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ACTA RESUM DEL CONSELL DE CULTURA DE SANT ANDREU 
Dimecres 3 de maig de 2017, a les 19:00h. Sala Andreu Cortines  
Assistents: 
 
Pere Sacot    Associació d’Artesans Sant Andreu 
Eva López    Associació d’Artesans Sant Andreu 
Toni M. Micó    Fotoespai. Escola de fotografia 
Joan Masip    Agrupació Aquarel·listes Catalunya 
Josep Capsir    Associació Veïns i Veïnes Bon Pastor 
Lourdes Pinyol   Centre d’Estudis Ignasi Iglésias 
Imma Bigorra    CNL Barcelona 
Laura Rodriguez   Club Lectura Bib. Ignasi Iglésias – Can Fabra 
Elisabeth Hernández   Colla Castellera Jove de Barcelona  
Rosa Ma. Altayó   Orfeó l’Eco de Catalunya 
Quim Pañart    Conseller d’ERC 
Ivan Altimira    CUP 
Jordi Plana    CUP-Capgirem BCN 
Roger Mestre    Conseller Municipal PDCAT 
Marcos Rodriguez   Conseller C’s 
Pepa Velasco    Tècnica SSPPiT 
 
Presideix: Felipe L. Aranguren        Conseller de Cultura districte de Sant Andreu 
 
S’excusen: 
Gemma Domingo   Biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra 
Emma Armengod   Biblioteca Trinitat Vella – J. Barbero 
Joan Pallarès    AVV La Sagrera 

 
Ordre del dia:  

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Informe Conseller de Cultura 
3. Precs i preguntes 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.  
 

Atès que no hi ha cap proposta d’esmena per part dels assistents, es dona per aprovada l’acta de la 
sessió anterior del Consell. 

 
 

2. Informe Conseller de Cultura 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

El Conseller de Cultura, Felipe López-Aranguren, informa de l’activitat desenvolupada des de 
l’últim Consell de Cultura pel que fa al compliment del PAD. 

- En relació a la promoció cultural del Districte i la interacció/articulació amb l’àmbit ciutat, 

es destaca el treball de definició d’usos i model de gestió de l’Espai 30 i el suport a les 

Jornades Som Cultura, en tant que punt de trobada d’entitats de l’àmbit de la cultura 

popular.  

 
- Pel que fa al suport a l’activitat musical, s’han modificat les bases del Concurs de 

Composició Coral del Districte per tal de promocionar la participació dels joves compositors 

(menors de 35 anys), dotant al concurs d’un premi de 500€ per a l’obra guanyadora. També 

s’ha donat suport logístic a diverses manifestacions musicals. 

 
- Respecte al suport a noves iniciatives culturals, es remarquen projectes com la Fira  Literal 

(a la Fabra i Coats), que aplega al voltant de 65 editorials, i el projecte Cohabitar entre- 

[emergències  institucionals / pràctiques artístiques / processos col•lectius] que es planteja 

com un dispositiu per activar el Centre d’Art com a creador i catalitzador d’interaccions 

entre pràctiques artístiques i espais socials. 

 
- Quan a la col·laboració entre els centres culturals, d’una banda s’està treballant perquè els 

projectes del Centre d'Art Contemporani, la Fàbrica de Creació de la Fabra i Coats, el Parc 

de Recerca Creativa del Canòdrom i la Nau Ivanow, tinguin més visibilitat i connexió amb el 

teixit associatiu i cultural de l'entorn més proper. 

 
Per una altra banda, i pel que fa als equipaments/projectes de nova creació, el proper mes 
de juny  s’inaugurarà el centre Cívic Can Clariana.  
També s’està tractant  amb la Llotja la recerca d’un espai museístic per a les obres de Joan 
Mora i estudiant un projecte de titelles al Parc de Trinitat Vella. 
 
En relació a potenciar el treball en xarxa  dels equipament culturals del Districte, s’informa 
que ja s’ha elaborat el bog, vinculat al web del Districte, i que els centres aniran dotant de 
contingut.  
També s’està gestionant amb l’Arxiu la possible cessió del material de cartelleria d’en E. 
Serrasolsas. 
 

3. Precs i preguntes 

 
- En Quin Pañart demana si pot ampliar informació sobre la xarxa d’equipaments. És 

justament en aquesta setmana que ha finalitzat la confecció del web i ara es tracta de que 

els centres vagin abocant els continguts i reflectint la programació dels equipaments i les 

entitats col·laboradores. 
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- Es fa la consulta si, a la Fabra i Coats, hi ha programada una exposició d’objectes “retro”.  

No hi ha constància d’aquesta activitat. 

- Es presenta a la nova Associació d’Artesans de Sant Andreu. 

 
Sense res més a tractar, es donar per finalitzada la sessió. 
 

 
 

 
 

 

 

 


