
 

 

 
 
 
 
 
CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA                          ACTA Nº 2                        
ANY 2016 
 
DATA DE CELEBRACIÓ: 15 de setembre de 2016 LLOC: Sala Menjador del 
        Palau Falguera  
HORA D’INICI: 19:00 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 
Llobregat. 

  x 

Sra. Maria Comellas 
Doñate 

Associació Cinebaix.   x 

Sr. Santiago de Manuel 
Andrés 

Associació Balls d’Envelat 
Santfeliuenc 

  x 

Sra. Consell Palau Obiols 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  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 
Cordoba. 

  x 

Sr. Rafel Alsina Sala  Castellers de Sant Feliu.   x 
Sra. Mireia Amigó Rodrigo  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. César Lorenzo Rubio  En qualitat de Secretari x   

 
 
 
ORDRE DEL DIA 
1 Aprovar proposta Mocador d’Honor  
2 Nou recorregut de Reis 
3 Informació de Carnaval 
4 Presentació programa Setmana del Patrimoni 
5 Nova convocatòria Premi Martí Dot 
6 Torn obert de paraules.  
 



 

 

 
 
 
ASSUMPTES TRACTATS 
1 Aprovar proposta Mocador d’Honor.  

El tinent d’alcalde, Sr. Manuel Martínez, pren la paraula per donar la 
benvinguda als assistents i explicar els trets generals del guardó del 
Mocador d’Honor de la Festa de tardor. 
A continuació el cap del Departament de Cultura, Sr. Jaume Pagès, 
procedeix a explicar en detall el procediment seguit per escollir la proposta 
que es presenta a l’aprovació del plenari del Consell Municipal de Cultura i 
que enguany recau en la persona de Núria Diez Cifre.  
La proposta s’aprova per unanimitat. 

2 Nou recorregut de Reis. 
El tinent d’alcalde explica els problemes que genera l’actual recorregut i 
que han portat a prendre la decisió de valorar alternatives i proposar un de 
nou. 
El tècnic de Cultura, Sr. Francesc Sànchez, aporta més detalls sobre 
l’actual recorregut i la nova proposta amb el suport d’una presentació 
audiovisual. El nou recorregut proposat té al voltant d’un quilòmetre 
menys, el que es considera molt positiu perquè permetrà escurçar el 
temps invertit i evitar demores. També és més recte, pel que serà més 
fàcil per als figurants que participen a la Cavalcada mantenir un ritme 
constant. 
El tinent d’alcalde pren de nou la paraula per aclarir que el nou recorregut 
es va assajar amb èxit durant la rua de Carnaval, i que a més de ser més 
curt tindrà més controls de seguretat. 
El representants dels Geganters, el Sr. Josep Sanosa, pregunta si se sap 
quan mesura la comitiva de la Cavalcada. Una dada que no es pot 
respondre perquè depèn de l’any i el tram en que es trobi. 
Sense més preguntes, la proposta s’aprova per unanimitat, tot demanant 
que s’expliqui a la ciutadania els motius del canvi.  

3 Informació de Carnaval  
El Francesc Sànchez explica el funcionament de la Comissió de Carnaval, 
a la que convida a sumar-s’hi a tothom que vulgui. A continuació explica 
els 3 actes que composen el Carnaval de Sant Feliu des de fa anys, i 
presenta les principals novetats del proper any.  
El tema central escollit per al Carnaval 2017 ha estat el turisme, i tindrà 
lloc el darrer cap de setmana de febrer. A més del nou recorregut assajat 
el 2016, destaca la incorporació de més mesures de seguretat (sobretot, 
més tanques). 
La proposta s’aprova per unanimitat.  
 
 



 

 

4 Presentació programa Setmana del Patrimoni 
El tinent d’alcalde explica els trets generals de la Setmana, tot incidint en 
la consolidació dins el calendari cultural santfeliuenc i la diversitat de 
propostes i alt nombre d’entitats participants. 
A continuació, el tècnic de Cultura, Sr. César Lorenzo, presenta el 
programa d’activitats de la Setmana, on destaquen les exposicions, els 
recorreguts i itineraris guiats de diversa mena, així com les taules rodones 
i ponències. 
El representants dels Geganters, Sr. Josep Sanosa, pregunta si se sap 
quin serà el destí final de les restes de la Cimentera. El tinent d’alcalde 
respon que aquest tema es troba sota l’estudi dels tècnics i els serveis 
jurídics.  
La representant d’Arrels Locals, la Sra. Esther Tort, convida a tots els 
presents a participar als actes de la Setmana. 

5 Nova convocatòria Premi Martí Dot. 
El tinent d’alcalde explica la trajectòria del Premi que aquest any arriba a 
la 43ª edició.  
A continuació,  el tècnic de Cultura, Sr. Israel Ruiz, presenta un extracte 
de les bases de participació al premi presentant les principals novetats 
d’enguany: 1) s’avança el termini de presentació d’originals al 1 d’octubre; 
2) es millora la dotació econòmica fins els 1500 €; 3) a finals de novembre 
es presentarà el poemari guanyador del 2015, a Barcelona i a Sant Feliu; 
4) es redueix el nombre de membres del Jurat, que queda en 5 vocals i un 
president. 
El representant de l’ Associació per la Promoció de l’Espectacle Infantil i 
Juvenil - Xarxa Sant Feliu de Llobregat, Sr. Joan Lorenzo, assenyala que 
el requisit de les bases de presentar l’original en CD ha quedat obsolet. El 
tinent d’alcalde i diversos membres del Consell comparteixen aquesta 
apreciació i s’aprova modificar les bases per tal que s’acceptin altres 
formats electrònics.   

6 Torn obert de paraules.  
El tinent d’alcalde anuncia que abans de finals d’any hi haurà una nova 
reunió del Plenari del Consell.  
En Joan Lorenzo informa que s’està celebrant el centenari d’Els Pastorets, 
de Folch i Torres a tot Catalunya, i el diumenge 18 de setembre tindrà lloc 
el 1er concurs nacional de cuplets al Centre Parroquial de Sant Feliu, al 
que convida a participar als presents.  
En Josep M. Monés pregunta pel programa de la Festa de Tardor. El 
tinent d’alcalde li respon que mantindrà l’estructura d’anys anteriors amb 2 
novetats: 1) cercavila específic per les AMPAS de les escoles i 2) 
“Apadrina un tro”, un espectacle pirotècnic com a cloenda de la Festa que 
es finançarà per subscripció popular.  
El Carles Galdón planteja dubtes sobre la viabilitat d’aquest segon acte i 
proposa que tingui una finalitat solidària. 



 

 

En Toni Onieva pregunta si la ubicació triada (aparcament del Casal de la 
Gent Gran) permet la visió amb comoditat. 
En Josep M. Monés considera que amb una adequada difusió de l’activitat 
es pot aconseguir que la gent hi participi 
Davant els dubtes plantejats, el tinent d’alcalde reitera que es tracta d’un 
projecte pilot, que en funció de com surti tindrà o no continuïtat en futures 
edicions. Considera que destinar els possibles beneficis a una causa 
solidària dependrà en gran mesura de la recaptació que s’aconsegueixi, i 
no es procliu a anunciar aquesta vinculació abans de veure com es 
desenvolupa l’activitat aquest any. 
La Judith Espert critica la distribució dels dies de la Festa de Tardor, tenint 
en compte que el dimecres és festiu. Aquesta observació genera consens 
sobre la necessitat de preveure amb antelació com distribuir els dies de la 
Festa de tardor quan el 12 d’octubre sigui dimecres.  

 
 
ACORDS 
1 Aprovar la proposta de la Comissió dels Mocadors d’Honor.   
2 Aprovar el nou recorregut de la Cavalcada de Reis. 
3 Aprovar les novetats presentades en relació al Carnaval. 
4 Modificar les bases del Premi Martí Dot per tal que s’accepti la presentació 

d’originals en diversos formats electrònics   
5 Aprovar les novetats proposades en relació a la Festa de Tardor  
6 Realitzar una nova sessió plenària del Consell abans de finalitzar l’any 
 
 


