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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PEL CONSELL DE CULTURA EL DIA 9 
D’ABRIL DE 2018  
 
 
Casal de Cultura Robert Brillas, a la sala d’actes, essent el dia 9 d’abril 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 
- Colla de Bastoners d’Esplugues 
- Colla de Castellers d’Esplugues 
- Colla de Diables Infantils Boiets Esquitxafocs 
- Colla dels Tres Tombs d’Esplugues 
- Colla de Trabucaires d’Esplugues 
- Corals Musicorum 
- Coordinadora d’Entitats de Cultura Popular 
- Ciudadanos 
- Dansa per Tots/ A Escena 
- Esbart Vila d’Esplugues 
- Grup d’Estudis d’Esplugues 
- Grup de Percussió Drums 
- L’Avenç 
- Penya Barcelonista de L’Avenç 
- 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. Presentació de l’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat. 

El tècnic coordinador de l’Ateneu explica que L’Ateneu Cooperatiu és un projecte estratègic per 
a impulsar i donar suport a l’economia social i cooperativa en el territori, que compta amb una 
gestió compartida entre administracions locals, ajuntaments i consell comarcal, i entitats de 
l’economia social de la comarca, cooperatives, associacions i fundacions. 
 
 

2. Informacions de la regidoria 
La regidoria comenta que enguany les dates de la Nit Esotèrica i la Nit dels Museus seran en 
diferents caps de setmana, els dies 26 i 19 de maig respectivament. La data de la Fira 
d’entitats serà el dia 13 de maig. Es comenta que la Quinzena de la Dansa tindrà continuïtat 
l’any 2019 i que s’hi ha sumat els municipis de Sant Cugat, El Prat i Viladecans. 
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3. Valoració d’activitats 
Les entitats valoren positivament les activitats que han portat a terme entre els dies 10 
de març i 7 d’abril ( XXII Festa dels Tres Tombs, XXII Festival de Música Clàssica i 
Tradicional, Ballada de Sardanes, Concert de cor a cor del cor de cambra in Crescendo 
de Tarragona i de les corals Musicorum i cantada de Caramelles a càrrec de la Societat 
Coral Centenària La Coloma i la realització de la Setmana Cultural i concerts de 
primavera a càrrec de l’Escola municipal de Música). 

 
            Properes activitats 

Les entitats informen de les properes activitats que portaran a terme. 
 
4. Sant Jordi 

S’informa que la participació de les entitats i establiments en la Diada de Sant Jordi serà del 
voltant de 55 parades. 
 

5. Precs i preguntes 
No hi ha 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 signen 
 
 
 
 
LA PRESIDENTA                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maribel Aguilera Mulero                                   


