
 

 
ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL SECTORIAL DE CULTURA 

3 de novembre de 2005 
 
 
ASSISTENTS: 
- Josep Camps, Regidor de Cultura, Joventut i Cooperació 
- Eva Muñoz, Responsable de l’Àrea de Cultura i Cooperació 
- Miquel Cladellas, designat per l’àrea 
- Maite Mompart, designat per l’àrea 
- Cor de Clavé 
- Colla de Gitanes 
- Fundació d’Arts Musicals 
- Coral l’Aliança 
- Lliçà Solidari 
- Bosquets de Colors 
- Centro Cultural Andaluz y Extremeño 
- Grup d’Esplai 
- Colla de Gegants 
- Associació Casal d’Avis 
- Grup de Karate Shorin Ryu 
- Grup de Dones del Tenes 
 
ORDRE DEL DIA 
1. Aprovació de l’acta anterior 
2. Valoració de la Festa Major 
3. Presentació del reglament definitiu del CSC 
4. Proposta del pressupost 2006 
5. Programació de Nadal 2005/2006 
6. Programa d’activitats 2006 de l’Ajuntament 
7. Proposta d’activitats per part de les entitats 
8. Fira d’entitats 2006 
9. Precs i preguntes 
 
 
1. Aprovació de l’acta anterior 

S’aprova l’acta de la reunió anterior sense fer cap esmena.  
 

2. Valoració de la Festa Major 
- Cinema a la fresca 

En Miquel Cladellas, com a persona designada per l’àrea, demana que siguin pel·lícules de 
tipus més comercial. També proposa modificar el lloc i tornar-ho a fer a la Plaça Catalunya, 
donat què és un lloc més cèntric i per tant amb més capacitat de convocatòria.  
En Josep Camps explica que l’Àrea de Cultura ja s’ha plantejat un canvi de lloc, en aquest cas 
al pati dels Galliners, ja que també és un lloc cèntric i ens permet fer una bona coordinació 
amb la resta d’activitats que s’hi ha de fer. 

 



 

 
- Cercavila de Carrosses 

En Miquel Cladellas, com a persona designada per l’àrea, diu que va ser molt encertat el fet 
d’acabar la cercavila de carrosses de la Juguesca en aquest espai. 

 
- Pregó de la Festa Major 

En Miquel Cladellas, com a persona designada per l’àrea, opina què és una bona idea però 
que queda deslluït amb el xivarri de les carrosses. Cal preveure més potència d’altaveus en 
aquesta activitat i fer aturar la música a les carrosses participants. 
 

- Sopar de les àvies 
En general es comenta que troben millor fer-ho al Pavelló d’Esports. La Maria Rosa Manent, 
d’Arts Musicals, manifesta que l’espectacle d’animació va se molt encertat. 

 
- L’Espurneig 

En general es critica el fet que hagi estat una activitat anunciada que no es va portar a terme. 
En Josep Camps explica que des del Departament de Medi Ambient ens van denegar el 
permís per tirar-la endavant donat que les condicions ambientals d’aquest any amb la sequera 
eren molt conflictives. No obstant, des de Cultura ens proposem recuperar alguna activitat 
relacionada amb focs artificials. 

 
- Espai Barraques 

En Josep Camps exposa que l’experiència d’aquest any ens diu que no s’han d’organitzar 
activitats posteriorment a la 1 de la matinada, donat que desprès fa molta humitat i la gent 
marxa. 

 
3. Presentació del reglament del Consell Sectorial de Cultura 

En Josep Camps exposa què és un reglament sintètic, senzill i concret.  
No hi comentaris per part dels assistents. 

 
4. Proposta del pressupost 2006 

En Josep Camps exposa com s’elabora el pressupost. En el cas de l’Àrea de Cultura el grau 
d’execució del pressupost del 2005 i les activitats que es volen fomentar serveixen com a guia per 
a l’elaboració del que correspon al 2006. Com a canvis significatius explica que hi ha un augment 
generalitzat de les partides pressupostàries. 
També explica a què es refereixen algunes partides pressupostàries, com la de “+ públic”. 
Es proposa, de cara l’elaboració del pressupost del 2007, d’obrir-la a totes aquelles persones del 
consell sectorial que estiguin interessades en participar. 

 
5. Programació de Nadal 2005/2006 

S’informa sobre la programació de Nadal prevista i elaborada per l’Àrea de cultura i algunes 
entitats del municipi.  
 
L’entitat Associació Casal d’Avis manifesta que s’haurien de portar a terme més activitats de caire 
nadalenc al Casal d’Avis que permetessin la implicació i el treball del usuaris del centre. 

 

 



 

6. Programa d’activitats 2006 de l’Ajuntament 
Es lliura als assistents un calendari amb algunes de les activitats previstes per l’Ajuntament de 
cara al 2006. 

 
7. Proposta d’activitats per part de les entitats pel 2006 

Es demana a les entitats que tinguin previstes activitats amb dates tancades al 2006 que facin 
arribar la informació a l’Àrea de Cultura per tal d’evitar solapaments innecessaris. 

 
8. Fira d’Entitats 2006 

En Josep Camps exposa la raó per la qual no hem pressupostat la Fira d’Entitats al pressupost 
2006, i és perquè pensem que la valoració que va sortir de la darrera fira va ser negativa. 
Les Dones del Tenes manifesten que el pati de l’IES no era un lloc encertat i que creuen que 
s’hauria de tornar a fer al Pavelló d’Esports. 
En general es creu que el Pavelló és el lloc més adient i el mes de maig el més encertat. 
 
S’acorda fer una reunió  prèvia amb les entitats culturals, esportives i veïnals, per tal de veure 
quantes d’elles estarien disposades a participar-hi. 
 
En Josep Camps es compromet a fer extensiva la proposta al Consell de Participació Ciutadana i 
al Consell Sectorial d’Esports. 

 
9. Precs i preguntes 

En Dídac Haro, com a representat de l’entitat Aula Artística, pregunta si hi ha prevista una partida 
de subvenció per a entitats.  
 
En Josep Camps respon que si que està prevista i que, en el cas d’entitats com l’Aula Artística i el 
Taller l’Altell, que ofereixen activitats formatives, es considera que aquestes activitats s’han 
d’autofinançar, de la mateixa manera què és norma de l’Ajuntament que els tallers i cursos que 
organitza s’autofinancien. No obstant, explica que hi ha prevista una partida per aquells cursos i 
tallers que siguin d’especial interès i no arribin a ingressar la quantitat mínima prevista. 
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