
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PEL CONSELL DE 
CULTURA EL DIA 12 DE JULIOL DE 2021 
 
 
Casal de Cultura Robert Brillas, essent el dia  12  de juliol de 2021 a les  19 
hores, es reuneix el Consell de Cultura, en sessió ordinària, sota la presidència 
de la Sra. Maribel Aguilera Mulero. 
 
La reunió té un format telemàtic.  
 
Assisteixen: 
 

- COLLA DE CASTELLERS D’ESPLUGUES 
- GRUP D’ESTUDIS D’ESPLUGUES  
- CENTRE CULTURAL L’AVENÇ 
- SOCIETAT CORAL CENTENÀRIA LA COLOMA 
- ESPLUGUES EN COMÚ PODEM 
- L’ESBART VILA D’ESPLUGUES 
- PENYA BARCELONISTA DE L’AVENÇ 
- SECCIÓ SARDANISTA DE L’AVENÇ 
- COORDINADORA D’ENTITATS DE CULTURA POPULAR 

D’ESPLUGUES 
- COLLA DE BASTONERS D’ESPLUGUES 
- COLLA DELS TRES TOMBS D’ESPLUGUES 
- CORALS MUSICORUM 
- C’S ESPLUGUES 
- FESTES POPULARS D’ESPLUGUES 

 
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 
 
La regidora de cultura informa sobre la programació “Jazz&Tinturé” iniciada el 
dia 2 de juliol,  impulsada per l’Ajuntament. 
 
Prenen la paraula:  
 
Rosa Abós, Grup d’estudis d’Esplugues. Informa sobre la xerrada “Aproximació 
al temps de Klimt”.  
 
Jordi Figueras, Centre cultural L’Avenç. Informa sobre els actes organitzats pel 
centre: 

- “Atrapasons”, obra familiar realitzada el 27 de juny.  
- “Espectacle causal” a càrrec de L’Endoll Teatre, espectacle de màgia.  

 



 
 
Anna Asencio, coral Musicorum. Informa sobre el concert realitzat per l’entitat 
durant el mes de juliol al centre cultural L’Avenç. 
 
Carmina Fernando, de la Coral Centenària La Coloma. Informa de la seva 
col·laboració i assistència a l’acte del centenari organitzat per l’Orfeó Barceloní.  
 
 
 

2. Festa Major de Santa Magdalena 
 
La regidora informa sobre la celebració de la Festa Major de Santa Magdalena 
entre els dies 22 i 25 de juliol. 
 
S’informa sobre la programació prevista per l’entitat Coordinadora d’entitats de 
cultura popular i tradicional d’Esplugues. Pren la paraula Alba Martínez, de 
l’entitat Coordinadora d’entitats de cultura popular i tradicional d’Esplugues, per 
explicar la programació d’activitats.  
 
Carmina Fernando, de la Coral Centenària La Coloma. Informa de la seva 
intenció de participar en l’ofrena floral de Santa Magdalena.  
 
Jordi Figueras, Centre cultural L’Avenç. Informa de que faran una fira de petit 
format al carrer Àngel Guimerà per Santa Magdalena.  
Informa també de que voldrien haver començat al mes de juliol amb la 
programació amb motiu de l’Any Tomàs però finalment ho faran a partir del mes 
de setembre.  
 

3. Festa Major de Sant Mateu 
 

La regidora informa sobre la celebració de la Festa Major de Sant Mateu, entre 
els dies 17 i 21 de setembre. Serà una festa amb una dimensió major que el 
“Sant Mateu cultural” dut a terme al 2020, amb més espais i activitats, però 
mantenint mesures de prevenció per garantir la seguretat sanitària.  
 
Es recalca la alta voluntat de participació de les entitats culturals. 
 
Prenen la paraula:  
 
Francisco Duran, de l’entitat Colla de Castellers d’Esplugues. Informa de que la 
colla per ara està  fent assajos però amb limitacions i encara no poden 
confirmar la seva participació a Sant Mateu. 
  
Alba Martínez, de l’entitat Coordinadora d’entitats de cultura popular 
d’Esplugues. Suggereix que pot ser interessant que la Festa Major comenci el 
dijous.  
 
 
Jordi Figueras, Centre cultural L’Avenç. Informa de la previsió de fer les 
següents activitats: 



 
 

- Bateig de la nova fera de foc realitzada per l’entitat.  
- Inici dels tallers de Cant Col·lectiu Feminista 

 
Guillem Eastaway, Secció Sardanista de l’Avenç. Informa de les activitats 
previstes per l’entitat per la Festa Major.  
 
Laia Sanz, Festes Populars d’Esplugues. Manifesta l’ interès de l’entitat per fer 
activitats en espais que no siguin patis d’escoles. Ens emplacem a convocar 
una reunió entre l’entitat i el departament de cultura per valorar les propostes.  
 

4. Informacions de la regidoria. 
 
La regidora informa de que a partir del passat 1 de juliol la nova empresa de so 
i llum va començar a treballar i serà la que cobreixi els actes que programin les 
entitats.  
 

5. Precs i preguntes 
 

Jordi Figueres, Centre cultural L’Avenç. Fa consulta respecte a si està previst 
que a la Festa Major de Sant Mateu es realitzi pregó. La regidora informa de 
s’està treballant en la confecció d’aquesta acció encara.  
 
I no havent-hi més assumptes per tractar, la Presidenta dóna per finalitzada la 
sessió a les 20:15h i s’estén la present acta que es signa. 
 
 
 
LA PRESIDENTA                           
                               
 
 
 
 
 
Maribel Aguilera Mulero                                   
 


