
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTACIÓ DEL SERVEI 

El servei de Cultura té com a objectiu 
organitzar, gestionar i promoure 
activitats en l’àmbit cultural que es 
realitzen al municipi. 

Com a important actiu cultural, dona 
suport a les entitats del municipi, 
col·laborant, i fomentant les seves 
iniciatives i activitats, i també a la tasca 
de dinamitzar, divulgar i recuperar el 
patrimoni i la seva transmissió. 

Una altra línia és la de donar a conèixer 
el patrimoni cultural tant a la 
ciutadania com a les escoles a través de 
projectes realitzats en col·laboració 
amb les escoles de Premià de Mar. 

El servei és responsable de diferents 
espais culturals: centre cívic, biblioteca 
municipal, Espai l’Amistat, Can Manent. 

QUÈ FEM? 

Treballem per promoure la cultura 
entre la ciutadania oferint un conjunt 
d’activitats, instal·lacions i programes i 
donem suport als projectes, necessitats 
i activitats de les entitats culturals 

QUÈ OFERIM? 

Organitzar i programar actes i activitats 
municipals relacionades amb les 
diferents disciplines: 
o Arts visuals 
o Cultura popular i tradicional 
o Patrimoni 
o Arts escèniques i música 
o Cinema 
o Lletres i lectura 

Programar teatre i música professional 
al teatre Espai l’Amistat. 

Organitzar les activitats vinculades al 
cicle festiu: Nadal-Reis, Carnaval-Festa 

Major d’hivern, Sant Jordi, Sant Joan, 
Festa Major, Diada Nacional. 

Donar suport a les entitats culturals 
mitjançant l’atorgament de subvencions i 
la col·laboració en projectes culturals. 
Col·laborar en la cessió d’espais 
municipals i en la cessió de material i 
altres infraestructures pels seus actes. 

Atendre la ciutadania en el marc de les 
demandes culturals 

Gestionar l’espai Centre Cívic i realitzar el 
seguiment del manteniment dels espais 
culturals cedits a entitats.  

Oferir projectes culturals educatius a les 
escoles, com l’Anem al Teatre 

A QUI ENS ADRECEM? 

Als ciutadans i ciutadanes de Premià de 
Mar. A les entitats, associacions culturals i  
centres educatius del municipi. 

EL NOSTRE COMPROMÍS 

Respondre les sol·licituds de material per  
a les activitats de les entitats municipals. 

Facilitar espais culturals a les entitats per 
a la realització d’actes culturals segons la 
disponibilitat de les sales.  

Facilitar el Centre Cívic i la biblioteca com 
a espai expositiu per a la realització 
d’exposicions. 

Respondre les consultes, queixes o 
suggeriments en un màxim de 7 dies. 

Mantenir actualitzada la informació 
cultural al web municipal, a l’agenda i a 
les diferents xarxes disponibles. 

Difondre les activitats culturals que es 
realitzen per tal de donar-los projecció. 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

AJUDEU-NOS A MILLORAR 

Consulteu el web municipal per 
informar-vos de les activitats culturals 
que es realitzen i si cal inscripció. 

En cas que es necessiti inscripció, 
aportar la documentació correctament 
per evitar requeriments. 

Comuniqueu qualsevol incidència o 
anomalia que detecteu al nostre servei i 
als equipaments culturals. 

Feu un bon ús dels espais culturals 
d’acord amb les normes d’ús i respecteu 
la resta d’usuaris. 

Formuleu les queixes i suggeriments de 
millora que estimeu convenient a través 
dels sistemes establerts. 

 

 

INDICADORS DEL SERVEI 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 2018 2019 2020 

Nombre de subvencions atorgades a entitats 
culturals del municipi 

11   

Nombre d’escoles i instituts participants a projectes 
educatius de l’àmbit cultural 

9   

Nombre de cessió de sales i espais  als 
equipaments culturals municipals 

114   

% d’ocupació de l’Espai l’Amistat 71,12%   

Nombre d’activitats culturals en 
espais oberts 

105   

 
 

 

DADES DE CONTACTE 

CENTRE CÍVIC 
Esperança, 19 
08330-Premià de Mar 
Tel. 93.752.99.90 
cultura@premiademar.cat 
Horari:   de  dilluns  a  divendres   de  9:30      a 13  h i 
de 17 h a 21 h i dissabtes de 17 a 21 h 
 

 


