
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PEL CONSELL DE 
CULTURA EL DIA 7 D’OCTUBRE DE 2019 A LES 20:00  HORES 
 
Casal de Cultura Robert Brillas, essent el dia 7 d’octubre a les 20:00 hores, es 
reuneix el Consell de Cultura, en sessió ordinària, sota la presidència de la Sra. 
Maribel Aguilera Mulero, qui el presideixi. 
 
 
Assisteixen: 

 
- Colla de diables infantil 

Boiets Esquitxafocs 
- Associació Teatre i punt 
- Coral La Coloma 
- Corals Musicorum 
- Àgora Esplugues 
- AVV Centre 
- Toc de Foc La Bòbila 
- Esplai Pubilla Cases Can 

Vidalet 
- Colla dels Tres Tombs 
- Ciutadans C’s 

- Esplugues en Comú Podem 
- Esbart Vila d’Esplugues 
- AMPEL  
- Grup d’Estudis d’Esplugues 
- Coordinadora d’entitats 

d’Esplugues 
- Escamot Trabucaire 

d’Esplugues 
- AMFE 
- Directora del departament de 

cultura 
- Tècnica de cultura.  

 
 
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 des de l’anterior Consell de Cultura. A destacar: 
 

- 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya; acte institucional, ballada 
de sardanes a càrrec de Secció Sardanista de L’Avenç, botifarrada a 
càrrec d’Esbart Vila d’Esplugues. 

- 13 de setembre, Correllengua 2019 
- 14 de setembre,  7è sopar de germanor del carrer de l’Avenç  
- 15 de setembre,  festa infantil del carrer de l’Avenç  
- 17 de setembre, Conferència: ‘L’obra de joventut d’Antoni Gaudí’, a 

càrrec d’Amics dels Museus i del Patrimoni d’Esplugues de Llobregat 
(AMPEL) 

- 25 de setembre, presentació del llibre: racons del Montseny amb aigua 
Organitzat per CEE-Espluga Viva 

- 26 de setembre, obertura dels actes del programa “1939, Esplugues” . 



 
- 2 d’octubre, conferència: ’L’entrada dels nacionals al Baix Llobregat’ a 

càrrec de l’historiador Jordi Amigó. 
 

- 3 d’octubre, Xerrada: ‘Euskara. Evolución y orígenes de la lengua 
vasca‘. Organitzat per Grup d’Estudis d’Esplugues 

- 5 d’octubre, Teatre: El muntaplats. Organitzat per L’Avenç Centre 
Cultural i la companyia Bassobrat 

- 6 d’octubre Matinal Flamenca.  Organitzat per CCA Plaza Macael 
 
 
 
Així mateix, es fa una valoració de les activitats que es van realitzar en el marc 
de la Festa Major d’Esplugues. En aquest sentit, la regidora informa respecte a 
les circumstancies que van provocar que el Pregó no es dugués a terme en 
aquesta edició de la Festa Major. De la mateixa manera, un representant de la 
Coordinadora d’Entitats d’Esplugues exposa el punt de vista de l’entitat.  
 
Altres entitats del consell informen d’incidències durant la Festa Major.  
 
 
2r. Castanyada: S’informa de les activitats programades amb motiu de la 
castanyada, les entitats exposen les seves iniciatives.   
 
  
3r. Informacions de la regidoria:  

 
- S’informa de que pròximament s’iniciaran obres d’acondicionament de la 

Sala Teatre del Casal de Cultura Robert Brillas.  
 
 
5è.  Precs i preguntes: Es comenta, per part de diferents entitats, el 
calendari d’activitats que tenen previst realitzar en els pròxims dies.  
 
 
I no havent més assumptes per tractar, la Presidenta dóna per finalitzada la 
sessió, quan són les 21:30 hores del dia abans esmentat, estenent-se la 
present acta. 
 
 
 
 
 


