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ACTA RESUM DEL CONSELL DE CULTURA DE SANT ANDREU 

Dijous 8 de novembre de 2018, a les 18 h. Sala Andreu Cortines  

Assistents: 
Maria Raya    Arxiu Municipal Sant Andreu 
Agnès Bartolomé   CB Torre de la Sagrera 
Laura Rodríguez de Rozas  Biblioteca Ignasi Iglésias – Can Fabra 
Carmen Santana   Consellera PP 
Ivan Marzá Viola   Conseller PSC 
Mónica Coll    Colla Castellera Jove de Barcelona  
Lluis Crusellas    Amics de la Fabra i Coats 
Roger Mestre    Conseller Municipal PDCAT 
Quim Pañart    Conseller ERC 
Jaume Seda    Centre d’Estudis Ignasi Iglésias 
Ramon Barbet    Direcció de SSPPiT 
Pepa Velasco    Tècnica SSPPiT 
 
Presideix: Felipe L. Aranguren        Conseller de Cultura districte de Sant Andreu 
S’excusen: 
Emma Armengot   Biblioteca Trinitat Vella 
Joan Pallarès    AVV la Sagrera 
 
Ordre del dia:  

1. Aprovació de l’acta del Consell anterior. 

2. Informe Conseller:  

- Medalla a Joan Mora 

- Premis Sant Andreu 

3. Xarxa Cultura Popular 

4. Precs i preguntes 

 

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

Es pregunta si hi ha esmenes  a l’acta de l’última sessió del Consell i, atès que no hi ha 
cap observació al respecte, es dona per aprovada l’acta de la sessió anterior del 
Consell. 

 
2. Informe Conseller de Cultura 

 



2 
 

El Conseller de Cultura, Felipe López-Aranguren, informa sobre els projectes, i 

esdeveniments que s’estan portant a terme en el Districte/ciutat  en aquest últim trimestre 

de l’any.  

- Recentment s’ha inaugurat el bust de José Martí al recinte Fabra i Coats i agraeix al 

Consellers la comprensió en relació als terminis de l’esdeveniment.  

 

- El passat mes d’octubre L’Associació Cultural Espai 30 va realitzar la Passejada Fotogràfica 

que s’adhereix al Photowalk mundial, amb concurs local, premis i exposició física en sala com 

en anys anteriors. 

 

- Des del 17 d’octubre fins al 10 de novembre es desenvolupa al Districte de Sant Andreu la 

programació de la “Tardor Solidària” amb unes 120 propostes d’activitats culturals 

dedicades, enguany a les qüestions de gènere i cooperació. Com a cloenda d'aquest 

programa, el dia 10 de novembre, a la Plaça Orfila se celebrarà la Festa de la Solidaritat. 

 

- Barcelona implementarà a les parets d'un edifici municipal un projecte basat en 

l'energia neta. El projecte va guanyar un concurs en el marc de l'Smart City Expo  de 

Barcelona. Consisteix en una sèrie de panells de plaques fotovoltaiques, en forma de 

fulles o branques, instal·lades a les parets dels edificis, que ajuden a cobrir part de la 

demanda energètica de l’edifici mitjançant fonts renovables i alhora milloren la 

qualitat de l’aire, integrant-se visualment amb l’entorn urbà de la ciutat.  

 

- Des del mes d’octubre i fins al mes de desembre “Ciutat Oberta Biennal de 

pensament” ha obert, amb el seu programa, un espai per pensar i debatre sobre 

Filosofia, Tecnologia, diversitat i cultura.  Tant els debats com les propostes 

artístiques estan resultant molt exitosos ja que, fins aquet moment,  han participat 

més de deu mil persones.  

 

- El Districte de Sant Andreu ha posat en marxa un nou cicle de música jove, 9’s 

Músics. El cicle té una durada de dos mesos i es portarà a terme en diversos espais. 

Inclou sessions formatives gratuïtes i concerts protagonitzats per joves talents 

vinculats al Districte 

  

- El Grup Arpilleres de Congrés-Indians està exposant un dels seus últims treballs a 

l’entorn de la dona i la Guerra Civil al Centre Cívic Baró de Viver. Després l’exposició 

es traslladarà al casal de barri Torre la Sagrera, on es podrà veure la mostra del 10 al  

29 de desembre. 

 

- La 5a edició de la Biennal de Fotografia Artística y Documental, que enguany s’ha 

realitzat a Barcelona, ha estat acollida per la Nau Bostik i ha tingut una participació 

de més de 250 fotògrafs d’arreu del món.    
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- L'Ajuntament ha lliurat la Medalla d'Or al Mèrit Cultural a la família de l’andreuenc 

Joan Mora, en  reconeixement la seva destacada obra de trajectòria internacional i 

alhora arrelada intensament al territori on va viure. 

 

- Ja ha finalitzat el termini de presentació de les candidatures als Premis Sant Andreu, 

l’objectiu dels qual és donar a conèixer tasques d’especial rellevància o interès públic, 

desenvolupades a títol individual i col·lectiu per persones o institucions dins l’àmbit  

territorial del districte de Sant Andreu. En una setmana es tindrà la deliberació del 

Jurat. 

 

- Barcelona Districte Cultural inicia la seva quarta edició. Al llarg d’aquest trimestre, 21 

equipaments de proximitat dels deu districtes de la ciutat ompliran els escenaris amb 

més de 30 propostes artístiques. En el cas del Districte de Sant Andreu, els 

equipaments participants són el Centre Cívic Can Clariana Cultural i el Centre Cívic 

Baró de Viver 

 

3. Xarxa Cultura Popular 

 

El Districte de Sant Andreu, té el primer equipament de la ciutat destinat íntegrament 

a la cultura popular i referent com a Casa de la festa:  el Centre Municipal de Cultura 

Popular de Sant Andreu – Can Galta Cremat. I posteriorment han sorgit algunes  

programacions de cultura popular per part d’altres centres , com la Societat Esportiva 

i Cultural La Lira, Can Fontanet (Centre d’Interpretació de la festivitat dels Tres Tombs 

a Sant Andreu) i el Casal de Barri la Torre de la Sagrera.  

 

La constitució d’una xarxa de cultura popular a Sant Andreu, es  una oportunitat 

estratègica per: 

▪ Impulsar un projecte de cooperació cultural en el districte. 

▪ Implementar una estratègia de coordinació en matèria de cultura popular i de 

programes en els àmbits de creació, formació i difusió culturals. 

▪ Desenvolupar un projecte que permeti portar a terme una política oberta i 

respectuosa amb les dinàmiques ciutadanes, culturals i socials de cadascun dels 

barris del districte que en formen part. 

 

Aquesta proposta just s’acaba de plantejar però, un cop avanci en el seu 

funcionament, ha d’estar oberta a la incorporació d’altres equipaments, serveis i 

entitats culturals del districte i esdevenir una confluència d’acollida de totes les 

entitats i els agents que promoguin iniciatives de recerca, difusió, formació i 

producció vinculades a l’àmbit de la cultura popular d’arrel tradicional.  

L’estructuració d’aquesta xarxa territorial d’equipaments i programes culturals 
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pretén propiciar la cooperació, l’enfortiment conjunt i l’accés a recursos, entre altres 

opcions. 

 

4. Precs i preguntes 

- En relació a la xarxa de Cultura Popular es planteja si hi haurà pressupost específic i 

quan s’incorporaran més entitats. El projecte és essencialment de funcionament, el 

fet de coordinar programació i compartir recursos és el que pot facilitar un 

creixement del programa i els participants i una millor oferta als usuaris.  

En la mesura en que es comencin a establir coordinacions per a la programació que 

s’està duent a terme, podran incorporar-se altres entitats que també treballin 

elements de la cultura popular del Dte.  

- Atès la baixa presentació de candidatures als dels Premis Sant, se suggereix d’ampliar 

la difusió d’aquets premis.  

- L’Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu, ofereix com a recurs per a qui pugui  

interessar, les obres de Joan Cerdà i Vila (sardanista) i Joan Termes i Piera (teatre). 

L’horari, amb cita prèvia, és de 9 a 14. També es poden concertar visites per a 

grups/entitats i, el dia Internacional dels Arxius (juny), celebren una jornada de 

Portes Obertes. 

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 
  


