
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PEL CONSELL DE CULTURA EL DIA 7 DE MAIG DE 
2018 A LES 19:15  HORES 
 
Casal de Cultura Robert Brillas, essent el dia 7 de maig a les 19:15 hores, es reuneix el Consell 
de Cultura, en sessió ordinària, sota la presidència de la Sra. Maribel Aguilera Mulero, qui el 
presideixi. 
 
 
Assisteixen: 

 
- Taller Flamenco 
- Teatre i Punt 
- Corals Musicorum 
- Ciutadans C’s 
- AMPEL  
- Amics de la Música de Santa 

Magdalena 
- Grup d’Estudis d’Esplugues 
- Escamot Trabucaire Esplugues 
- AMFE 
- Àgora d’Esplugues 

- Àgora d’Esplugues 
- A Escena, Dansa x tots 
- Esbart Vila d’Esplugues 
- Colla de diables infantil Boiets 

Esquitxafocs  
- Club d’Esplai Pubilla Cases 
- Toc de Foc la Bòbila 
- AVV La Plana Montesa 
- Colla de Geganters  
- Penya Barcelonista de l’Avenç 

 
 
 
Oberta la sessió per la Presidenta, a continuació es tracten els assumptes relacionats a l’Ordre 
del Dia: 
 
Temes a tractar: 
 
1r.      Presentació de la diagnosis del Pla de Convivència  
 
El departament de Drets Civils i Convivència  fa l’exposició de la “Diagnosi del Pla de 
Convivència” i faciliten la informació corresponent. 
 
 
2n. Informacions de la regidoria: 
 

- La regidora informa al consell de cultura sobre els terminis de resolució del Concurs de 
Subvencions de Cultura.  

 
3r. Valoració d'activitats:  
 
La regidora elabora un informe sobre les activitats culturals que s’han dut al municipi des de 
l’anterior Consell de Cultura.  
 
Les entitats valoren positivament les activitats que han portat a terme i fan aportacions de 
millora per pròximes edicions.  
 



 
 
4t. Festes de Primavera: S’informa de les activitats programades amb motiu de les 
Festes de Primavera. 
  
5è.  Precs i preguntes: Es comenta, per part de diferents entitats, el calendari d’activitats 
que tenen previst realitzar en els pròxims dies.  

- Es recorda a les entitats la normativa de participació a la Fira d’Entitats d’Esplugues. 
S’arriba a l’acord de mantenir baixa la música a les diferents carpes per tal de 
molestar-se entre elles.  

 
 
I no havent més assumptes per tractar, la President dóna a per finalitzada la sessió, quan són 
les 21:00 hores del dia abans esmentat, estenent-se la present acta. 
 
 
 
 
 


