
 
 

 

CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA                          ACTA Nº 4                        
ANY 2017 
 
DATA DE CELEBRACIÓ: 13 de setembre de 2017 LLOC: Palau Falguera  
HORA D’INICI: 20:00 h.                                               HORA FINAL: 21:00 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. Núria Àlvarez (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. Francesc Sànchez Departament de Cultura x   
Sr. Israel Ruiz Departament de Cultura x   
Sra. Anna Royo  Departament de Cultura x   
Sr. César Lorenzo Rubio  En qualitat de Secretari x   
 
 
ORDRE DEL DIA 
1 Aprovació de l’acta de la reunió anterior 
2 Elecció del Mocador d’Honor de la Festa de Tardor 2017  
3 Calendari de reunions  
4 Torn obert de paraules  
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
ASSUMPTES TRACTATS  
1 Aprovació de l’acta de la reunió anterior  

El tinent d’alcalde, Manel Martínez, recorda que l’acta es va enviar poc 
després de la reunió i s’hi van incorporar les modificacions proposades. 
En Joan Lorenzo pregunta si les seves observacions es van incorporar. 
Se l’indica que l’acta amb les observacions proposades està penjada a la 
web del consell. 
S’aprova per unanimitat.  

2 Elecció del Mocador d’Honor de la Festa de Tardor 2 017.  
El tinent d’alcalde, Manel Martínez, pren la paraula per explicar la 
proposta de la Comissió de Mocadors d’Honor de concedir el Mocador 
d’Honor d’enguany al Sr. Joan Gonzàlez. Entre els mèrits que es 
destaquen figuren la seva llarga trajectòria d’activisme cultural; la història 
de la colla de Trabucaires, de la que és membre fundador; l’exemple 
d’integració que representa atesos els seus orígens a Laujar d’Andarax i, 
finalment, el fet que d’aquesta manera es descentralitza el guardó.  
A continuació es fa un resum de la seva biografia: 
 

En Joan González Rodríguez neix a Laujar d’Andarax el 26 d’octubre del 1934. 
Sent un nen emigra amb la seva família a Sant Feliu de Llobregat, ciutat que l’acull i 
en la que passarà part de la seva infància i pràcticament tota la seva vida fins 
l’actualitat. Des del primer moment se sent integrat i molt ben acollit en aquesta 
ciutat de la qual ha format part de manera activa. Per això ell mateix es considera 
“un català nascut a Andalusia”. 

Al 1956 entra a formar part de la “Hermandad Ntra. Sra. de la Salud”, com a soci 
i membre fundador, junt amb el seu pare i germans. Aquesta associació ha estat un 
punt d’unió important de la nostra ciutat amb el poble de Laujar d’ Andarax amb el 
que ha estat agermanada. El Joan ha estat i és l’encarregat dels focs artificials que 
es fan en les festes en honor a la Verge de la Salud. Ell mateix i la Junta de la 
Hermandad de la Virgen de la Salud han portat el nom i l’estendard d’aquesta 
associació arreu de Catalunya en les multitud d’excursions organitzades durant 
bastants anys. 

L’any 1986 crea, juntament amb un grup d’amics, la colla de Trabucaires de Sant 
Feliu de Llobregat, que uns anys més tard passarà a nombrar-se Trabucaires Sant 
Llorenç i de la qual serà cap de Colla fins a l’actualitat. Amb la colla ha participat en 
diversitat d’actes reconeguts arreu de Catalunya: festes històriques, festes 
populars, inauguracions d’actes institucionals, esportius (com les para-olimpíades 
de Barcelona 1992), altres com l’agermanament de Sant Feliu amb la ciutat 
francesa de Villeneuve-le-Roi. I galejades i trobades arreu de Catalunya. 

Enguany, la colla dels Trabucaires Sant Llorenç, fa 31 anys. Seria un bon 
moment per a reconèixer la seva trajectòria al llarg d’aquests anys, la seva 
participació activa en la vida cultural i social de Sant Feliu de Llobregat, així com la 
seva aportació, a través dels trabucaires, en continuar una tradició considerada 
patrimoni cultural de Catalunya. 

Per tots aquest motius que s’han exposat, creiem que  el Joan Gonzàlez ha 
acumulat mèrits suficients per ser mereixedor del Mocador d’Honor i es proposa 
com a candidat a aquest guardó. 



 
 

 

 
Seguidament fa un breu resum de les opinions expressades en el marc de 
la Comissió per tal que en la concessió del guardó no s’equipari una llarga 
trajectòria d’activisme cultural amb una aportació destacada i singular a la 
Festa de Tardor, el que realment és objecte de la distinció.  
Diversos presents valoren molt positivament la proposta, destacant la 
seva tasca i presència a tots els Aplecs de la Salut des de la seva 
recuperació el 1997. La proposta s’aprova per unanimitat i es portarà al 
ple de setembre. 
 

3 Calendari de reunions .  
El Manel Martínez presenta la proposta de calendari de reunions que 
s’adjuntava a la convocatòria i que és la següent, tot i que està oberta a 
noves propostes i modificacions. 
  
29 de novembre de 2017:  
Valoració de Festa de Tardor. 
Informació Nadal i Reis, i Carnaval. 
Pressupost. 
Programació 2018. 
  
Segona quinzena de febrer 2018 
Aprovació protocol de Festa de Tardor. 
Valoració Nadal i Reis, i Carnaval* 
Presentació de la memòria del 2017. 
Informació activitats primavera (Setmana poesia, Setmana Llengua, 
Festes Primavera)* 
  
Primera quinzena de juny 2018 
Valoració de Festes de Primavera. 
Informació dels actes del 3er trimestre de l’any*  
 
A proposta de diversos membres del Consell, s’afegiran als respectius 
ordres del dia la informació i valoració dels actes immediatament anteriors 
i posteriors a la celebració de les reunions (marcats amb asterisc*). 
  

4 Torn obert de paraules  
El Manel Martínez presenta al Quico Sànchez com a nou cap del 
Departament i a l’Anna Royo com a nova tècnica del Departament. 
César Lorenzo informa breument sobre la Setmana del Patrimoni que 
tindrà lloc entre el 18 i el 29 de setembre. 
Israel Ruiz informa sobre els principals actes de difusió cultural previstos 
fins a finals d’any, entre les que destaca l'exposició del moviment veïnal.  



 
 

 

El Quico Sànchez informa de les principals novetats de la Festa de 
Tardor: correfoc de colles infantils el cap de setmana anterior, Aniversari 
dels Cremats, Final de Festa a càrrec dels Diables de la Salut amb la 
campanya Apadrina un Tro, Actuació de Hotel Cochambre, Reforç de la 
seguretat, Creació d’una comissió d’estudi de difusió i promoció exterior 
de la Festa.  
Diversos membres del consell consideren encertades les novetats. 
Calaix de Sastre ofereix el documental que va produir el 2012 "Festardor" 
perquè pugui servir de material de difusió de la Festa. 
Ruben Gonzàlez informa que la Fundació Xarxa organitzarà el 6è Tast 
d’espectacles familiars a Sant Feliu el proper 18 de novembre amb 
diferents activitats obertes a la ciutadania. 
En Joan Lorenzo pregunta com valora l’Ajuntament la Festa Major. El 
Manel Martínez explica que no s’ha fet valoració oficial però sí 
informal, destacant la satisfacció general tot i ésser conscients de que 
alguns actes necessiten ajustos per tenir un millor funcionament. 
L’Anna Royo fa cinc cèntims dels principals actes de la Festa. 
En Joan Lorenzo constata que hi hagué molt més públic que en anys 
anteriors, considera que es va fer poca difusió de la revetlla inicial i 
proposa fer flyers per a poder-los repartir entre la gent que ho demana.   

 
 
ACORDS 
1 Aprovar l’acta de la reunió anterior 
2 Elegir a Joan Gonzàlez Rodríguez com a Mocador d’Honor de la Festa de 

Tardor 2017  
3 Aprovar el calendari de reunions proposat  
4 No s’adopta cap acord respecte a aquest punt de l’ordre del dia 
 
 
 

El secretari - delegat 
Sr. César Lorenzo Rubio 
 [Firma01-01] 
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Document electrònic verificable a http://www.santfeliu.cat/sde
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