
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL SECTORIAL DE CULTURA  
 
 
 
Dia:  30 d’octubre de 2008 
Hora:  20h 
Lloc:  Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
 
 
 
Assistents a la reunió: 
 
Carme Prims  Lliçà Solidari 
Josep  Cladellas  Cor Claverià 
Xavier Solís   Colla de Gegants 
Enric Casas   Colla de Gegants 
Pablo     Colla de Gegants 
Josep Mª Martorell  FAVLLA 
Marcos  Rodríguez  FAVLLA 
Xavi Vilà   La Comissió – Comissió de Festes 
Dídac Haro   Aula Artística 
Montse Vegara  Dones del Tenes 
Assumpta Regales  Colla de Gitanes 
Isa López   Ateneu l’Aliança 
Montse Rivera  Ateneu l’Aliança 
 
Àngel Montins  Regidor de Cultura 
Eva Muñoz   Resp. Tècnica de Cultura    
M. Carme Romero  Aux. Tècnica de Cultura 
Anna Batlles   Tècnica de Participació Ciutadana 
 
Ordre del dia 

- Valoració de la Festa Major 2008 
- Proposta pressupost de Cultura 2009 
- Programació Activitats Nadal 08/09 
- Calendari Activitats 09 
- Elecció representant pel Consell de Poble 
- Precs i preguntes 
 

 
Desenvolupament de la sessió: 
 
Valoració Festa Major 2008. Comença la sessió l’Àngel Montins demanant 
l’opinió i una valoració de la festa major, comentant que sempre hi ha 
coses a millorar i que val la pena tenir-les en compte. 

  1 



Xavi Vilà comenta que hi va haver molta participació però que alguns actes 
que anaven dirigits al mateix tipus de públic, en alguns moments, es van 
solapar. Comenta que el trenet és un èxit cada any. L’Àngel comenta que 
estaria bé que el trenet pugues anar també als barris però degut als carrers 
en pendent no  pot ser. 
L’Assumpta comenta que l’horari de les Gitanes d’aquest any va ser massa 
d’hora (17h) i que els altres anys ho feien a les 18h o 19h i anava millor 
perquè no feia tanta calor. 
Dídac comenta que la festa major està bé però que ell creu que la juguesca 
afecta negativament als altres actes, en el sentit que la gent que participa a 
la juguesca es perd molts actes. També comenta que es podria fer a part en 
un altre moment de l’any, ja que la juguesca ja funciona per sí sola. 
Montse de l’Ateneu l’Aliança argumenta que la juguesca és un acte per 
tothom que és fa des de fa molts anys. Xavi també comenta que és una de 
les activitats que dóna personalitat a la Festa Major de Lliçà. El regidor de 
cultura comenta que la juguesca és una activitat que porta molta gent i que 
encara que provoqui el solapament d’alguns actes cal mantenir-la. 
 
L’Assumpta comenta que, pel que li han fet arribar els membres del grup 
d’havaneres, els tastets d’havaneres eren molt curts i n’hi havia molts, fet 
que comportava molta mobilització per poca estona. El regidor comenta 
que pel que fa a les opinions del públic va ser un acte que va agradar molt. 
 
Josep Mª comenta que hi va haver molta gent que va tenir una confusió del 
dia de l’exhibició eqüestre, ja que enguany es va fer el cap de setmana 
d’abans de la festa major. 
 
Per concloure el tema de la Festa Major, el regidor comenta que pel que fa 
als comptes hi ha hagut un superàvit de 5000€, cosa que no havia passat 
mai i que ha estat possible gràcies a la col·laboració de les empreses i a 
l’ajustament dels costos. A més cal tenir en compte l’ajut de Mango de 
40.000€ i als 20.000€ que es rebran de l’assegurança (pels actes que es van 
haver d’anul·lar a causa de la pluja). 
 
 
Programació Activitats Nadal 08/09: Eva explica la programació d’activitats 
de Nadal...destacant el canvi d’ubicació de la fira de Nadal que enguany es 
situarà al carrer de l’Aliança (el tros de davant de l’Ateneu). També destaca 
el concert d’”Hotel Cochambre” que, ja que no van poder actuar per la festa 
major, s’ha buscat una altre dia perquè puguin actuar al municipi.  
Montse de l’Aliança comenta que des de l’Ateneu organitzaran, com 
sempre, la festa de cap d’any (perquè s’inclogui en la programació). 
 
 
Pressupost de Cultura 2009 i Calendari d’activitats 2009: Eva explica que de 
cara a l’elaboració del pressupost 2009  i també de cara a evitar 
solapaments d’activitats va bé fer una previsió. Per tant, si alguna entitat té 
previst organitzar algun acte va bé que aquesta ho comuniqui amb temps a 
la regidoria.  
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Els membres de l’entitat de Gegants comenten que l’any vinent celebren els 
25 anys i que les celebració serà dins el marc de la Festa Major. L’Assumpta, 
representant del grup de Gitanes comenten que ells també celebren els 25 
anys i que hi ha previst fer una festa el dia 13 de juny.  
Carme de Lliçà Solidari comenta que el cap de setmana solidari està previst 
pels dies 16 i 17 de maig. 
 
 
Elecció representant pel Consell de Poble: Anna comenta que des de la 
regidoria de Participació Ciutadana s’està revisant les composicions dels 
membres dels diferents òrgans de participació ciutadana del municipi 
(Consell de Poble, Consell Sectorial de Cultura i Consell Sectorial d’Esports. 
També hi ha el Consell Escolar municipal però aquest es gestiona des de 
l’àrea d’Educació). 
En la composició del Consell de Poble i segons el seu reglament està 
contemplat que participi en aquest, part un representant del Consell de 
Cultura, plaça que en l’actualitat està vacant. Anna comenta que si hi ha 
algú interessat ho comuniqui a la regidoria de Participació Ciutadana. 
 
Anna també comenta que s’està elaborant una nova Guia d’Entitats i que 
està recopilant la informació de totes les entitats. 
Assumpta comenta si les entitats que no estan constituïdes amb estatuts 
(registre d’entitats de la Generalitat) poden sortir a la guia, com és el cas de 
les colles de la “Juguesca”. Anna comenta que es podria aprofitar un apartat 
de la Guia per explicar què és la Juguesca i deixar un espai a cada colla 
perquè hi fessin un escrit. 
Per tenir els contactes dels caps de colla Montse comenta que podem 
posar-nos en contacte amb l’Aliança en l’horari d’atenció al públic. 
 
S’aixeca la sessió a les 21h 
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