
 
 

 

CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA                          ACTA Nº 5                        
ANY 2017 

 

DATA DE CELEBRACIÓ: 29 de novembre de 2017 LLOC: Palau Falguera  
HORA D’INICI: 19:00 h.                                               HORA FINAL: 20:40 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 

Sra. Elisabet Ortega 
Robles 

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  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 i 
Carcasó i Sr. Rubén 
González 

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

x  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. 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. Jordi Amigó ARES x   

Sr. Francesc Sànchez Departament de Cultura x   

Sr. Israel Ruiz Departament de Cultura x   

Sra. Anna Royo  Departament de Cultura x   

Sra. Marina Abadias Directora de la Biblioteca x   

Sr. César Lorenzo Rubio  En qualitat de Secretari x   

 
 
 
 

ORDRE DEL DIA 

1 Valoració de la IV Setmana del Patrimoni i la Festa de Tardor 

2 Informació Nadal i Reis, i Carnaval. 

3 Pressupost. 

4 Biblioteca  

5 Programació primer semestre 2018 

6 Torn obert de paraules 

 



 
 

 

Abans de l’inici de l’ordre del dia 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 a la versió que hi ha penjada a l’apartat web del Consell. En no haver cap 
esmena es dona per aprovada. 

 

ASSUMPTES TRACTATS 

1 Valoració de la IV Setmana del Patrimoni.  

El tècnic de Cultura César Lorenzo presenta els punts principals de la valoració 
de la Setmana, que consten al document enviat abans del Consell. 

La representant d’Arrels Locals manifesta la seva satisfacció general pel 
desenvolupament de la Setmana, tot i que hi ha aspectes a millorar. 

 

Valoració de la Festa de Tardor. 

La tècnica de Cultura Anna Royo presenta els punts principals de la valoració de 
la Festa a partir dels materials enviats abans del Consell. El cap del Departament 
Quico Sànchez i el tinent d’Alcalde també fan algunes valoracions insistint en els 
punts assenyalats prèviament. 

El representant d’ICV valora molt positivament l’agilitat i puntualitat del Seguici 
Inaugural. 

2 Informació Nadal i Reis, i Carnaval. 

El cap del Departament recorda que la programació detallada ja consta als 
materials enviats, així que només repassa les principals novetats, que són: 

a) treball més transversal, amb racó de contes de la biblioteca a l’estafeta 
del patge Shelin 

b) Descentralització: segell dels barris i estafeta a Mas Lluí  el 2 i 3 de gener 

c) Major durada del campament: 3 i 4 de gener 

d) Millora de la cavalcada: cançons de reis interpretades per coral infantil, 
carrossa del carbonet i major incidència en la seguretat a la Plaça 

El representant d’ICV destaca la puntualitat de l’arribada de l’any passat 

La representant d’ERC, en canvi, considera que la Cavalcada arriba massa tard i 
proposa que surti abans i arribi a les 19.30 h com a molt tard a la plaça. 

El cap del Departament no ho veu viable pel temps de preparatius que necessita 
una cavalcada tan participativa, però traslladarà la proposta a la Comissió de 
Reis per a l’edició 2019. 

La representant del Cercle de Belles Arts comenta que cal establir un sistema de 
gestió de cues que eviti l’aglomeració de gent. Un problema què, segons ella, es 
repeteix diverses vegades al llarg de l’any en altres actes culturals. 

 



 
 

 

La representant del Tro de Falguera considera que també s’ha de pensar en els 
infants que participen a la cavalcada com a figurants, els quals no poden avançar 
gaire el seu horari de dinar.  

El tinent d’Alcalde recorda que la voluntat d’avançar l’horari d’acabament ja va fer 
canviar el recorregut, però la proposta es traslladarà a la Comissió de Reis.  

 

La tècnica de Cultura Anna Royo presenta els punts principals de la programació 
de Carnaval, que el 2018 estarà dedicat al fons del mar. Com a principal novetat 
presenta la decoració amb maniquís a diferents equipaments culturals.  

 

3 Pressupost 

El tinent d’Alcalde explica les línies generals del pressupost sobre els materials 
enviats. Destaca que la comparació amb la resta de municipis del nostre entorn 
indica un pressupost per habitant menor, però al mateix temps un alt nivell 
d’activitat, el que s’explica per la importància del teixit associatiu a la ciutat. 

També informa que l’evolució del pressupost 2018 es podrà consultar 
pràcticament en temps real a través del web municipal 
(http://www.santfeliu.cat/common/util/blank.faces?xmid=31273)  

La representant d’ERC pregunta quina és l’aportació de la Diputació i 
l’Ajuntament a la biblioteca, ja que li sobta que la Setmana de la Poesia tingui 
més assignació municipal que la biblioteca. 

El tinent d’Alcalde explica que al pressupost només es reflexa l’aportació de 
capítol 2 destinada a compra de llibres i actes a la biblioteca, i que l’aportació 
global de l’Ajuntament és molt més elevada (cap. 1 i 6, especialment), a més de 
que despeses de la biblioteca es sufraguen des d’altres partides. Tot i així, 
reconeix que es baixa, a pesar de que s’ha incrementat els darrers anys i que 
seria convenient que continués pujant en successius exercicis. 

El representant d’ARES pregunta perquè s’incrementa 18.000 € la partida de 
festes. 

El tinent d’Alcalde explica que aquesta pujada va destinada a compensar el 
dèficit estructural del Departament, no a noves activitats. També insisteix en que 
els últims anys s’ha fet un important esforç de racionalització de la despesa, 
reduint la contractació de grans infraestructures per a diversos esdeveniments 
(Festa de Tardor, Exposició Nacional de Roses), el que és possible gràcies, en 
bona mesura, al model de programació cultural de la ciutat i a la col·laboració de 
les entitats. 

Per al·lusions a l’Exposició Nacional de Roses, la representant dels Amics de les 
Roses comenta que troba a faltar més informació detallada del programa Ciutat 
de les Roses, especialment de la nova línia de treball al roserar i les activitats 
pedagògiques adreçades a centres escolars.  

 

http://www.santfeliu.cat/common/util/blank.faces?xmid=31273


 
 

 

El representant de la Xarxa Sant Feliu agraeix l’enviament previ de la informació 
per correu electrònic. 

 

4 Biblioteca 

Abans de donar pas a la Directora de la biblioteca, el cap del departament 
informa que en futurs CMC voldria que també hi fossin els tècnics encarregats de 
l’Arxiu i el CNL, que també depenen del Departament de Cultura, per tal d’oferir 
una visió de conjunt. 

La Directora de la biblioteca presenta els eixos bàsics de treball tal com figuren a 
la documentació enviada, destacant la aposta per les TIC i l’augment del nombre 
d’usuaris.  

  

5 Programació primer semestre 2018 

La tècnica de Cultura presenta els punts principals de la programació de Festes 
fins al juny (Sant Jordi, Festes Primavera, Sant Joan i d’altres), destacant la 
continuïtat amb la línia de treball que se segueix actualment. 

El representant de l’Ateneu demana que es busquin solucions a les 
aglomeracions el dia de Sant Jordi a la plaça de la Vila, per al que proposa 
enretirar les carpes i ocupar el carrer de l’Ateneu. 

El representant d’ARES és del mateix parer i proposa ocupar amb parades 
l’aparcament situat entre el Casal de la Gent Gran i la Unió Coral per guanyar 
espai. 

En canvi la representant dels Amics de les Roses es mostra crítica i opina que si 
s’ha d’ampliar l’espai destinat a les parades es comenci pels carrers Rectoria i 
Pou de Sant Pere. 

El cap del Departament pren nota del comentari i es compromet a estudiar una 
proposta tècnica per esponjar l’espai que s’haurà de consensuar amb les entitats 
participants a la fira. 

El representant de l’Ateneu també informa que estan estudiant la possibilitat 
d’orgnitzar una revetlla de Sant Joan al pati de l’Ateneu. 

 

El tècnic de Cultura Israel Ruiz presenta els criteris generals de la programació 
del programa de Promoció i Difusió Cultural que consten al document enviat 
abans del Consell, abans d’explicar somerament el calendari proposat que també 
consta al document. 

El tinent d’Alcalde i el cap del Departament remarquen que es tracta d’una 
proposta i que es convocarà a la Comissió de Programació durant la segona 
quinzena de gener.  

 



 
 

 

6 Torn obert de paraules 

El tinent d’Alcalde recorda que el 14 de desembre es presenta el llibre dels 30 
anys del Cercle de Belles Arts i que el 3 de desembre es presenta la maqueta 
per a invidents del Palau Falguera. 

El representant de la Xarxa Sant Feliu convida a participar a la resta d’entitats a 
les reunions mensuals de preparació del Pla Educatiu de Ciutat i recorda que el 
proper 3 de desembre a les 12 h se celebra el 35è aniversari del Cicle 
d’espectacles familiars organitzat per la Xarxa.   

El tinent d’Alcalde recorda el calendari de treball previst i quan són les 20.40 h es 
dona per conclosa la reunió. 

 

 

ACORDS 

1 No es prenen acords en referència a aquest punt. 

2 Traslladar a la Comissió de Reis la proposta d’avançar l’horari de sortida i 
arribada de la Cavalcada.  
Estudiar solucions tècniques per evitar aglomeracions a les cues d’actes 
culturals. 

3 No es prenen acords en referència a aquest punt. 

4 No es prenen acords en referència a aquest punt. 

5 Estudiar una proposta tècnica per esponjar l’espai de la fira del dia de Sant Jordi, 
que s’haurà de consensuar amb les entitats participants a la fira. 

6 No es prenen acords en referència a aquest punt. 

 

 

 

 

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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