
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PEL CONSELL DE CULTURA EL 
DIA 4  DE FEBRER DE 2019  
 
 
Espai Baronda, essent el dia 4 de febrer   20 hores, es reuneix el Consell de Cultura, 
en sessió ordinària, sota la presidència de la Sra. Maribel Aguilera Mulero. 
 
Assisteixen: 
 

- ACAE 
- C’S ESPLUGUES 
- TIC ESPLUGA VIVA 
- ESCAMOT TRABUCAIRE D’ESPLUGUES 
- PENYA BARCELONISTA DE L’AVENÇ 
- AMPEL 
- AMICS DE LA MÚSICA DE SANTA MAGDALENA 
- GRUP DE PERCUSIÓ ATABALATS 
- AMFE 
- TOC DE FOC LA BÓBILA 
- ESPLAI PUBILLA CASES CAN VIDALET 
- COLLA DE DIABLES INFANTILS BOIETS ESQUITXAFOCS 
- SOCIETAT CORAL CENTENÀRIA LA COLOMA 
- GRUP D’ESTUDIS D’ESPLUGUES  
- AGORA D’ESPLUGUES 
- ESBART VILA D’ESPLUGUES 
- ASSOCIACIÓ TEATRE I PUNT 
- DRUMS BATUKADA 

 
 

 
Oberta la sessió per la Presidenta, a continuació es tracten els assumptes relacionats 
a l’Ordre del Dia: 
 

Temes a tractar: 
 

 
1.  URBACT Playfull Paradigm. 

 
Marc Mellado fa l’exposició del projecte Playfull Paradigm. 
Aquest projecte, compartit amb diverses ciutats europees, s’emmarca en l’àmbit del 
programa URBACT per al desenvolupament sostenible i promou tota una sèrie de 
bones pràctiques per crear un nou paradigma a través del joc participatiu, convertint 
places i espais públics en factors de canvi per afavorir la cohesió social, la 
sostenibilitat i l’envelliment actiu. 
 

2. Valoració d’activitats 
 
Es valoren les activitats que s’han portat a terme des del darrer Consell de Cultura. 
 
 

3. Carnaval 
 



 
 
S’informa de que el Carnaval tindrà lloc el dia 2 de març. Es demana a les entitats que 
facin previsió de la seva participació a la rua i informin al departament de cultura.  
S’informa de que tindrà lloc una reunió tècnica el dia 11 de febrer.  
 
 

4. Informacions de la regidoria 
 
La regidora informa de que el mes de març tindrà lloc la Quinzena de la Dansa 
Metropolitana i exposa les activitats que tindran lloc a Esplugues.  
 
 
 

5. Precs i preguntes 
 

 
El Grup d’Estudis d’Esplugues pregunta si és possible habilitar un espai durant la 
campanya electoral perquè les entitats posin els seus cartells i publicitats. Es queda en 
fer la consulta corresponent i donar una resposta en el pròxim consell.  
 
No hi ha més  precs i preguntes 

 
 

I no havent-hi més assumptes per tractar, la Presidenta dóna per finalitzada la sessió  i 
s’estén la present acta que es signa. 
 
 
 
 
LA PRESIDENTA                           
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maribel Aguilera Mulero                                   
 


