
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PEL CONSELL DE CULTURA EL 
DIA 4  DE MARÇ DE 2019  
 
 
Casal de cultura Robert Brillas, essent el dia 4 de març 20 hores, es reuneix el Consell 
de Cultura, en sessió ordinària, sota la presidència de la Sra. Maribel Aguilera Mulero. 
 
Assisteixen: 
 

- C’S ESPLUGUES 
- PENYA BARCELONISTA DE L’AVENÇ 
- AMPEL 
- AMICS DE LA MÚSICA DE SANTA MAGDALENA 
- COLLA DE DIABLES INFANTILS BOIETS ESQUITXAFOCS 
- GRUP D’ESTUDIS D’ESPLUGUES  
- ESBART VILA D’ESPLUGUES 
- A ESCENA, ASSOCIACIÓ CULTURAL, EDUCATIVA I SOCIAL 
- TALLER FLAMENCO 
- COLA DELS TRES TOMBS D’ESPLUGUES 
- FUNDACIÓ FINESTRELLES 
- CENTRE ARAGONES D’ESPLUGUES 
- COLLA DE GEGANTERS D’ESPLUGUES 

 
 

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

Temes a tractar: 
 

 
1.  Informacions de la regidoria 

 
La regidora informa al consell sobre el projecte Waterwall, que es desenvoluparà al 
municipi en els pròxims mesos. 
Aquesta iniciativa és  una col·laboració entre l’Ajuntament d’Esplugues i l’empresa 
Aigües de Barcelona, i compta amb la participació de l’Espai Municipal de les Arts. 
 
L’objectiu és fer una intervenció artística participativa per decorar actius que 
actualment presenten tacades vandàliques.  
 

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

3. Dansa. Quinzena Metropolitana. 
 
S’informa de que el festival “Dansa. Quinzena Metropolitana” tindrà lloc entre els dies 
13 i 31 de març.  
Es facilita la programació d’espectacles a Esplugues, que compta amb 8 actuacions i 
amb la col·laboració de diverses entitats ciutadanes.  
 



 
 
 

4. Premis Pont 
 
S’informa de que els Premis Pont tindran lloc el 3 de maig. Es facilitarà la corresponent 
informació sobre categories de concurs per correu electrònic.  
 
 
 

5. Sant Jordi 
 
Es demana a les entitats que formen part del consell que confirmin com més aviat 
millor la seva participació a la Fira de Llibres i Roses de Sant Jordi per tal de facilitar la 
seva organització.  
 

6.  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 per correu electrònic.  
 
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                                   
 


