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IDENTIFICACIÓ
Regidoria

Àrea

CULTURA

IDENTITAT

INTRODUCCIÓ
La Regidoria de Cultura té com a missió impulsar i promoure la cultura des de
diversos àmbits i equipaments especialitzats del poble com el Teatre de la Garriga-El
Patronat, la Biblioteca Núria Albó i la Sala Municipal d’art i exposicions Andreu
Dameson i Aspa.
També promou, a través del patronat de les diferents fundacions, el llegat de Josep
Maurí i el de Fornells- Pla i Conxa Sisquella.
Des d'aquesta àrea també es dóna suport a les diferents entitats del municipi.
QUINS SERVEIS OFERIM?
Sala d’Exposicions “Andreu Dameson”
- Organització d’exposicions
- Cessió de l’espai a entitats i particulars
Suport i Foment a l’associacionisme cultural
- Subvencions i suport tècnic amb les entitats culturals
- Cessió de locals i suport logístic a entitats per l’organització d’activitats culturals
Programació d’activitats del calendari festiu
- Organització d’actes i festes populars ( Reis, Carnestoltes i Festa Major)
- Organització d’actes al voltant de diades significatives (Sant Jordi, Dia
Internacional de la dansa...)

CANALS DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS
Tots els tràmits es poden realitzar a l’OAC es poden consultar a www.lagarriga.cat on
trobareu informació detallada de la documentació necessària per a la seva tramitació i
dels canals pels quals es pot fer cada tràmit: presencial, telèfon, fax, correu postal o per
Internet, a través de l’aplicatiu e-tram
(https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6
B76E636E84F11358.asp?codent=089)
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COMPROMISOS
 A QUÈ ENS COMPROMETEM?
A completar d’acord amb l’aprovació del PAM de la legislatura 2015-19

 COM MESUREM ELS COMPROMISOS?
A completar d’acord amb l’aprovació del PAM de la legislatura 2015-19

ON SOM?
Adreça: Pça església, 2
Telèfon: 938605050
Correu-e genèric: cultura@ajlagarriga.cat
Horari: Matins de 9 a 14 h

Horari sala Municipal d’Exposicions



De maig a juliol: de dijous a dissabte de 17.30 h a 20.30 h i diumenges
i festius d’11 h a 14 h.
De setembre a abril: de dijous a dissabte de 17 h a 20 h i diumenges i
festius d’11 h a 14 h.
RESPONSABLES
Responsable polític: Albert Benzekry
Correu-e: abenzekry@ajlagarriga.cat
Cap d’Àrea: Maria Francisco
Correu-e: mfrancisco@ajlagarriga.cat
Responsable tècnic/a: Sílvia Feixas
Correu-e: sfeixas@ajlagarriga.cat
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