ACTA RESUM DEL CONSELL DE CULTURA DE SANT ANDREU
Dimecres 7 de març de 2018, a les 18:30h. Sala Andreu Cortines
Assistents:
Susana Piquer
Carmen Santana
Marcos Rodríguez
Roger Mestre
Salvador Atance
Joan Pallarès
Mónica Coll
Jordi March
Rosa Ma. Altayó
Jaume Seda
Beatriz Liebe
Iñaki Wensell
Enric Barris
Georgina Montesinos
Beatriz Avís
Arnau Cristóbal
Maria Pérez
Josep Capsir
Joaquim Pisa
Pepa Velasco
Presideix: Felipe L. Aranguren
S’excusen:
Dàmaris Alba
Imma Bigorra
Laura Rodriguez

Taller de Músics
Consellera PP
Conseller C’s
Conseller Municipal PDCAT
Ass. Cultural Espai 30
AVV la Sagrera
Colla Castellera Jove de Barcelona
ADEGG
Orfeó l’Eco de Catalunya
Centre d’Estudis Ignasi Iglésias
CC Baró de Viver
CC la Sagrera
Ass. Veïns Congrés-Indians
Drac, diables i gegants de la Sagrera
Drac, diables i gegants de la Sagrera
Federació Torre de la Sagrera
CB Torre de la Sagrera
Ass.- Veïns Bon Pastor
Tècnic SSPPiT
Tècnica SSPPiT
Conseller de Cultura districte de Sant Andreu
CB Congrés-Indians
CNL Sant Andreu
Club Lectura Bib. Ignasi Iglésias – Can Fabra

Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta del Consell anterior.
2. Informe Conseller:
- Presentació nou comissionat i el seu projecte
- Mosaics
- Xarxa de Cultura
- Can Clariana
- Exposició CEII
- Equipaments MUHBA al Districte
3. Precs i preguntes.
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1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
-

L’AVV de Congrés-Indians demana que es revisi el llistat de correu ja que no li ha
arribat la convocatòria del Consell.
Carmen Santana demana es corregeixi l’error de transcripció respecte a la seva
representació (Consellera PP)
Sense cap altra esmena per part dels assistents, es dona per aprovada l’acta de la
sessió anterior del Consell.

2. Informe Conseller de Cultura
2.1 El Conseller de Cultura, Felipe López-Aranguren, informa sobre la visita del nou
Comissionat de Cultura, Joan Subirats, al Districte de Sant Andreu i les seves
propostes a mig termini.
- Un dels eixos a destacar és la vinculació cultura/educació. En aquest sentit, una
proposta d’actuació aniria en la línia d’ampliar els projectes de Residència de
creadors en els instituts de secundària
- En relació a les Biblioteques, i atès que la cessió de llibres suposa el 33% de la
seva activitat, proposa reforçar la seva polivalència.
- També proposa la posada en marxa de dues biennals, una al mes d’octubre i
l’altra al mes febrer, que possibilitin un debat a l’entorn de les realitats de la
ciutat (tecnologia, diversitat, ús de l’espai urbà...)
- En relació al Festival Grec, el qual ha sofert una certa disminució de públic,
proposa que, al igual que la Mercè, es descentralitzi i part de la programació passi
a Districtes.
- Quan al pressupost cultural de ciutat ha augmentat un 5% (133 milions)
- Incideix en la idea cultura des de la proximitat i el territori i, en aquest sentit, es
continuarà amb “Barcelona Districte Cultural”, circuït estable i gratuït de música,
teatre, dansa, circ i audiovisuals (d’artistes reconeguts i joves artistes que es
poden veure a molts centres cívics i a altres espais culturals de proximitat en dues
edicions cada any) i la gestió ciutadana de centres culturals.
- En aquesta mateixa línia, es potenciarà la música en directe al carrer, de manera
regulada, per a la qual cosa caldrà elaborar un cens de músics i punts d’actuació,
i es continuarà ampliant l’obertura i vinculació al territori dels grans equipaments,
com la Fabra i Coats.
2.2 Mosaics
El Projecte “Mosaics” està impulsat per la Federació d’Ateneus de Catalunya i s’ha
desenvolupat de setembre a desembre de 2017 als barris d’Horta i Sant Andreu
de Palomar. Es treballa en base a les relacions existents entre les diferents
entitats, associacions, equipaments, ciutadania ... del barri (públiques i privades)
amb la finalitat d’aconseguir una major cohesió comunitària i cooperació
territorial.

2

Compta amb el suport de l’Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i
Transparència de l’Ajuntament de Barcelona i complementa la xarxa de cultura en
tant que comparteixen i optimitzen recursos.
2.3 Xarxa de cultura
Tots els equipaments han bolcat la informació al bloc i, per tant , ja està operativa
perquè els grups i entitats puguin veure les opcions de moviment dels seus
projectes.
2.4 Can Clariana
S’informa que el centre Cívic Can Clariana Cultural ja està implementant tots i
cadascun dels àmbits del seu projecte i el funcionament és totalment exitós.
2.5 Exposició Centre d’Estudis Ignasi Iglésias
L’exposició “El Rec Comtal. Passat, present i futur”, realitzada pel Centre D’Estudis
Ignasi Iglésias i finançada pel Districte de Sant Andreu, es pot veure fins al 29 de
març a la sala del Centre Cultural Can Fabra .
Posteriorment estarà exposada al centre d’Interpretació del Rec Comtal, al c/
Pont número 2. El projecte de rehabilitació d’aquest espai encara no ha començat
perquè ha hagut un problema de tèrmits a les bigues principals
2.6 Equipaments MUHBA al Districte
S’està treballant en la museïtzació de:
-Cases Barates del Bon Pastor
-Centre d’Interpretació del Treball
-Túnel de l’Aigua entre Trinitat Vella i Trinitat Nova (falta acabar sistema d’aire).
En previsió obrir a partir del 22 de març, dia Mundial de l’Aigua. També es
realitzaran unes Jornades sobre el Rec Comtal des de la perspectiva històrica.
3. Precs i preguntes
-

-

Es fa la consulta sobre el calendari de la museïtzació de les “Cases Barates” . El
Conseller respon que el projecte es portarà a terme en diverses fases. S’adequaran
dues cases, tanmateix , i atès la diversitat d’agents implicats (MUHBA, Arqueologia,
Memòria Històrica, Arquitectura, A.V.V...) la previsió és que tingui una durada de dos
anys.
Es fa una observació sobre la publicació de la convocatòria per a projectes residents
de la Fàbrica de Creació en el sentit, molt positiu, d’avançar en el procés de
transparència i obertura dels equipaments.

Sense res més a tractar, es donar per finalitzada la sessió.
Pepa Velasco
Tècnica Serveis a les Persones i el Territori
Districte de Sant Andreu
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