciat al curs
2009-10.
L’Oferta formativa inclou també: col·laboracions amb les biblioteques escolars i
oferta de Xerrades sobre Foment de la Lectura.
Activitats extraordinàries
La biblioteca organitza un ampli ventall d’activitats vinculades als seus objectius
estratègics: formar en hàbits de lectura i cerca d’informació, evitar la fractura digital,
afavorir el coneixement de la ciutat (la seva història i patrimoni) però també
n’organitza d’altres de vinculades a celebracions diverses: aniversari, carnaval, Sant
Jordi, etc.
Destaquem:
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15è Aniversari de la biblioteca
El 21 de gener de 2012 la BPMC va complir quinze anys i s’ha celebrat amb diversos
actes patrocinats per “la Caixa” i que s’han anat distribuint al llarg de l’any i en dates
emblemàtiques: aniversari, sant Jordi, Festa Major i Castanyada.
El 27 de gener a les 19.30 h va tenir lloc la festa d’aniversari. Ho vam celebrar amb un
parlament de la Sra. Alcaldessa, Mercè Dalmau, que va fer un repàs de la història de la
BPMC, i d’unes paraules del Sr. Regidor de Cultura, Francesc Garriga.
A continuació es van donar els premis als Superlectors del 2011, que premien als
usuaris i a l’entitat que han fet més ús del servei de préstec; també es va premiar el
carnet més jove. Els guanyadors han estat: Xènia Solé González, Mario González
Guerrero, Mamadou Ba, Margarita Mas Autillo, Escola la Bòbila i Eric Mora Pijoan.
Després es van sortejar 15 premis entre els assistents, que van ser entregats per
anteriors i actuals Regidors del consistori. I finalment va arribar l’Hora del conte amb
Montse Parra, que ens va dur a recórrer la biblioteca tot buscant un pastís
d’aniversari que no vam poder trobar. Aquesta activitat estava patrocinada per “la
Caixa”.
Sant Jordi
La biblioteca col·labora amb el programa Dies de llibres, que organitza el
departament de Cultura de l’Ajuntament de Cambrils. Concretament amb:
Dia Internacional del Llibre Infantil i Juvenil
Adhesió a la celebració del Dia Internacional del Llibre
Infantil i Juvenil, activitat organitzada pel CLIJCAT, i
que agrupa biblioteques i llibreries d’arreu del país
amb l’objectiu de fomentar el gust per la lectura.
El 2 d’abril, a les 18 h, els integrants del Club de Lectura
Infantil han llegit el manifest i posteriorment, amb
l’ajuda de Rosana Andreu, han escenificat contes de
dolents.
CinLit
El 2 d’abril s’iniciava aquest projecte que barreja
cinema i literatura, concretament uns packs formats
per la pel·lícula i l’obra literària en la que s’ha basat.
També 6 Lots sorpresa que contenien al seu interior
diverses propostes. N’hi havia 2 de familiars, 2 de
variades i 2 d’intriga.
El projecte, que finalitzava el 30 de desembre, s’ha
presentat al concurs de foment de la lectura María
Moliner.
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Visita teatralitzada amb La Teca Teatre
El dijous 19 d’abril el grup La Teca Teatre es va voler
afegir a la celebració dels 15 anys de BPMC, i ens va
acompanyar en una memorable visita guiada per
l’equipament.
Pinta’m un conte
El 23 d’abril a les 18 h Nuri Mariné i Montse Parra,
patrocinades per “la Caixa”, van oferir el taller Pinta’m
un conte. Totes dues ens van fer passar una estona ben
divertida amb els seus contes de dracs i de cavallers.
Després cadascú es va poder emportar un dibuix, dels
que havia fet la Nuri, per pintar-lo a casa seva; hi va
haver, però, qui va preferir quedar-se a pintar-lo a la
Biblioteca.
Banquet literari (Associació Cultural Vilafortuny)
El 27 d’abril i com ja ve sent tradicional vam col·laborar
amb l’Associació Cultural de Vilafortuny en la
celebració del IV Banquet literari, que va tenir lloc al
castell de Vilafortuny i amb Charles Dickens com a fil
conductor. La presentació va anar a càrrec de Mercè
Rota amb la col·laboració en les lectures de Ramón
García Mateos i Rosa Ma Fusté. També hi van participar
diversos escriptors locals.
Pla de Barris
A l’abril d’enguany també es va iniciar la col·laboració amb Pla de Barris, que s’ha
concretat en dues gimcanes literàries: la de Blancaneus, que es va celebrar del 23 al
28 d’abril i, la de Nadal, que es va celebrar del 3 al 20 de desembre. Totes dues van
comptar amb una bona participació i la col·laboració de l’Associació de botiguers
Vila-centre.
La darrera col·laboració ha estat el BiblioBar, que té com a objectiu generar sinèrgies
de promoció cultural i donar a conèixer el servei de Lots en préstec que ofereix la
BPMC a les entitats. S’hi han acollit tres establiments del Barri antic: La llimona,
Adagio cafè i Días de vino y rosas, que disposen d’una maleta amb material divers i
que podran retornar o renovar al gener de 2013.
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Programa Connecta’t
És una col·laboració entre el Servei d'Ocupació de
Catalunya (SOC) i la Direcció General de
Telecomunicacions i Societat de la Informació
(DGTSI) per impartir formació informàtica bàsica a
persones que es troben a l'atur i que estan
inscrites com a demandants d’ocupació.
La BPMC com a centre de la xarxa Punt Tic va oferir el mes de gener un curs gràcies a
la participació en aquest programa a la sala multimèdia. Les inscripcions per a
realitzar els cursos es van fer directament a l’Oficina del SOC de Cambrils.
Memòria històrica
Anualment l’Arxiu Municipal i el Museu d’Història organitzen tot un seguit d’actes
que permeten conèixer millor la història i el patrimoni del municipi i en els que
també col·laborem.
El 2012 es va desenvolupar el projecte El naixement del Cambrils turístic (1950-1962),
que donà a conèixer la transformació de l’economia, la vida quotidiana i el paisatge
urbà del municipi gràcies a l’arribada del turisme.
La biblioteca va participar en l’elaboració del tríptic, la proposta i selecció dels textos
literaris que es van llegir a la ruta i la inscripció d’assistents, així com fent fotos i
ajudant durant el recorregut.

Promoció/ Formació
La revista Mi biblioteca en el seu número d’estiu de 20126 va publicar un article,
elaborat per l’equip de la biblioteca, on s’explicava l’ús dels pictogrames en la
senyalització del seu fons bibliogràfic.
El personal amb la seva aposta per la formació contínua i amb el suport de les
institucions a les quals està vinculada la BPMC ha realitzat diversos cursos de
formació.

6 Equip de la Biblioteca Municipal de Cambrils. “¡Socorro, nos invaden los pictos!”. Mi biblioteca, núm.
30. Verano 2012
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Cursos virtuals:
•
•
•

Resolució de conflictes: Tere Aubaó i Rosana Villagrasa (Central de
Biblioteques de Tarragona).
El pensament creatiu aplicat al món laboral: Eva Ferré i Rosana Andreu
(Central de Biblioteques de Tarragona). Va tenir una sessió presencial de
cloenda a la que va assistir Rosana Andreu.
Organització d’actes i protocol a les biblioteques: Rosa Ma Fusté (Central de
Biblioteques de Tarragona).

Cursos presencials:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SINTESI. Mòdul d’estadístiques de Millennium: Mariana Marín i Rosana
Villagrasa (Central de Biblioteques de Tarragona).
Sessió de formació en Procediment de reserva de sales i espais municipals per
als ciutadans: Rosa Ma Fusté i Mariana Marín (Ajuntament de Cambrils. Àrea
Noves Tecnologies).
Curs de Community Manager: Rosana Andreu (COBDC. Grup de Treball de
Tarragona).
La Web 2.0 en el món professional: Eva Ferré (Central de Biblioteques de
Tarragona).
Analítica Web per a la presa de decisions, amb l’eina Google Analytics:
Mariana Marín (COBDC).
“Préstec Inn-Reach” Millennium (Préstec interbibliotecari amb Biblioteca de
Catalunya): Rosana Andreu i Rosana Villagrasa (Central de Biblioteques de
Tarragona).
Taller de Viquipèdia: Mariana Marín (Central de Biblioteques de Tarragona).
Jornada biblioteca Pública / Biblioteca Escolar. (Biblioteca Central Xavier
Amorós de Reus).
Formació en BPM-Expedients: Rosa Ma. Fusté, Mariana Marín i Rosana
Villagrasa (Ajuntament de Cambrils).

A més Rosa Ma Fusté, com a representant de l’equipament ha assistit a diverses
reunions:
•
•

11 de juny, a la biblioteca “Antoni Gaudí” de Riudoms: presentació de la nova
Cap de Servei de biblioteques, Sra. Carme Fenoll.
6 de novembre, als Serveis Territorials de Cultura (Tarragona), trobada 10X10
amb editorials independents que volen donar a conèixer el seu treball.

També Eva Ferré i Rosana Andreu van participar en
la Jornada d’intercanvi d’experiències entre
biblioteques públiques i centres educatius
celebrada als Serveis Territorials de Cultura el 29 de
novembre i organitzada per la Central de
biblioteques de Tarragona.
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Estadística 2012

- Carnets d’usuari (lector) .............................

Total

- Total de carnets des de l’obertura ...........................................

- Dies d’obertura .....................................................................
- Visitants .....................................................

Adults

90.115
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150.192

Infants

215

Adults

322

Total

537

- Promig diari d’usuaris (serveis informàtics) .............................

- Promig diari de préstec interbibliotecari ......

280
60.077

- Usuaris de Serveis Informàtics ..............................................

- Préstec Interbibliotecari ............................

15.304

Infants

Total
- Promig diari visitants ...................................

853

12.172
44

Demanats

1.043

Servits

1.373

Total

2.416

Demanats

3,7

Servits

4,9

Total

8,6
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- Fons de la biblioteca ..................................

Llibres

49.149

Audiovisuals

15.665

Publicacions
Periòdiques

9.542

Altres

1.354

Total
- Augment anual del fons ..............................

Llibres

1280

Audiovisuals

-347

Publicacions
Periòdiques

6

Altres

4

Total

- Documents prestats ...................................

36.896

Audiovisuals

31.297

Publicacions
Periòdiques

4.560

Total

105
72.858

Llibres

132

Audiovisuals

112

Publicacions
Periòdiques

16

Total
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Llibres

Altres

- Promig diari documents prestats .................

75.710

260
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- Activitats de la Biblioteca
- visites guiades

56

- guies de lectura

28

- hora del conte

11

- conferències

6

- cursos i tallers

2

- altres:
- centres d’interès

46

- clubs de lectura

44

- activitats diverses

8

- gimcanes

2

- exposicions

1

- joc de l’estiu

1

- representacions

1

- ruta històrica

1
Total

- Habitants de Cambrils ...........................................................
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207

33.535
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2.3.

CENTRE CULTURAL

Promotor:

Ajuntament de Cambrils

Anagrama:

CCOC

Nom:

Centre Cultural i Ocupacional Cambrils

Adreça:

Carrer Sant Plàcid, 18-20. 43850 Cambrils

Telèfon:

977369060

a/e:

centrecultural@cambrils.cat / cco@cambrils.org

web:

www.cambrils.cat/cultura

Fax:

977364716

El Centre Cultural és un equipament municipal polivalent, públic i obert a la
ciutadania en general. La seva funció és la promoció i difusió de la cultura, la
formació i la participació ciutadana. Les activitats que si desenvolupen estan
adreçades a persones de totes les franges d’edat, infants, adolescents, joves, adults i
gent gran.
Al Centre Cultural s’hi desenvolupa una programació estable i continuada al llarg de
l’any d’exposicions, cursos, tallers, conferències, xerrades i col·loquis, cinema i
projeccions audiovisuals, audicions musicals, presentacions de llibres, recitals
poètics, espectacles de petit format i altres activitats culturals, cíviques i socials.
Així doncs, el Centre Cultural de Cambrils esdevé un catalitzador i punt de trobada
d’activitats artístiques, culturals, formatives, socials i cíviques de caire divers, facilitant
la creació de sinèrgies entre els agents implicats en la seva programació;
l’administració, les empreses culturals i el món associatiu.
El Centre Cultural va entrar en funcionament al setembre de 2002. L’acte
d’inauguració oficial va tenir lloc el 30 de novembre de 2002.
L’edifici té una superfície útil de 2646 m2 distribuïda en 6 plantes, 2 de soterrànies i 4
en alçada, compta amb els següents espais:
Sala d’actes

1

Magatzems

4

Sales d’exposicions

2

Vestidors

2

Sales de reunions

2

Terrassa

1

Aules

12

Hall

1

Aula informàtica

1

Serveis WC

5

Despatxos - oficines

6
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ACTIVITATS DEL CENTRE CULTURAL
El Centre Cultural depèn orgànicament del Departament de Cultura de l’Ajuntament de
Cambrils. El personal adscrit a aquest servei és personal laboral de la plantilla municipal:
Coordinació general

1

Consergeria – recepció i manteniment

3

Activitat pròpia: El Centre Cultural organitza activitats en els següents àmbits principals:
art i creació, ball i dansa, creixement personal i salut, lleure i participació, ciència i
tecnologia, humanitats i ciències socials, cultura popular i tradicional, cuina i gastronomia,
cinema i audiovisuals i activitats per infants.
Amb una programació relativament estable i continuada, els programes d’activitats han
estat els següents:
• “Portes obertes al coneixement”, programa formatiu de cursos i tallers amb un
calendari similar al curs escolar i amb temporalitat quadrimestral.
• “Setmana de la Ciència”, activitats de divulgació científica, conferències, tallers,
espectacles...
• “Cicle de Cinema i Medi Ambient” amb la mostra itinerant del FICMA (Festival
Internacional de Cinema del Medi Ambient)
• “Cicle de Cinema per la Consciència”, projecció de films i col·loquis sobre temes
relacionats amb el desenvolupament de la consciència humana.
• “L’aventura de viatjar”, xerrades i audiovisuals entorn a les experiències personals
dels protagonistes.
*L’any 2012 no s’han realitzat les projeccions de cinema familiar en període de vacances
escolars (Vacances de Cine i CinEstiu).
Altres activitats culturals, formatives i socials: Des del Centre Cultural també es
coordinen la reserva d’espais i recursos i es dóna suport a les necessitats d’infraestructura i
logística per desenvolupar activitats per part dels departaments municipals i les entitats
que ho sol·liciten.
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El Centre Cultural i Ocupacional Cambrils durant l’any 2012 ha acollit els següents serveis:
Departament de Cultura: Te al Centre Cultural la seu institucional i administrativa, amb
les oficines d’atenció al públic del Departament.
Sales d’exposicions: El Centre Cultural té dos espais adreçats als artistes i les entitats per
realitzar exposicions de temàtica diversa. Aquestes sales d’exposicions són la Sala Àmbits
a la planta baixa i l’Espai El Pati, ubicat al segon soterrani, a sota de la cúpula piramidal.
Servei Local de Català de Cambrils: Te la seu administrativa i docent.
El Servei Local de Català forma part del conveni de col·laboració entre L’Ajuntament de
Cambrils i el Consorci per a la Normalització Lingüística de l’Àrea de Reus “Miquel Ventura”.
Les principals activitats han estat:
•

Cursos oficials de llengua catalana (varis nivells)

•

Programa de Voluntariat per la llengua (Parelles lingüístiques)

Departament d’Ensenyament i Polítiques Actives d’Ocupació:
•

Centre Municipal d’adults “Rosa dels Vents”. Al llarg del curs 2011-12 es continuen
realitzant cursos de català i castellà.

•

Cursos de Formació Municipal. Aula d’idiomes. Fins abril-12 es continuen realitzant
cursos d’anglès i francès.

•

UNED, Universitat Nacional d’Educació a Distància, extensió a Cambrils de la
Delegació de Tortosa, te programades les tutories de vàries assignatures.

•

L’Antena del Coneixement de l’URV hi ha realitzat diversos actes de la seva
programació.

La Regidoria de Polítiques Socials i Salut: Hi desenvolupa periòdicament reunions de
treball i diverses activitats en el marc d’alguns dels projectes i serveis d’aquesta àrea
municipal, entre d’altres destaquem:
•

Sessions de coordinació i supervisió SBAS

•

Projecte Futbolnet

•

Actes de les jornades de les dones: Taller de memòria, Xerrada "La salut i el benestar
comença en els teus peus"

Altres Departaments de l’Ajuntament; hi han desenvolupat diversos actes, com ara
jornades tècniques, conferències i presentacions, processos de selecció de personal i
activitats de formació...
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Pla de Barris: L’oficina del Pla de Barris està instal·lada a l’Aula 1 del 1r. soterrani
Institut Nacional d’Estadística: Durant el primer trimestre del 2012 s’ha cedit
temporalment un espai per les oficines de l’INE a la 1a planta.
Cessió d’espais a les Entitats
Hi ha varies associacions que tenen un espai reservat de manera regular i fan activitats
amb una periodicitat setmanal durant bona part de l’any:
•

L’AFICAM (Ass. Afectats de Fibromiàlgia) hi fan reunions i tallers.

•

L’associació Dones Amunt fan activitats de gimnàstica i dansa.

•

L’associació Tarbia realitza activitats de gimnàstica i classes d’àrab.

•

L’associació de dones Alba porten a terme tallers de manualitats i Ioga.

•

El Ball Country de Cambrils “No pot ser - no pot ser” hi assagen setmanalment.

•

Un grup d’artistes del Camp de Tarragona fan cada setmana un taller de dibuix de
model al natural.

Diverses entitats de Cambrils tenen en el CCOC la seva seu social (o postal): Associació
Comerciants Vilacentre, ONG Punt de Partida, AAVV El Portal, ANJUB, ALPIC - As.
Latinoamericana, Associació de Veterans de Vandellòs II, AFAMAC (Associació de familiars i
amics de malalts d’Alzheimer de Cambrils), Anjub, Ass. de dones Alba, Ass. Tarbia, AFICAM
(Afectats de Fibromiàlgia de Cambrils), Ball de bastons, Diàleg de nou, Grup de diables
“Cagarrieres”, Associació de Ball Country de Cambrils “No pot ser - no pot ser”.
Moltes altres entitats han realitzat diversos actes, reunions, tallers, trobades i jornades de
treball, entre d’altres:
Associacions: AMPAS Cambrils, AMPA Llar d'infants Maria Dolores Medina, AMPA
Cardenal Vidal i Barraquer, AMPA La Bòbila, Ass. Cambrils Ornitològic, CAT Cambrils Art
Total, Grup Arrels, Agrupació Fotogràfica Cambrils, Veterans de Vandellòs II, Ball de Bastons
de Cambrils, NAC - Nit d’Artistes de Cambrils, Ateneu Cambrilenc, Hammada,
Assemblea Nacional Catalana, Taula pel Suport a l'Educació de Cambrils, FaPaC, , Ass.“Barri
de Tango”, Ass. de dansa oriental “Màgica energia”
Grups veïnals: AAVV La Parellada, AAVV Barri Antic "El Portal", AAVV Barri de l'Estació,
Ctat. Prop. Jacint Verdaguer, 11
Altres organitzacions i empreses – SECOMSA, AFORCORD, Creu Roja
Partits polítics - CiU, PSC, ICV.
Lloguer dels espais: Durant l’any 2012 s’han realitzat un total de 5 cessions d’espais en
règim de lloguer.
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10 anys del Centre Cultural
Des del setembre de 2002 al final del 2012 al Centre Cultural de Cambrils s’hi han realitzat
més de 5.000 activitats amb més de 700.000 usuaris/es, amb una mitjana de 241 usuaris/es
per dia en els quasi 3.000 dies en que ha obert les portes .
mitjana
usu/dia
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17,23%

296

249

4,15%

7,44%

290

256

2,79%

696

23,62%

292

276

8,16%
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2,36%

2011

70.605
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435

-22,60%

284
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-18,89%

2012
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-31,87%

439

0,92%

280

172

-30,89%
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241
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USUARIS DEL CENTRE CULTURAL
accions
439

usuaris
48.106

ACTIVITATS FORMATIVES
Cursos, tallers, seminaris...

133

36.617

EXPOSICIONS
Pintura, fotografia, escultura...

20

4.563

CONFERÈNCIES
Xerrades, taules rodones, presentacions...

32

1.330

REUNIONS
Trobades, jornades de treball, assemblees...

190

2.555

ACTIVITATS FESTIVES
Lliurament de premis, celebracions, diades...

29

1.371

ACTIVITATS AUDIOVISUALS
Projeccions cinema, documentals, fotografies...

21

408

ACTIVITATS LITERÀRIES
Presentacions de llibres, recitals de poesia...

11

929

ACTIVITATS ESCÈNIQUES i MUSICALS
Teatre, concerts, audicions...

3

333

ACTIVITATS ANY 2012
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Principals activitats per nombre de participants

DATA

ACTIVITAT

ORGANITZA

Presentació llibre: El parlar de Cambrils
de Pere Navarro

Cultura

225

Recursos humans

200

Cultura

200

Cultura

169

EMMC

160

14/6/2012 Festa Final de curs del Centre Cultural

Cultura

160

11/2/2012 FEC Inscripcions Microfilms

FEC

150

8/6/2012

ANC

148

31/5/2012 Lliurament Orles alumnes 2n BAT

IES Ramón
Berenguer IV

135

20/6/2012 Acte de cloenda dels cursos de català

Servei de Català

130

1/6/2012

13/3/2012 Proves de selecció RRHH
Presentació llibre: Viatge a la història d'Europa
de Lluís Recasens Colom
Presentació llibre: La carpeta blava
13/4/2012
de Marc Fargas
Concert de cors del Conservatori de Vila-seca i
8/5/2012
l’Escola de Música de Cambrils

30/3/2012

Presentació Assemblea Nacional Catalana

ASSISTENTS

16/5/2012

Concurs de composició alumnes EMM de
Cambrils

EMMC

120

2/3/2011

Curs "M'agraden curts" Jose Mari Goenaga

FEC - URV

100

28/6/2012 Jornada Serveis Educatius

Ensenyament

100

14/6/2012 Inauguració exposició IES Mar de la Frau

Cultura

90

2/3/2012

FEC - URV

90

23/3/2012 Conferència "Altres Mirades"

Confraria Mare de
Déu dels Dolors

90

21/11/2012 Acte campanya electoral CiU

CiU

90

13/12/2012 Jornades Pla de Barris

Pla de barris

89

27/9/2012 Acte PSC "Cambrils un any endarrere"

PSC

86

Curs "M'agraden curts" Roser Aguilar
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DATA

ACTIVITAT

ORGANITZA

ASSISTENTS

14/2/2012 Conferència sobre l'estat de la ciutat

Alcaldia

83

21/3/2012 Dia mundial de la poesia, recital poètic

Antena del
coneixement URV

82

Cultura

80

Cultura

80

Cultura

76

Partits polítics

76

Inauguració exposició Taller de pintura
Casal Municipal de la Gent Gran
Inauguració exposició Jornades Culturals
25/5/2012
de l'Associació Dones Amunt
Presentació llibre: Palimpsest
10/2/2012
de Robert Benaiges

25/5/2012

29/10/2012 Acte CiU
8/2/2012

Presentació Escola Internacional del Camp

Cultura

74

13/4/2012

Inauguració exposició
Maria Isabel Marsal Cardona

Cultura

72

27/4/2012 Inauguració exposició Institut Cambrils

Cultura

65

26/10/2012 Xerrada i Projecció fotografies "Transandalus"

Associacions

64

30/10/2012 Presentació Voluntariat per la llengua

Servei de Català

63

Antena del
coneixement URV

62

28/9/2012 Presentació projecte Fultbolnet

Associacions

60

24/11/2012 Taller Com fer un hort urbà a casa

Cultura

60

Grups no gratuït

56

5/12/2012 Reunió amb Associacions i Entitats

Participació
ciutadana

56

22/5/2012 Assemblea de treballadors SECOMSA

Grups no gratuït

53

29/11/2012 Concert – maridatge: el vi i la música

La Mar de Jazz

53

Cultura

50

1/10/2012 Presentació i coordinació pla d'emergències

Ajuntament

50

21/11/2012 Tallers escolars de Robòtica

Cultura

50

9/2/2012

3/2/2012

6/9/2012

Presentació llibre El Catalanisme Evolutiu
d’Eudald Carbonell

Assemblea de treballadors SECOMSA

Inauguració exposició Col·lectiu Orígens
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PROGRAMACIÓ PRÒPIA DEL CENTRE CULTURAL
FICMA tot l'any –
Cinema del Medi Ambient
2/2/2012
23/2/2012
22/3/2012
26/4/2012
24/5/2012
26/9/2012
24/10/2012
21/11/2012
19/12/2012
L'AVENTURA DE VIATJAR
10/5/2012
17/5/2012
SETMANA DE LA CIÈNCIA
4/2/2012
21/11/2012
21/11/2012
21/11/2012
23/11/2012
24/11/2012
24/11/2012
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El camí no pres
Comprar, llençar, comprar
Y el río sigue corriendo
Play again
La mesura de l’home
La 4ª revolució, autonomia energètica
Yasuni, dos segons de vida
Jo vaig comprar una selva tropical
Residus no

Chigüines de Nicaragua - Mercedes G.Minguillón
Gàmbia, el somriure d'Àfrica - Jesús Marco

Visita instal·lacions de l'empresa BASF (SetCi’11)
Taller de Robòtica
Taller de Robòtica
Taller de Robòtica
Taller Prejudicis sobre la vellesa
Taller Com fer un hort urbà
Taller Com fer un hort urbà

92
2
15
6
11
8
9
18
15
8
30
15
15
33 + 206
33
26
26
50
30
38
36
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PORTES OBERTES AL CONEIXEMENT
L’any 2012 s’han realitzat un total de 44 cursos i tallers amb un total 971 h de classe i
la participació de 529 alumnes
Curs 2011/12 - 2n Semestre

Docent

preu

inscrits

Programació android

TarracoDroid

40,00

14

Fotografia

nivell 0

AFC

40,00

15

Fotografia

nivell 1

AFC

55,00

15

Fotografia

nivell 1 B

AFC

55,00

9

Taller de tast de vi

nivell 1

Sandra Sala Margalef

45,00

22

Dansa oriental

iniciació

Mª José Vidal Albesa

70,00

14

Metode pilates

reforç avançat

Carme Borràs Iserta

50,00

7

Metode pilates

intermedi matí

Carme Borràs Iserta

120,00

15

Metode pilates

intermedi tarda

Carme Borràs Iserta

120,00

13

Metode pilates

avançat matí

Carme Borràs Iserta

120,00

10

Metode pilates

avançat tarda

Carme Borràs Iserta

120,00

12

Metode pilates

iniciació

Carme Borràs Iserta

120,00

12

Ioga

avançat

Maria Alarcón Mateo

110,00

17

Ioga

inicial dt.

Maria Alarcón Mateo

60,00

11

Ioga

inicial dj.

Maria Alarcón Mateo

60,00

14

Salsa i bachata

iniciació

Robert Aparicio

55,00

13

Salsa i bachata

avançat

Robert Aparicio

55,00

14

Creativitat & english

teatre i plàstica

Laura Alvarez Keller

110,00

9

Aprima't saludablement

dietes primavera

Caterina Santamans

20,00

8

Pintura creativa

dimecres

Laura Alvarez Keller

110,00

8

Aprèn dibuix i pintura

dt matí

Laura Alvarez Keller

110,00

6

Montserrat Flores

10,00

20

Jukka Heinonen

80,00

4

Com es fa un arbre genealògic
Art floral
23 CURSOS (febrer -juliol 2012)
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Curs 2012/13 - 1r Semestre

Docent

preu

Creativitat & english

teatre i plàstica

Laura Alvarez Keller

Pilates

intermedi matí

Carme Borràs Iserta

Pilates

avançat matí

Carme Borràs Iserta

Pilates

iniciació

Carme Borràs Iserta

Pilates

intermedi tarda

Carme Borràs Iserta

Pilates

avançat tarda

Carme Borràs Iserta

Ioga

inicial

Maria Alarcón Mateo

Ioga

inicial

Maria Alarcón Mateo

Ioga

avançat

Maria Alarcón Mateo

Tonificació corporal

dansa oriental

Mª José Vidal Albesa

Tai -txí txuan

estil yang

Mariela Reymundi Pereyra

Tai -txí txuan

estil yang

Mariela Reymundi Pereyra

Cos en mov-i-ment

dansateràpia

Manuela Morales Canosa

Controla el teu pes saludablement

dietes hivern

Caterina Santamans

Dibuix i Pintura creativa

tècniques vàries

Laura Alvarez Keller

Salsa i bachata

iniciació

Robert Aparicio

Salsa i bachata

avançat

Robert Aparicio

Dansa oriental

iniciació

Mª José Vidal Albesa

Dansa oriental

avançat

Mª José Vidal Albesa

Photowalk i processament
d'imatge fotografica

Lightroom

Carlos Magriñá Mier –
Antonio Bonnin Sebastià

50,00

Montserrat Flores

10,00

Com es fa un arbre genealògic
21 CURSOS (octubre12-febrer13)
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125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
65,00
65,00
120,00
98,00
35,00
35,00
65,00
22,00
115,00
58,00
58,00
75,00
75,00

inscrits

8
16
9
11
13
9
16
14
15
6
15
14
12
12
7
10
16
12
6
15
11
247
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INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
L’any 2012 s’ha continuat reduint del nombre de persones que s’adrecen al Centre Cultural
per a demanar informació. Una part important d’aquestes persones se’ls adreça a l’OAC de
la plaça de l’Ajuntament per a realitzar tràmits administratius ja que al barri no n’hi ha
Oficina d’Atenció Ciutadana.
Consultes realitzades presencial i telefònicament a la Recepció del Centre Cultural, agrupades segons
la temàtica de la informació sol·licitada.
CONSULTES

TOTAL

VARIACIÓ

CULTURA I FORMACIÓ

2012

2.298

-29,31%

1.893

323

2011

3.635

-15,83%

2.678

670

CONSULTES CCOC
ANY 2012

CAMBRILS

ALTRES

82
286

CONSUTES CCO 2012
399

TOTAL

any 2011

CULTURA / ENSENYAMENT
CAMBRILS

800

ALTRES

700

275

600
500

203

400

208

204

219

165

208
154

300

118
200

76

69

100
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Col·laboració amb projectes i entitats:
•

AFANOC

venda de gorres de la Campanya “Posa’t la gorra”

•

Carles Rom

venda de CD "Aquí queda aquesta gent"

•

Pla de barris

•

Marató TV3
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CALENDARI I HORARIS
2012

Dies obertura

280 dies

3.185 hores

L’horari d’obertura al públic del Centre Cultural fins al juny 2012 és el següent:
De dilluns a divendres de 08.00 a 22.00 h., excepte dijous fins a 23.30 h. Dissabte de 09.00 a
14.00 h.
Horari d’estiu i Nadal: De dilluns a divendres de 08.00 a 15.00 h. Dissabte tancat.
A partir del 17 de setembre 2012 s’estableix un nou horari d’obertura al públic:
De dilluns a divendres de 08.00 a 21.30 h. Dissabte de 10.00 a 14.00 h.
Horaris extraordinaris – 2012
Setmana Santa:

2 i 3 d’abril, obertura de 08.00 a 15.00 h.
Del 4 al 9 d’abril tancat.

Pont 1r de Maig:

30/04/2012 obertura de 08.00 a 15.00 h.

Fira de Cambrils:

02/06/2012 obertura de 17.30 a les 23.00 h.
03/06/2012 obertura de 10.00 a 15.00 h. i de 17.30 a 23.00 h.

Horari d'estiu: 25, 26 i 27 de juny obert de 8 a 20h. i 28 de juny de 8 a 15h.
Del 2 juliol al 15 setembre: de dll. a dv. de 8 a15h. Ds. tancat.
05/07/2012 Inauguració exposició, obertura de 18.30 a 21.30h.
01/09/2012 Nit del Foc, obertura de les 17.00 a les 20.00 h.
06/09/2012 Inauguració exposició, obertura de 19:00 a 21.30h.
Pont del Pilar

13/10/2012 tancat

Pont Castanyada:

31/10/2012 i 02/11/2012 obert de 08.00 a 15.00 h.

Pont Immaculada:

07/12/2012 obert de 08.00 a 15.00 h

Horari de Nadal:

Del 22 al 29 de desembre 2012 tancat.
Del 2 al 4 de gener 2013 obert de 8 a 15h. Dissabte 5 de gener tancat.
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EQUIPAMENT I SERVEIS BÀSICS
El CCOC compta amb una superfície útil de 2645'97m2 distribuïda en 6 plantes, 2 de
soterrànies i 4 en alçada: En negreta els espais que es poden cedir en lloguer:
m2

aforament

40,60

40

Sala d’actes

152,92

130

PB

Sala Àmbits

116,58

150

PB

Recepció

8,79

3

P1

PT-1

20,00

5

P1

PT-2

35,00

18

P1

PT-3

44,50

30

P1

Taller 3

24,00

16

P1

Taller 1

43,71

30

P1

Taller 2

24,90

20

P1

Terrassa

150,00

150

P2

Despatx Cap Dpt. Cultura

20,67

5

P2

Oficines Adm. Dpt. Cultura

51,25

10

P2

Despatx Direcció CCOC

20,36

5

P2

Despatx Servei de Català

24,90

12

P2

Aula de català

43,71

25

P2

Despatx 1

14,22

4

P2

Despatx 2

24,00

12

P3

Despatx 3

14,22

4

P3

Aula 4

43,71

20

P3

Aula 5

48,90

25

P3

Aula 6

41,13

20

P3

Aula informàtica

51,25

18

S1

Aula 1

23,55

12

S1

Aula 2

27,18

8

S1

Aula 3

23,62

12

S1

Sala d’expressió corporal

93,28

25

S1

Vestidors1 - dutxes

42,34

20

S1

Vestidors2 - dutxes

42,34

20

S2

Espai el Pati

136,88

150

S1

Sala conserges

6,50

-

S1

Sala de màquines

41,55

-

S1

Magatzem 1

20,30

-

S2

Magatzem 2

13,96

-

S2

Magatzem d'art

44,52

-

planta

espai

PB

Vestíbul entrada

PB
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Cessió periòdica d’espais per entitats i associacions
10 entitats tenen la seu social al Centre Cultural i 18 entitats realitzen activitats amb
periodicitat
Entitats

activitat

Ass. Ball Country 'No Potser, No Potser'

reunió

Ass. Ball Country 'No Potser, No Potser'

assaig

Ass. Dones Alba

manualitats dt.i dj.

Ass. Dones Alba

ioga

dimecres

Ass. Dones Amunt

gimnàstica

dl, dc, dv

Ass. Dones Amunt

dansa

dt, dj

Ass. Dones Tarbia

reunió

divendres

Ass. Dones Tarbia

classes àrab divendres

Aula 5

Ass. Dones Tarbia

classes àrab dissabte

Aula 5

Ass. Dones Tarbia

gimnàstica

dissabte

Ass. Dones Tarbia

ioga

divendres

Aficam - Fibromiàlgia

reunió

dilluns

Despatx 2

Aficam - Fibromiàlgia

taller

dimecres

Despatx 2

Ass. Veïns La Parellada

reunió

dimarts i dijous Aula 2

Moviment Cambrils Actua

reunió

dilluns

Aula pt-3

Coordinadora ANC

reunió

dijous

Aula pt-3

Ong Punt de Partida

reunió

dijous

Despatx 1

recepció

Ball de Bastons

magatzem

2º sot.

recepció

Ass. Vilacentre

reunió

Despatx 1

recepció

Grup Arrels

Parc Nadal - Colònies Estiu

Despatx 1

recepció

Ass. Anjub

reunió

Despatx 2

recepció

Afamac - Alzheimer

reunió

Despatx 2

recepció

Ass. Veïns i Veïnes de L'estació

correspondència

Diables Cagarrierres

reunió

Taller 2

Teatre Xerinola

reunió

Taller 2

Alpic - Ass. Llatinoamericans

reunió

Aula 1

recepció

Ass. Veïns El Portal

reunió

Despatx 2

recepció

Agrupació Fotogràfica

premi fotografia

Despatx 2

recepció

Nits d'artistes - NAC

Carnaval

Despatx 2

Memòria de Cultura 2012

dia

dimarts

Espai

correspondència

Taller 2

recepció

Sala d'actes
Taller 1

recepció

Sala exp.
Corporal
Sala exp.
Corporal
Sala exp.
Corporal
Despatx 3

recepció

Sala exp.
Corporal
Sala exp.
Corporal
recepció

recepció

recepció
recepció
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Servei de lloguer d’espais
El preu de lloguer dels espais del CCOC està recollit en l’Ordenança fiscal reguladora dels
preus públics per la prestació de serveis per a l’any 2012 núm.18 (punt C.1, CODI 1810
0110, referent als preus públics per a la prestació de Serveis).
Equipament de la Sala d’actes:
Escenari de 4 X 3m X 3m alt, amb il·luminació orientable
Sistema d’àudio amb microfonia i enregistrament digital de so
Equip audiovisual, projector d’imatge i pantalla
Reproductor multimèdia, digital i analògic. Connexió a Internet
Taules i cadires o cadires amb pala
Equipament de l’Aula d’informàtica:
16 PC's i un PC Servidor, amb connexió en xarxa i connexió a Internet
Projector digital i pissarra interactiva
Impressora, escàner
Equipament bàsic a totes les aules, despatxos i tallers:
Pissarra blanca vitrificada. Armaris, taules i cadires o cadires amb pala.
Equipament opcional a totes les aules, despatxos i tallers:
Projector digital

Connexió a Internet

Pantalla de projecció

Reproductor d’àudio

Projector de transparències

Reproductor de vídeo

Pissarra o paperògraf

Gravadora de vídeo

Equipament de la Sala d’expressió corporal:
Una paret amb mirall de 10m, equip de música
Tatami, matalassets, coixins, pilotes, i altres elements
Equipament de les Sales d’exposicions:
Instal·lació d’il·luminació amb focus orientables
Guies a la paret i elements de suport per penjar quadres
Peanyes i taules de diferents mides
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SERVEIS AUXILIARS
El centre ofereix altres serveis auxiliars com són:
La botiga de la festa:
Venda de marxandatge i productes de difusió de la cultura i les festes locals:
llibres, punts de llibre, imants, domassos de festa major, reproduccions
d’elements del seguici popular,bosses, carteres i estotjos de material reciclat...
Servei de recepció de correspondència:
Per les entitats que tenen la seu social al Centre Cultural.
Servei de reprografia:
Fotocòpies fins A-3 en B/N. Enquadernacions A-4.
Servei de Bar:
Màquines d’autoservei de cafè, begudes i snacks.
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2.4. CINEMA MUNICIPAL RAMBLA
Nom:

Cinema Municipal Rambla de Cambrils

Anagrama:

CMRC

Adreça:

Carrer Cristòfor Colom, 30. Passatge Rambla Jaume I

Telèfon:

977 362594

Fax:

977 364716

a/e:

clt@cambrils.cat

Inaugurat el desembre de 1989, des d’ençà l’equipament ha millorat molt, al llarg
d’aquests anys s’ha equipat amb so dolby, s’ha climatitzat, s’ha millorat el sostre, s’ha
canviat el pati de butaques, s’ha renovat la il·luminació del vestíbul i s’ha renovat el
mobiliari del hall.
Té una capacitat per a 297 persones.

Anàlisi de l’activitat del cinema comercial. Any 2012


Assistents:

7.488 espectadors



Recaptació:

37.389,00 €



Despeses de contractació:

23.880,71 €



Número de sessions:

210



Ocupació de la sala:



Total usuaris:

Una mitjana d’un 11,78 % d’ocupació per
sessió, la qual cosa representa una
ocupació d’un 4,38 menys respecte l’any
anterior.
10.821

L’assistència al cinema es redueix considerablement respecte l’any anterior. S’ha
registrat una disminució de 2.871 persones en comparació amb el 2011 degut a que
el nombre de pel·lícules també ha disminuït, 16 menys que l’any anterior i donat que
el cinema va romandre tancat en més ocasions.
La pel·lícula Lo imposible ha estat la pel·lícula més vista durant aquest any amb un
total de 745 assistents. La pel·lícula infantil més vista ha estat Ice Age 4: la formación
de los continentes, amb 461 espectadors.
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Pel·lícules amb més assistència per mesos l’any 2012
Gener:
Febrer:
Març:
Abril:
Maig:
Juny:
Juliol:
Agost:
Setembre:
Octubre:
Novembre:
Desembre:

Floquet de neu
Rey León
War horse
The artist
Intocable
Los vengadores
El exótico Hotel Marygold
Ice Age 4: la formación de los continentes
No hi va haver cinema
Brave
Madagascar 3: de marcha por Europa
Lo imposible

244 assistents
108
“
165
“
183
“
214
“
152
“
192
“
461
“
228
178
745

“
“
“

El Cinema com a centre d’activitats
En termes generals el cinema Rambla s’ha utilitzat al llarg de l’any 2012 per a les
següents activitats, amb un total d’assistència de 3.333 persones, un augment de
543 assistents respecte l’any anterior.
•

•

•

•

•

•

•

Celebració de la festa de Sant Jordi, per part de la Llar d’Infants Municipal La
Galereta, el dia 23 d’abril de 16 a 18.30 hores.
Celebració de la festa de final de curs, per part de la Llar d’Infants Municipal
La Galereta, el dia 22 de juny de 15 a 17 hores.
Assajos de l’Associació Dones Amunt tots els dilluns i dijous, de 17 a 19 hores,
des de l’octubre de 2012 fins al maig de 2013 per realitzar una obra de teatre.
Representació de dues obres de teatre educatiu en anglès per als alumnes de
primària de l’Escola Marinada, el dia 26 d’octubre de 8.30 a 13.30 hores.
Realització de dues sessions dins de les Jornades Manga, els dies 9 i 16 de
novembre, de 21 a 23 hores.
Celebració de la festa de Nadal, per part de l’AMPA Escola Marinada, el dia 15
de desembre, de 9 a 13 hores.
Realització del Concert de Nadal els dies 20 i 21 de desembre, de 9 a 12 hores,
per part de l’Escola Marinada.

Obsequi d’entrades
•

Al llarg de l’any 28 subscriptors de la Revista Cambrils han assistit
gratuïtament a diverses sessions del Cinema Rambla.
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El Cinema amb el Carnet Jove
L’any 2010 l’Ajuntament de Cambrils va signar un conveni de col·laboració amb
l’Agència Catalana de Joventut per tal d’abaratir el preu de l’entrada del Cinema
mitjançant el Programa Carnet Jove.
Segons aquest conveni es fa un descompte de 0,50 € als usuaris del Carnet Jove,
d’aquesta manera es facilita l’accés a la cultura i el lleure als joves de Cambrils que
tenen entre 14 i 29 anys. Aquest descompte es aplicable dijous i divendres no festius
resultant el preu de l’entrada de 4,50 euros.
Al 2012 s’ha tornat a signar el conveni per donar continuïtat al mateix. Enguany han
fet ús d’aquest descompte, un total de 102 usuaris, una disminució de 41 persones
vers l’any anterior.
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2.5

MUSEU D’HISTÒRIA DE CAMBRILS

Nom:

Museu d’Història de Cambrils

Anagrama:

MHC

Adreça:

Via Augusta, 1 – 43850 Cambrils

Telèfon:

977 794528

Fax:

977 364716

a/e:

mhc.cambrils@altanet.org

Web

www.cambrils.org/mhc

-

ACTIVITATS DEL MUSEU ANY 2.012

•

EXPOSICIONS:

 Al Museu Molí de les Tres Eres:
- Ajuntaments de poble
- Ball de Valencians
Peça de l’estació al Museu Molí de les Tres Eres.
 A la Torre de l’Ermita:
- Càmeres amb història
- Cartes postals de més d’un segle
 Exposicions temporals a la Torre del Port:
- El millor de la nostra terra (mostra de quilts)
- Barques, vaixells i naus
•

INTERVENCIONS PATRIMONIALS:

 Gestió i promoció de les donacions, i posterior inclusió al registre del museu.
 Primera fase d’execució de les obres de la Castlania amb càrrec a l’U per cent
Cultural.
 Projecte de recuperació de patrimoni fílmic.
 Inici dels tràmits per a la restauració de la pastera del Forn del Tallero
 Presentació primera fase de catalogació i digitalització del fons de l’AHDT
•

ITINERARIS PATRIMONIALS:

 Visites guiades a les noves instal·lacions de la Cooperativa Agrícola com a
complement a les visites al Museu Agrícola de Cambrils.
 Rutes pel barri del Port visitant la Torre del Port amb el Patronat de Turisme.
 Visites guiades als escolars de Cambrils en l’activitat “Encambrila’t”.
 Ampliació oferta didàctica Descobreix Cambrils.
 Itineraris La memòria de la pau.
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 Itineraris Cambrils en temps de guerra.
 Ruta dels Espais de la Guerra Civil a Cambrils.
•

D’ALTRES ACTIVITATS:

 Col·laboració amb les activitats de les festes de Sant Pere.
 Itineràncies de l’exposició 1911. Sobreviure a la tempesta: Sant Feliu de Guíxols,
Reus i Sant Carles de la Ràpita.
 Col·laboració en la mostra Cambrils, porta d’entrada al país del vi.
 Atenció a les diferents consultes relacionades amb el fons del museu o amb
Cambrils.
 Programa "Patrimoni Col·lectiu" a Ràdio Cambrils.
 Participació a Tàrraco Viva:
- Visites guiades i recreacions a la vil·la romana de la Llosa
- Tallers Toquem els romans
- Conferència In rusticam romanam linguam al Molí de les Tres Eres
 Col·laboració amb l’Arxiu Municipal de Cambrils.
 Dia Internacional dels Museus el 19 i 20 de maig: jornades de portes obertes a
tots els museus.
 Incorporació del Museu d’Història de Cambrils a la Xarxa de Museus d’Història i
Monuments de Catalunya.
 Creació del bloc 1911. Memòria viva del temporal.
 Jornades Europees del Patrimoni: visites guiades al Museu Molí de les Tres Eres
els dies 29 i 30 de setembre.
 Setmana de la Ciència 2.012: jornades de portes obertes al Museu Agrícola de
Cambrils els dies 17 i 18 de novembre.
 Projecte de difusió de la memòria històrica L’arribada del turisme a Cambrils (19501962)
- Taula rodona L’arribada del turisme a Cambrils.
- Taula rodona Cambrils, parada i fonda.
- Conferència Turisme de postal a la Costa Daurada.
- Exposició Turisme de postal
EL MUSEU EN DADES
•

Usuaris del Museu d’Història de Cambrils any 2012
CONCEPTE
Visitants als museus:
- Molí de les Tres Eres
- Museu Agrícola de Cambrils
- Torre de l’Ermita
- Torre del Port
- Vil·la romana de la Llosa
Participants activitats
Usuaris globals
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2011

2012

3.184
2.827
586
8.737
1.404
28.586
45.324

1.738
1.536
546
2.383
1.140
30.438
37.781
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2.6. SERVEI LOCAL DE CATALÀ
(Consorci de Normalització Lingüística)

Nom:

Servei Local de Català

Anagrama:

SLC

Adreça:

Sant Plàcid, 18-20 . 43850 Cambrils

Telèfon:

977 792688

Fax:

977 792688

a/e:

cambrils@cpnl.cat

El Servei Local de Català es va crear l’any 1992 i des de llavors, va formar part del
Centre de Normalització Lingüística de l’Àrea de Reus Miquel Ventura.
L’any 1992 l’Ajuntament de Cambrils es va integrar al Consorci per a la Normalització
Lingüística i s’hi va crear una oficina unipersonal, que en els primers moments
impartia 7 cursos anuals i tenia poc més de 130 alumnes.
Des del mes d’octubre de 2009, amb el vistiplau del Ple del Consorci per a la
Normalització Lingüística, l’Oficina de Català de Cambrils, es converteix en Servei
Local de Català de Cambrils.
Al llarg d’aquests anys s’han anant produint diverses ampliacions de plantilla,
proposades per l’Ajuntament i avalades pel Consorci per a la Normalització
Lingüística, per fer front a la gran demanda de formació en llengua catalana que ha
estat creixent al municipi.
Durant aquest any, el Servei Local de Català de Cambrils, ubicat al Centre Cultural, ha
disposat d’una plantilla estable de 2 persones i també dos professors que han
impartit cursos a hores.
Helena Martínez Ferreruela, és la tècnica responsable del Servei Local de Català de
Cambrils i Imma Cubells és treballadora fixa del Servei.
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DADES
•

Evolució en anys del nombre de cursos presencials i semipresencials per
serveis a Cambrils és el següent:
o
o
o
o
o

•

Evolució del nombre d’inscrits per serveis a Cambrils:
o
o
o
o
o

•

Cursos 2007-2008: 25
Cursos 2008-2009: 31
Cursos 2009-2010: 27
Cursos 2010-2011: 25
Cursos 2011-2012: 19

Curs 2007-2008:
Curs 2008-2009:
Curs 2009-2010:
Curs 2010-2011:
Curs 2011-2012:

604
705
665
581
425

Evolució del nombre d’alumnes nouvinguts inscrits als cursos inicials i bàsics

Cal mencionar que el Servei Local de Català, durant el període acadèmic 2011-2012,
va organitzar 25 cursos, va tindre 425 inscrits i va formar 47 parelles lingüístiques.
Els cursos s’han impartit d’octubre a gener i de febrer a maig, i hi va haver també un
curs al mes de juliol. S’han realitzat cursos a distància amb un total de 24 alumnes.
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FESTA FINAL DE CURS
La cloenda de final de curs 2011-2012, es va celebrar el dimecres 20 de juny i va tenir
lloc a la sala d’actes del Centre Cultural, on es va reunir un gran grup de gent que va
omplir la sala gairebé en la seva totalitat.

L’acte de cloenda dels cursos va girar entorn dels contes de Pere Calders i de Tísner.
Després dels parlaments de les autoritats i de la directora del CNL, Anna Saperas, es
van lliurar els certificats i posteriorment els alumnes van cuinar plats típics de cada
país d’origen.
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2.7. PLA DE COMUNICACIÓ DE LES ACTIVITATS CULTURALS
El Departament de Cultura, any rere any, treballa en la millora del pla de comunicació
de les activitats programades.
Principis i objectius essencials:









Oferir informació de qualitat
Prioritzar la transparència
Facilitar l’accessibilitat
Afavorir la participació
Fidelitzar i promoure la captació de públic
Reforçar la visibilitat i representativitat en el sector i en el context institucional
Incrementar l’agilitat en la comunicació
Intensificar la interacció amb els usuaris

Durant l’any 2012, s’han donat a conèixer els actes culturals a través dels següent
mitjans:
-

Al departament de Premsa de l’Ajuntament els hi fem arribar tota la informació
relacionada amb les activitats culturals, per a que puguin confeccionar la
corresponent nota de premsa que faran arribar a tots els medis de comunicació
que tenen donats d’alta a la seva base de dades.

-

La pàgina web de l’Ajuntament (http://www.cambrils.org), on els usuaris van
poder consultar totes les activitats a l’apartat Cultura i lleure, que a la vegada està
dividit en diverses seccions segons la programació de l’any.

-

La utilització de facebook Cambrils Cultura i facebook Festival de Música de
Cambrils ha estat una de les eines més completes per oferir una informació
continuada de les activitats. També ha estat operatiu el canal complementari de
twitter i youtube.

-

Es continua treballant amb el servei via internet de l’e-Butlletí, mitjà en què els
usuaris que prèviament s’han donat d’alta, reben informació dels nostres actes
setmanalment via e-mail. Aquest any ha augmentat un 9% el nombre d’usuaris, hi
ha donats d’alta 1.156 contactes. També tenen l’opció de rebre la informació a
través d’un missatge al mòbil (anar a A un click, a Alertes SMS).

-

Mitjans de comunicació local:
•

La TD Camp Audiovisual va fer el seguiment de la majoria de les activitats i
actes.

•

La Revista Cambrils va publicar tota la informació prèvia als actes i el resultat
dels mateixos.
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•

La revista municipal La Crida, setmanalment publica al seu interior el Tot
Municipal, apartat en el que hi ha un espai del departament de Cultura on es
poden consultar les activitats de la setmana en curs.

-

Es fa la difusió i el repartiment dels cartells i/o fulletons de tots els actes, als
diferents equipaments municipals: Ajuntament, Biblioteca, Centres Cívics,
Cinema, Museu, Arxiu, OAC, Benestar Social, Joventut, Ensenyament, Esports,
Turisme, etc...

-

Un altre medi, és la base de dades dels nostres contactes culturals, on tenim
donats d’alta grups d’ajuntaments de tot Catalunya, biblioteques, entitats
culturals de Cambrils, escoles de Cambrils... A tots aquests mitjans els hi fem
arribar la informació dels actes culturals via e-mail.

-

Per obtenir qualsevol informació relacionada amb les nostres activitats, els
usuaris també poden trucar al nostre telèfon 977 36 84 84.

2.7.1.

Facebook Cambrils Cultura

El dia 30 de març de 2011, el departament de Cultura va estrenar pàgina oficial al
Facebook.
http://www.facebook.com/cambrilscultura
La principal intenció alhora de crear la pàgina Cambrils Cultura era que fos una eina
2.0 per apropar la cultura a la ciutadania i, al mateix temps, rebre comentaris,
propostes, suggeriments, donant veu tant als consumidors com als productors de
cultura.
El nou canal de comunicació ha fet que el departament estigui més obert i connectat,
donant a conèixer d’una manera més fàcil i propera la feina que es fa des de Cultura
d’una manera global.
La pàgina Cambrils Cultura inclou la informació del propi departament i la
programació cultural de la resta d’equipaments que l’integren: Museu, Biblioteca,
Arxiu, Centre Cultural i Cinema.
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El resultat a finals de 2012 demostra que és un mitjà de difusió efectiu. Vam tancar
l’any 2012 amb un total de 617 admiradors del Cambrils Cultura. Un augment de
seguidors d’un 53,10% respecte l’any passat.
Fent un anàlisi estadístic de la pàgina hem extret diverses dades interessants:
-

un promig de 204 persones reben les nostres activitats diàriament.
un promig diari de 992 persones han visualitzat algun contingut associat a
Cambrils Cultura, el dimarts 10 d’abril va ser el dia que més impressions va tenir
de tot l’any, un total de 7.048 internautes.
Un 62,3% del totals d’admiradors són dones. I la franja d’edat predominant de
35 a 44 anys. Un resultat que continua com l’any passat.

2.7.2. Creació Youtube Cambrils Cultura
Arran de la creació de la pàgina de facebook, vam crear el canal youtube Cambrils
Cultura.
http://www.youtube.com/cambrilscultura
En aquest canal vam pujar vídeos creats per nosaltres com el de l’intercanvi de Corals
de Vila-seca i Cambrils i hem compartit les actuacions de Diumenges al Teatre i
l’espot del Festival de Música.
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2.7.3. Arxiu - difusió
L’Arxiu Municipal, a la web municipal, en les pàgines de l’AMCAM, ha continuat
creant continguts amb motiu del cicle L’arribada del turisme a Cambrils (1950-1962),
de la presentació de la digitalització dels fons parroquials dipositats a l’AMCAM, del
taller Com es fa un arbre genealògic i de l’exposició Retrats de festa.
Alhora, s’han continuat publicant els documents pdf derivats de l’espai radiofònic
Patrimoni Col·lectiu que s’han anat emetent al llarg de l’any, i la versió electrònica de
L’Arxiu t’informa: butlletí de l’Arxiu Municipal de Cambrils.
A Facebook, s’han continuat publicant notícies –sobretot d’activitats però també de
recursos disponibles– al perfil conjunt Cambrils Cultura.
A petició de l’associació Projecte Tarragona 1800, l’AMCAM va escriure 4 textos per al
bloc http://projectetarragona1800.wordpress.com/, ressenyant alguns dels
documents del fons de l’AMCAM que aporten notícies sobre la Guerra del Francès,
tal com s’ha comentat a l’epígraf sobre recerca. Els textos van ser: Una contribució
cambrilenca a la fortificació de Tarragona, Pa i garrofes, Els quintos de Cambrils i el setge
de Tarragona i Soldats a l’hospital de Cambrils (1809-1811).
2.7.2. Biblioteca - difusió
La Biblioteca utilitza també els següents mitjans i eines Web 2.0:
-

Web genèrica: www.bibliotecaspublicas.es/cambrils

-

Web de col·lecció local: http://bibliotkcambrils.webnode.com/

-

Web promoguda per la Central de biblioteques de Tarragona:
http://biblio.altanet.org/index.html

-

Àlbums de fotos: http://picasaweb.google.com/114326918184454768164

-

Bloc amb informació de totes les activitats, recomanacions, etc. :
bibliotecacambrils.blogspot.com

-

Canal de recomanacions i de notícies que compila les realitzades per la TDCamp
http://www.youtube.com/user/CanalBibCambrils

-

Plataforma de publicació de les diverses guies: http://issuu.com/bpmc

-

Plataforma amb Power point en línia per incrustar-los en la Web
http://www.slideshare.net/bpmc

-

Permet crear taulers temàtics i difondre'ls a través de les xarxes socials
http://pinterest.com/bibliocambrils/

-

Twitter: https://twitter.com/BiblioCambrils
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ACCTTIIV
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11.. 11.. A
ACCTTIIV
VIITTA
ATTSS D
DEELL D
DEEPPA
ARRTTA
AM
MEEN
NTT D
DEE CCU
ULLTTU
URRA
A –– A
AN
NYY 22001122
1.1.1. DIUMENGES AL TEATRE
diumenges al teatre
1 espai
8 actuacions
1.589 espectadors

1.1.2. FESTIVAL CURTMETRATGES
festival de curtmetratges
1.846 curtmetratges inscrits
24 curts estatals / 28 curts europeus
1.600 espectadors aprox.
11.500 euros en premis

1.1.3. DIES DE LLIBRES

1.1.4. DIA DE LA DANSA

dies de llibres
3 presentacions de llibres
10 activitats

dia de la dansa
2 escoles
150 alumnes
2.000 espectadors aprox.

1.1.5. DIA DE LA MÚSICA
marató musical
3 orquestres de corda
2 grups de vent
Banda EMMC

1.1.6. ACTIVITATS D’ESTIU PER A NENS I JOVES
voluntariat d’estiu
4 voluntaris culturals
15 esportius

vacances esportives i culturals
822 inscrits act. esportives i culturals

1.1.7. FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CAMBRILS
38a edició
5 espais
11 actuacions
6.548 espectadors

11 patrocinadors
16 col·laboradors

1.1.8. CICLE DE CONCERTS A LA CRIPTA DE L’ERMITA
concerts de tardor 2012
9 concerts
més de 1250 espectadors

Memòria de Cultura 2012

143

11..22.. BBEEQ
QU
UEESS II PPRREEM
MIISS
1.2.1. BECA DE RECERCA

1.2.2. PREMI DE PINTURA

beca de recerca

1.2.3. PREMI FOTOGRAFIA

premi de pintura
83 obres presentades
1 premi
5.000 € en premi
1 Menció especial

sense convocatòria

1.2.4. PREMI D’ESCULTURA

25è premi de fotografia
biennal

1.2.5. PREMI NARRATIVA

premi de escultura
sense convocatòria

1.2.6. PREMI POESIA

premi narrativa marítima
13 projectes presentats
3.000 euros en premi
1 Menció especial

premi de poesia
biennal

11..33.. A
ARRTTSS V
VIISSU
UA
ALLSS –– SSA
ALLEESS D
D’’EEXXPPO
OSSIICCIIO
ON
NSS
1.3.1. SALA ÀGORA

1.3.2.SALA ÀMBITS

sala àgora
200 m2
6 exposicions
6.090 visitants

sala àmbits
126 m2
11 exposicions
2.957 visitants

1.3.3. ESPAI EL PATI

1.3.4. TALLERS OBERTS

espai el pati
138 m2
9 exposicions
1.399 visitants

tallers oberts
14 artistes participants

11..44.. A
ACCTTEESS CCU
ULLTTU
URRA
ALLSS PPRRO
OG
GRRA
AM
MEESS FFEESSTTIIU
USS A
ALL LLLLA
ARRG
GD
DEE LL’’A
AN
NYY
1.4.1. SETMANA SANTA
setmana santa
1 cobla

1.4.5. M. DÉU CAMÍ
mare de déu del camí
8 activitats culturals

1.4.2.LA FIRA
la fira
13 activitats culturals

1.4.6. IMMACULADA
festa major immaculada
16 activitats culturals

1.4.3. SANT PERE

1.4.4. M. DÉU CARME

festa major sant pere
7 activitats culturals

1.4.7. SETGE 1640
commemoració setge 1640
1 acte

festa mare de déu del carme
80 alumnes participants aprox.
a la Mostra de Puntaires

1.4.8. NADAL
festa de nadal
11 activitats culturals

11..55.. SSU
UBBV
VEEN
NCCIIO
ON
NSS
1.5.1. SUBVENCIONS ATORGADES
A LES ENTITITATS CULTURALS
subvencions atorgades a les entitats culturals
16 subvencions ordinàries
5 convenis
38.500 € atorgats

Memòria de Cultura 2012

1.5.2. SUBVENCIONS REBUDES
D’ENTITATS PÚBLIQUES I PRIVADES
subvencions rebudes d’entitats públiques i privades
2 organismes públics
71.256,62 € rebuts
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11..66.. A
ALLTTRREESS A
ACCTTU
UA
ACCIIO
ON
NSS PPO
ORRTTA
AD
DEESS A
A TTEERRM
MEE D
DU
URRA
AN
NTT LL’’A
AN
NYY
1.6.1. GUIA CARRERS

1.6.2. PICEM

guia de carrers
622 carrers descrits a la base
2 canvis en la nomenclatura

picem
10 actes singulars
26 arts visuals
11 arts escèniques i música

22.. EEQ
QU
UIIPPA
AM
MEEN
NTTSS CCU
ULLTTU
URRA
ALLSS
22.. 11.. A
ARRXXIIU
UM
MU
UN
NIICCIIPPA
ALL
capacitat total
3.431 ml

noves transferències any 2012
39

superfície any 2012
18,89 ml

superfície ocupada pels 8 fons documentals
1.954 ml

documentació consultada
3.109 peticions de documentació interna

butlletí l’arxiu t’informa
número24

77 consultes externes
70 usuaris
357 documents consultats
1.623 comandes de reproducció de documents

22.. 22.. BBIIBBLLIIO
OTTEECCA
A PPÚ
ÚBBLLIICCA
AM
MU
UN
NIICCIIPPA
ALL
carnets d’usuari
15.304

usuaris de sala
150.192

activitats biblioteca
207

usuaris serveis informàtics
12.172

dies obertura
280

fons biblioteca
75.710

augment anual
943

documents prestats
72.858

promig diari prestat
260

préstec interbibliotecari

2.416

22.. 33.. CCEEN
NTTRREE CCU
ULLTTU
URRA
ALL
Total obertura
280 dies
3.185 hores

Total usuaris
48.106

Total activitats
439

activitats formatives
133
36.617usuaris

exposicions
20
4.563usuaris

activitats audiovisuals
21
408 usuaris

activitats escèniques i musicals
3
333 usuaris

activitats festives
29
1.371 usuaris

activitats literàries
11
929 usuaris

reunions
190
2.555 usuaris

conferències
32
1.330 usuaris

consultes d’informació
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22.. 44.. CCIIN
NEEM
MA
AM
MU
UN
NIICCIIPPA
ALL RRA
AM
MBBLLA
A
sessions
210

pel·lícules
51

espectadors
7.488

recaptació
37.389€

activitats realitzades l’any 2012
10

contractació
23.880,71 €

assistents activitats
3.333

22.. 55.. M
MU
USSEEU
UD
D’’H
HIISSTTÒ
ÒRRIIA
AD
DEE CCA
AM
MBBRRIILLSS
assistents conferències
445

Assistents expos
consultes documentals
D’altres activitats
36
233
externes
244
tallers didàctics
itineraris patrimoni
Itinerància EXPO 1911
206
1.691
27.583
Vil·la Romana de la
Museu Agrícola
Torre de l’Ermita
Torre del Port
Llosa
visitants
visitants
visitants
visitants
1.536
546
2.383
1.140
Total participants
usuaris globals
activitats
37.781
30.438

Molí de les Tres
Eres
visitants
1.738

22.. 66.. SSEERRV
VEEII LLO
OCCA
ALL D
DEE CCA
ATTA
ALLÀ
À
total alumnes
19 cursos presencials i semi-presencials
425 alumnes inscrits
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