ACTA RESUM DEL CONSELL DE CULTURA DE SANT ANDREU
Dimarts 4 d’octubre de 2016, a les 18:30h. Sala Andreu Cortines
Assistents:
David Motoso
Marta Vallespin
Centre d’Art Cohabitar Entre
CB Ateneu l’Harmonia
Federació Entitats Sant Andreu
Stap Social
Joan Pallarès Personat
Roger Mestre
Rosa Ma. Altayó
Marc López
Beatriz Liebe
Lourdes Pinyol
Lourdes Pinyol
Imma Bigorra
Laia Balaguer
Pilar Uriarte
Xavier Martí
Jordi Plana
Toni Micó
Iñaki Wensell
Josep M. Garcia
Josep M. Garcia
Enric Barris
Gemma Domingo
Emma Armengod
Jordi March
Victòria Santafé
Quim Pañart
Ivan Altimira
Marcos Rodriguez
Carmen Santana
Ivan Marzà
Pepa Velasco

CC Trinitat Vella
Taller de Músics
Mariló Fernández
Albert Batlles
Xavier Servà
Jaume Roig
AVV de La Sagrera
Conseller Municipal CIU
Orfeó l’Eco de Catalunya
CC Bon Pastor
CC Baró de Viver
Centre d’Estudis Ignasi Iglésies
Òmnium Cultural
CNL de Barcelona, Delegació de Sant Andreu
Biblioteca La Sagrera – Marina Clotet
CMCP Sant Andreu
Fotografia Martalavedra
CUP- Capgirem BCN
Artesans de Sant Andreu
C. Cívic La Sagrera
Associació Cultural Photoespai-30
Associació Photoespai-30
AVV Congrés -Indians
Biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra
Biblioteca Trinitat Vella – J. Barbero
ADEGG
Direcció SSPPiT
Conseller d’ERC
CUP
Ciutadans
PP
Conseller Tècnic
Tècnica SSPPiT

Presideix: Felipe L. Aranguren

Conseller de Cultura districte de Sant Andreu

Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Presentació de la Taula de Cultura.
Cultura en Xarxa.
Associacions culturals.
Propostes.
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1.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

Es dona per aprovada l’acta de la sessió anterior del Consell ja que no hi ha cap proposta
d’esmena per part dels assistents.
2.

Presentació de la Taula de Cultura.

El Conseller de Cultura, Felipe Lopez-Aranguren, comença la presentació de la Taula de
Cultura, informant que aquesta proposta va ser presentada pel grup d’ER i que va ser
aprovada per majoria absoluta al Consell Plenari del 5 de maig.
Partint d’una visió global de Districte i tenint en compte tots els barris, es tracta de generar
circuïts culturals en base a l’associacionisme i els equipaments cívics i culturals del Districte
que permetria el desenvolupament de projectes culturals amb més projecció i la promoció de
noves iniciatives i propostes.
Per la posada en marxa i fins a finals d’any, per una banda s’està fent un recull i actualització
de les associacions culturals del Districte i, per una altra, es realitzaran entrevistes amb les
direccions dels centres cívics, biblioteques i altres equipaments (incloent-hi entitats privades).
Des de Districte es donarà suport en tot allò relatiu a la informació, comunicació i publicitat
dels actes culturals que es portin a terme. L’ICUB podria suposar un suport a nivell
infraestructural, en la línia ja iniciada amb la Fabra i Coats, i s’intentarà que també sigui
econòmic. També s’han mantingut converses amb el Centre d’Art per poder exposar.
Es faran taules de treball per àrees: Arts Plàstiques, Música i Arts escèniques, que
s’implementaran al gener. Les propostes culturals seran fruit de les entitats de les diferents
àrees, en coordinació amb els equipaments i, per tant, de totes les entitats del Districte per a
tot el Districte i/o ciutat.
Es destaca la importància d’aquest projecte en el sentit de que és un procés des de la base i per
tant posa en valor el territori i el Districte com a creadors de cultura
Intervencions

-

Biblioteca Ignasi I Can Fabra: pregunta pel pla de treball de les diferents taules/àrees
de treball.
El Conseller respon que les propostes de les entitats es podran acollir en funció de la
capacitat/disponibilitat dels equipaments.

-

Centre Cívic Trinitat vella: es posen a disposició de les entitats que ofereixen les seves
activitats.
Es valora de manera molt positiva que la taula doni la possibilitat de coordinar i
multiplicar activitats i la mobilitat entre els barris. Caldrà calendaritzar les propostes.

-

Taller de músics: Planteja si les convocatòries es faran des de Districte. El Conseller
respon que, un cop actualitzat el llistat d’entitats, s’assumirà des de Districte.

2

-

Centre Cívic Baró de Viver: apunta que també caldrà dinamitzar les programacions
per tal de generar la mobilitat i el públic desitjat.
Es compta amb el suport en comunicació perquè la xarxa pugui funcionar, donar una
oportunitat a les activitats proposades i posar a Sant Andreu al mapa cultural de la
ciutat

-

AVV La Sagrera: pregunta se el SAT i el Casals de la Gent Gran també estan
contemplats.
La intenció és arribar a tothom, Ateneus, Casals, centres cívics... dependrà, però de les
respostes de les associacions.

-

L’Orfeó l’Eco de Catalunya: Apunta que també hauria d’arribar la informació de les
activitats a les escoles perquè coneguin les entitats culturals que hi ha al Districte.
Són grups a tenir compte, al igual que les AAVV

Pepa Velasco
Tècnica Serveis a les Persones i el Territori
Districte de Sant Andreu

3

