
 
 

 

CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA                          ACTA Nº 3                        
ANY 2017 

 

DATA DE CELEBRACIÓ: 31 de maig de 2017  LLOC: Biblioteca  
HORA D’INICI: 19:00 h.                                               HORA FINAL: 21:30 h. 
 
 
MEMBRES DEL 
CONSELL 

EN REPRESENTACIÓ Assistents Absents Excusats 

President: Il·lm. Sr. Jordi 
San José Buenaventura. 

Alcalde de Sant Feliu de 
Llobregat 

x   

Vicepresident: Sr. Manel 
Martínez Díaz 

Tinent d’alcalde, delegat de 
Cultura. 

x   

Sr. Josep M. Monés 
Martínez  

Grup municipal ICV-EUIA-
ISF. 

x   

Sr. Rubén González 
Belver 

Grup municipal PSC   x 

Sra. Judith Espert Pemán  Grup municipal ERC. x   

Sr. Enrique Ariza Murtro Grup municipal Ciutadans   x 

Sr. Jaume Manyoses 
Canadell 

Grup municipal CDC   x 

Sr. Santiago Manuel 
Andrés. 

Grup municipal CC Veïns   x 

Sr. Daniel Castillero 
Campayo 

Grup municipal PP.   x 

Sra. M. Jacinta Benítez 
Gómez 

Grup municipal Junts per 
Sant Feliu. 

  x 

Sra. Pilar López 
Rodríguez 

Associació Amics de les 
Roses de Sant Feliu de Ll. 

  x 

Sra. Maria Comellas 
Doñate 

Associació Cinebaix.   x 

Sr. Santiago de Manuel 
Andrés 

Associació Balls d’Envelat 
Santfeliuenc 

  x 

Sr. Joan Baeza (en 
substitució de Consell 
Palau)  

Agrupació Pessebrista de 
Sant Feliu de Llobregat. 

x   

Sr. Antonio Onieva i 
Castelló 

Ateneu Santfeliuenc x   

Sra. Luisa Elena Gàmez 
Rancaño  

Cercle de Belles Arts de 
Sant Feliu de Llobregat. 

  x 

Sra. Virtudes Giraldez de 
Oses  

Associació Amics del carrer 
de Santa Creu 

  x 

Sr. Antoni Esteve Camps  Casino Santfeliuenc. x   

Sr. Joan Lorenzo Carcasó 
i Sr. Rubén González 

Associació per la Promoció 
de l’Espectacle Infantil i 
Juvenil - Xarxa Sant Feliu 
de Llobregat 

x   

Sra. Maria Teresa 
Carcasó i Xarrié 

Associació Cultural Calaix 
de Sastre. 

x   



 
 

 

Sr. Josep Sanosa Valls  Associació Geganters de 
Sant Feliu. 

  x 

Sr. Moisés González 
Rodríguez  

Associació Hermandad 
Ntra. Sra. de la Salud. 

  x 

Sr. Carles Galdón Amigó  Associació Cultural 
Folklòrica. 

x   

Sr. Antoni Cobo López  Associació PCR Luis de 
Córdoba. 

  x 

Sr. Rafel Alsina Sala  Castellers de Sant Feliu. x   

Sra. Mireia Amigó Rodrigo  Coordinadora de Colles de 
Sant Feliu 

  x 

Sra. Núria Repullo Vique  Comissió de Festes del 
carrer de Joan Maragall. 

  x 

Sra. Georgina González 
Márquez  

Centro Cultural Andaluz 
Virgen del Rocío 

  x 

Sra. Montserrat Baleta 
Ferrer  

Centre Parroquial   x 

Sra. Esther  
Tort (en substitució de 
Silvia Requena)  

Associació Arrels Locals. x   

Sr. Arnau Picón Martínez  Sant Feliu de Llobregat Viu, 
SCCL. 

  x 

Sr. Jordi Medina Sala  Associació FETS. x   

Sr. Ildelfonso Rendondo 
Vaquero  

Peña Bética de Sant Feliu 
de Llobregat. 

  x 

Sr. Jesús Ortiz Cantero  Associació Motor Clàssic 
Sant Feliu 

  x 

Sr. José Cabello Pino  Centre Cultural Recreatiu 
Joan de Batlle. 

x   

Sra. Inmaculada Tendeiro 
Fernández  

Associació El tro de 
Falguera. 

  x 

Sr. Jaume Pagés Grau  Departament de Cultura. x   

Sr. Francesc Sànchez Departament de Cultura. x   

Sr. Israel Ruiz Departament de Cultura. x   

Sra. Marina Abadias Biblioteca Montserrat Roig x   

Sr. César Lorenzo Rubio  En qualitat de Secretari x   

 
 

ORDRE DEL DIA 

1 Memòria 2016 i seguiment Pla Estratègic Cultura 

2 Estat del Protocol de la Festa de Tardor 

3 Informacions de Patrimoni  

4 Balanç de la Setmana de la Poesia 

5 Breu presentació de la Programació cultural i de Festes de 2017 

6 Presentació nova Biblioteca 

7 Torn obert de paraules  

8 Visita a la Biblioteca 

 



 
 

 

 

ASSUMPTES TRACTATS 

1 Memòria 2016 i seguiment Pla Estratègic Cultura.  
El tinent d’alcalde, Manel Martínez, pren la paraula per donar la 
benvinguda als assistents i explicar sintèticament els trets generals de la 
Memòria del Departament del 2016 i la valoració del PEC que s’ha enviat 
juntament amb la convocatòria a tots el membres del Consell. 
El Joan Lorenzo, valora positivament la iniciativa però troba a faltar els 
següents aspectes a la Memòria: actes de l’enterrament del Carnestoltes 
a la plaça de la Vila, Gimcana de la Rosa, actes de la Castanyada i 
Setmana de la llengua. També destaca que al PEC es va deixar 
constància de la manca de programació estable de teatre a la ciutat. 
El Manel Martínez li respon que s’afegiran les informacions que manquin a 
la Memòria. Respecte a la programació teatral, afirma que l’Ajuntament és 
conscient d’aquesta mancança però les limitacions d’espai i 
pressupostàries per a una programació estable i de qualitat no permeten 
fer la inversió necessària per disposar d’un nou teatre durant aquest 
mandat.   

2 Estat del Protocol de la Festa de Tardor. 
El cap del Departament de Cultura, Jaume Pagès, informa sobre la 
necessitat de consensuar un Protocol de la Festa de Tardor i l’estat en 
que es troba el procés d’elaboració, remetent-se a les informacions 
enviades per a més detall. 
El representant de l’Agrupació Cultural Folklòrica, Carles Galdón, pregunta 
per les persones i entitats que formen part de la Comissió de Protocol, ja 
que la seva entitat no ha estat informada prèviament. 
El Jaume Pagès i el Manel Martínez informen que la Comissió de Protocol 
està formada pels Mocadors d’Honor i la representant de FETS, però en 
tot cas, remarquen que no s’aprovarà cap document sense el consens 
general. Així mateix, s’informarà a les colles de les passes que es vagin 
donant per tal de garantir una comunicació més fluida.  

3 Informacions de Patrimoni  
El César Lorenzo informa sobre les darreres actuacions de la Comissió de 
Patrimoni, fent especial incidència en la preparació de la IV Setmana del 
Patrimoni que tindrà lloc del 22 de setembre al 1 d’octubre, 
aproximadament.  
El Joan Lorenzo manifesta l’interès de Calaix de Sastre en participar dels 
actes de la Setmana, tal com van fer en edicions anteriors (2014 i 2015). 
També pregunta pels motius que justifiquen que la subvenció atorgada a 
Arrels Locals sigui, sota el seu parer, tan elevada. 
El Manel Martínez informa que la participació a la Setmana de Patrimoni 
està obert a totes les entitats que vulgui col·laborar i cedeix la paraula a la 
Esther Tort, representant d’Arrels Locals, qui explica que l’import de la 



 
 

 

subvenció cobreix les despeses de coordinació tècnica de la Setmana i el 
bolcat de la informació i materials gràfics relacionats a la web 
www.santfeliuabans.cat. També aprofita l’ocasió per presentar al Consell 
una iniciativa sorgida de diferents entitats (ARES, USLA, Arrels Locals i 
persones a títol individual) per elaborar un Inventari de bens museables de 
Sant Feliu, que es va fer pública el dia 29 a l’Ateneu.  
El Joan Lorenzo reclama la necessitat d’un equipament per a la 
conservació i difusió del patrimoni local.  

4 Balanç de la Setmana de la Poesia  
L’Israel Ruiz fa un valoració de la setmana de la Poesia 2017 destacant 
els bons resultats obtinguts (més detalls a la documentació enviada 
prèviament). 
No hi ha preguntes al respecte. 

5 Breu presentació de la Programació cultural i de Festes de 2017 
El Francesc Sànchez repassa les principals novetats de la programació de 
festes del 2017, destacant la valoració positiva de les innovacions 
introduïdes en els actes que ja s’han realitzat per part de les respectives 
comissions organitzadores -Reis, Carnaval i Festes de Primavera-. 
El Toni Onieva pregunta qui forma part de la Comissió de Reis, ja que 
segons el seu parer el desenvolupament de la Cavalcada no va ser del tot 
correcte, pel retard en l’arribada i la manca d’espectacularitat.  
El Manel Martínez explica els motius que van moure a canviar el 
recorregut, fet que va ser valorat positivament de forma majoritària pels 
integrants de la Comissió de Reis. El Tinent d’alcalde explica que el 
caràcter participatiu de la cavalcada és un valor però també un 
condicionant a l’hora de replantejar el seu desenvolupament. En els 
darrers anys s’ha procedit a una renovació dels vestits dels figurants, les 
tres carrosses dels Reis i la carrossa del patge Shelin. El repte actual és la 
millora de l’arribada a la plaça, en la que s’està treballant. 
El Joan Lorenzo pren la paraula per recordar que el 5 de juny se celebra 
l’Aplec de la Salut i convidar als presents a participar-hi.   

6 Presentació nova Biblioteca  
La directora de la biblioteca, Marina Abadias, presenta les principals 
novetats de la reforma de l’edifici (s’adjunta presentació de Power Point).  

7 Torn obert de paraules 
En Joan Lorenzo proposa recuperar la Taula de Programació per evitar 
que les programacions culturals de diferents entitats coincideixin en el 
mateix dia i hora. El Manel Martínez respon que des del Departament 
s’estudiarà la forma d’evitar les contraprogramacions accidentals. 
En Joan Lorenzo també pregunta per les previsions de millora de la 
capacitat de la plaça de Lluís Companys durant la Festa de Tardor. 
L’alcalde respon que la licitació de les obres s’aprovarà al proper Ple i és 
probable que a la Festa de 2018 ja estigui enllestida.  

http://www.santfeliuabans.cat/


 
 

 

En tercer lloc també pregunta per l’estat de la Masia de la Salut, al que el 
Manel Martínez explica que s’hi està treballant per poder fer-hi un Centre 
d’Interpretació que sigui la porta d’entrada al Parc de Collserola per la 
vessant sud, però no té data prevista atesa la quantitat d’actuacions 
urgents a realitzar per consolidar l’estructura de l’edifici. 
En quart lloc demana més informació sobre el nou sistema de relació a 
través de mitjans electrònics amb l’administració a que estan obligades les 
entitats. El Manel Martínez recorda la disponibilitat dels tècnics del 
Departament de Cultura per atendre les consultes i dubtes que es 
plantegin. En cas de disposar d’un manual, s’enviarà per correu electrònic. 
Finalment, pregunta pel paper de les entitats de Cultura en el Projecte 
Educatiu de Ciutat. El Tinent d’alcalde explica que en aquests moments 
està obert el termini per a que les entitats interessades se sumin al grup 
promotor del PEC. 
En Rubén González recorda que el 18 de novembre se celebra el Tast 
d’espectacles organitzat per la Xarxa i demana un esforç a l’Ajuntament 
en la difusió i el suport a l’acte, el que és respost pel Manel Martínez 
comprometent-se a fer difusió en base als recursos disponibles. 
Tanca el torn de paraules el Tinent d’alcalde informant que la previsió és 
realitzar la propera reunió del Consell Municipal de Cultura al voltant del 
18 de setembre. 

8 Visita a la Biblioteca 
La directora de la biblioteca fa una visita guiada a l’edifici comentant les 
principals novetats 

 

 

ACORDS 

1 Afegir els punts que falten i tornar a enviar la Memòria als membres del 
Consell Municipal de Cultural.   

2 Seguir amb el procés d’elaboració del Protocol de la Festa de Tardor, 
intentant que sigui el més participatiu i consensuat possible.  

3 Convidar a les entitats que no treballen específicament en l’àmbit de 
patrimoni a que participin en la Setmana del Patrimoni. 

4 No s’adopta cap acord respecte a aquest punt de l’ordre del dia.  

5 No s’adopta cap acord respecte a aquest punt de l’ordre del dia. 

6 No s’adopta cap acord respecte a aquest punt de l’ordre del dia. 

7 Respondre a les diferents preguntes i requeriments plantejats en la 
mesura de les possibilitats del Departament.   

8 No s’adopta cap acord respecte a aquest punt de l’ordre del dia. 

 

 


