
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PEL CONSELL DE CULTURA EL 
DIA 14 DE GENER DE 2019  
 
 
Espai Baronda, essent el dia 14 de gener  19 hores, es reuneix el Consell de Cultura, 
en sessió ordinària, sota la presidència de la Sra. Maribel Aguilera Mulero. 
 
Assisteixen: 
 

- AMPEL 
- AMICS DE LA MÚSICA DE SANTA MAGDALENA 
- PASTORETS D’ESPLUGUES 
- TOC DE FOC LA BÓBILA 
- ESPLAI PUBILLA CASES CAN VIDALET 
- ASSOCIACIÓ TEATRE I PUNT 
- COLLA DE CASTELLERS D’ESPLUGUES 
- COLLA DE DIABLES INFANTILS BOIETS ESQUITXAFOCS 
- CORALS MUSICORUM 
- CIUDADANOS 
- GRUP D’ESTUDIS D’ESPLUGUES  
- L’AVENÇ 
- PENYA BARCELONISTA DE L’AVENÇ 
- DRUMS BATUKADA 
- AMFE 
- 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. 
 
En aquesta segona sessió, es fa una explicació del projecte pilot i es planteja una 
reflexió al voltant del “pacte pel temps”.  
 

2. Valoració d’activitats 
 
Es valoren les activitats que s’han portat a terme des del darrer Consell de Cultura. 
Sobre l’espectacle de rebuda i cavalcada de reis, es fa una valoració positiva de 
l’edició 2019. 
 
 

3. Carnaval 
 
S’informa de que el Carnaval tindrà lloc el dia 2 de març. Es demana a les entitats que 
facin previsió de la seva participació a la rua i informin al departament de cultura.  



 
 
 
 

4. Informacions de la regidoria 
 
La regidora informa de que  l’Ajuntament de Barcelona posarà a un dels seus carrers 
el nom Angelina Alòs en homenatge a la ceramista espluguina.  
 
 

5. Precs i preguntes 
 

 
El president de l’Avenç Centre Cultural d’Esplugues de Llobregat informa de que 
la Federació d’Ateneus de Catalunya va celebrar la 29ena gala dels Premis Ateneus, 
atorgant el  2n Premi a la Creativitat Artística a “Tot fent els Pastorets” . 
 
No hi ha més  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                                   
 


