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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PEL CONSELL DE CULTURA EL DIA 8 DE 
MAIG DE 2017 A LES 20:00 HORES 
 
 
Casal de Cultura Robert Brillas, a la sala d’actes, essent el dia 8 de maig a les 20 hores, es 
reuneix el Consell de Cultura, en sessió ordinària, sota la presidència de la Sra. Maribel Aguilera 
Mulero. 
 
Assisteixen: 
 

- Àgora 
- AMFE 
- AMPEL 
- Amics de la Música de Santa Magdalena 
- AV Centre 
- Ciutadans 
- Colla de Bastoners d’Esplugues 
- Colla de Castellers d’Esplugues 
- Colla de Diables Infantils Boiets Esquitxafocs 
- Colla dels Tres Tombs d’Esplugues 
- Colla de Geganters d’Esplugues 
- Corals Musicorum 
- ERC 
- Esbart Vila d’Esplugues 
- Esplai Pubilla Cases Can Vidalet 
- Grup d’Estudis d’Esplugues 
- Grup de Percussió Drums 
- L’Avenç 
- Òmnium Cultural 
- Penya Barcelonista de L’Avenç 
- Secció Sardanista de L’Avenç 
- Societat Coral Centenària la Coloma 
- Taller Flamenco 
- Teatre i Punt 
- Toc de Foc de la Bòbila 

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

Temes a tractar: 
 
 
 

1. Valoració d’activitats 
Les entitats valoren positivament les activitats que han portat a terme (assistència a la 
Trobada Nacional de Catalunya per part de la Colla dels Tres Tombs, Ballada de 
sardanes en la diada de Sant Jordi a càrrec de la Secció Sardanista de L’Avenç, cantada 
de Caramelles per la Societat Centenària La Coloma, presentació del llibre de la Penya 
Barcelonista de L’Avenç, realització de les activitats dels Amics de la Música de Santa 
Magdalena, la Diada Castellera, Concurs de Dibuix, xerrada del Grup d’Estudis a càrrec 
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de l’Esbart Vila d’Esplugues, xerrada de l’Associació de Veïns Centre, representació de 
la Llegenda de Sant Jordi a càrrec de l’Esbart Vila d’Esplugues, Tabalada de l’Esplai 
Pubilla Cases- Can Vidalet,  les presentacions dels llibres de la Xarxa de Dones 
Emprenedores i d’en Joan Verdaguer i la presentació dels Jocs Florals. Concert de 
primavera a càrrec de Musicorum, Festival de Dansa de L’Esbart Vila d’Esplugues, 
Mostra de teatre infantil organitzat entre L’Avenç i l’Ajuntament, Firesplugues, 
 
AMFE explica el sistema de mòduls tecnològics per poder fer el treball de recerca a nivell 
escolar que es un projecte que es realitza a França. És una bona opció per poder 
plantejar en algun moment.  
 
Es valora positivament la Diada de Sant Jordi. Les entitats comenten que hi ha algunes 
entitats que no es queden a la tarda i que això afecta a la resta d’entitats. 

 
            Properes activitats 

Les entitats informen de les properes activitats que portaran a terme: Flors al carrer, 
concert vermut i homenatge a la gent gran, inauguració Tres Tombs, Festa Major de Can 
Vidalet. 
 
 
 

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


