
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PEL CONSELL DE CULTURA EL 
DIA 3 DE DESEMBRE DE 2018 
 
 
Casal de Cultura Robert Brillas, a la sala d’actes, essent el dia 3 de desembre a les 19 
hores, es reuneix el Consell de Cultura, en sessió ordinària, sota la presidència de la 
Sra. Maribel Aguilera Mulero. 
 
Assisteixen: 
 

- Àgora 
- Associació Teatre i Punt 
- Colla de Castellers d’Esplugues 
- Colla de Diables Infantils Boiets Esquitxafocs 
- Corals Musicorum 
- Coordinadora d’Entitats de Cultura Popular 
- Ciudadanos 
- Escamot Trabucaire 
- Grup d’Estudis d’Esplugues (s’excusa) 
- L’Avenç 
- Penya Barcelonista de L’Avenç 
- Secció Sardanista de L’Avenç 
- Societat Coral Centenària la Coloma 
- Taller Flamenco 

 
 

 
 

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

Temes a tractar: 
 

 
1. La reforma horària a càrrec de Xavier Peralta, coordinador del projecte 

pilot del “Pacte pel temps” impulsat per la Diputació de Barcelona. 
 
Es fa una explicació del projecte pilot i es planteja una reflexió al voltant del “pacte pel 
temps” amb exemples molt descriptius. S’emplaça a una nova convocatòria de la que 
s’informarà amb antelació. 
 

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

3. Activitats de Nadal i Reis 
 
L’activitat cultural a la ciutat és molt rica en activitats nadalenques ( Pesebre Viviente, 
Pastorets, Poema de Nadal, Concerts corals, concurs de dibuix, caga tió, parc de jocs, 
campaments de patges, Cavalcada, fira de Nadal, entre d’altres, són activitats que es 
desenvolupen a la ciutat durant Nadal i Reis. 



 
 
 
Presentació de l’entitat Escamot Trabucaire el dia 15 de desembre. 
 

4. Informacions de la regidoria 
 
La regidora felicita a la Societat Coral Centenària La Coloma pel reconeixement 
obtingut en la Xa Edició dels premis de reconeixement cultural del Centre d’Estudis 
Comarcal del Baix Llobregat com a guanyadora de la candidatura del Premi Joan 
Cererols i Fornells de música. 
 
La regidora explica que s’està treballant en una proposta de normativa relativa a la 
realització d’activitats nocturnes a la via pública i que les entitats rebran per correu 
electrònic l’esborrany per tal de poder fer-hi aportacions. 
 
 

5. Precs i preguntes 
 

No hi ha 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                                   
 


