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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PEL CONSELL DE CULTURA EL DIA 5 DE 
NOVEMBRE DE 2018  
 
Casal de Cultura Robert Brillas, a la sala d’actes, essent el dia 5 de novembre a les 20 
hores, es reuneix el Consell de Cultura, en sessió ordinària, sota la presidència de la Sra. 
Maribel Aguilera Mulero. 
 
Assisteixen: 
 

- Àgora 
- ACAE 
- Colla de Bastoners d’Esplugues 
- Colla de Diables Infantils Boiets Esquitxafocs 
- Colla dels Tres Tombs d’Esplugues 
- Coordinadora d’Entitats de Cultura Popular 
- Ciudadanos 
- Dansa per Tots/ A Escena 
- Esbart Vila d’Esplugues 
- Escamot trabucaires d’Esplugues 
- Grup d’Estudis d’Esplugues 
- Penya Barcelonista de L’Avenç 
- Societat Coral Centenària la Coloma 
- Taller Flamenco 
- Teatre i punt 
- AVV Barri Centre 
- Xarxa de dones emprenedores d’Esplugues 

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

 
1r. Valoració d'activitats:  
 
La regidora elabora un informe sobre les activitats culturals que s’han dut al municipi 
entre el 17 de setembre i el 5 de novembre. Les entitats valoren positivament les 
activitats: 
 
 

- Concert de Festa Major: Party’18 De les corals de Musicorum 
- Teatre: El crèdit  
- Conferència: ‘50 anys sense el Raval’  
- Festivitat del Pilar  
- Homenatge a Lluís Companys  
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- Festival Arrela’t 
- XV Aniversari de la Colla Infantil Toc De Foc de la Bòbila  
- XXI cicle de concerts Catalunya Coral  
- Festival de jotes  
- Presentació dels llibres: ‘Una nova vida’, de Carolina Orgillés  
- 19a Biennal de ceràmica d’Esplugues Angelina Alós  
- Pati Blau amb l’escriptora Jenn Díaz Autora de ‘Vida familiar’  
- Teatre: ‘Un aire de família’  
- Castanyades  
- XXXVI Concurs de panellets  
- Festa Infantil de la Tardor de l’Esbart 
- XV Aplec de la Sardana  

 
Així mateix, es fa una valoració de les activitats que es van realitzar en el marc de la Festa 
Major d’Esplugues.  

 
Les entitats valoren positivament les activitats que han portat a terme i fan 
aportacions de millora per pròximes edicions.  

 
2n. Informacions de la regidoria:  
 

- La regidora informa al consell de cultura sobre la candidatura de la Societat 
Coral Centenària la Coloma com a finalista als Premis de Reconeixement 
Cultural que es concediran el 16 de novembre.  
 

- S’informa de que el documental "Goodbye Ringo", produït per Exit Media amb 
el recolzament de l’Ajuntament d’Esplugues, ha rebut el Premi del Públic Sitges 
Documenta, com a millor documental, al 51é Festival Internacional de Cinema 
de Sitges. 

 
- S’informa de que pròximament s’iniciaran obres al Casal de Cultura Robert 

Brillas.  
 
 
3r. Cavalcada de reis: Es demana a les entitats interessades que comuniquen com 
més aviat millor la serva disposició a participar de la cavalcada de reis 2018. Es convoca 
la pròxima reunió tècnica el dia 4 de desembre.  
 
4t.  Precs i preguntes: Es comenta, per part de diferents entitats, el calendari 
d’activitats que tenen previst realitzar en els pròxims dies.  
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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                                   
 


