
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

ACTA RESUM DEL CONSELL DE CULTURA DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU 
9 de desembre de 2019 

Sala Andreu Cortines 
Assistents: 
Elvira Juncosa Roman. Consellera de cultura del Districte 
Carles Fortea Vidal. Dracs, diables i gegants de la Sagrera 
Agustí Camps Magrane. Comissió de festes de la Sagrera 
Quim Terré Ponsa. Federació d’Associacions Socioculturals Espai 30 
Senén Roy Català. Ateneu l’Harmonia 
Laura Rodríguez. Biblioteca Can Fabra 
Marcos Rodríguez Hernández, Conseller de C’s 
Pilar Domech Gargallo. Consellera d’ERC 
Anna Satorra Sansano, Consellera de Junts x Catalunya 
Sergi Díaz Plaza, Direcció de cultura de proximitat 
Ramon Barbet Pampidó , Direcció serveis a les persones i territori 
 
Desenvolupament de la sessió  
S’inicia el Consell a les 19 h 
1.Benvinguda i presentació nova consellera referent 
 
Elvira Juncosa, nova consellera referent, dóna la benvinguda.  
 
2.Elaboració del PAM i del PAD 
 
Elvira Juncosa explica a grans trets com es desenvoluparà l’elaboració del PAM i el PAD. 
Actualment s’està treballant un document base que recull i dona continuïtat a les línies 
iniciades en l’anterior Pla. Aquest document serà la base que es complementarà amb els debats 
sectorials oberts. Aquests debats es faran durant l’inici de l’any 2020. 
Tot això acabarà amb un document final que es validarà. 

    
3. Pla de centres cívics de la ciutat 
 
Sergi Díaz explica el pla que s’està elaborant  un pla de centres cívics de Barcelona. L’objectiu és 
clarificar i millorar el paper d’aquest equipaments culturals de proximitat. Destaca que es 
traduirà en una mesura de govern en la que hi ha intervingut agents molt diferents lligats a 
l’Ajuntament, tant a nivell d’àrees, com de dels districtes (en el document annex s’explica 
l’elaboració i les prioritats del pla)  
 
Serén Roy pregunta sobre lligams entre centres cívics i casals de barri 
Sergi Díaz comenta que és un tema obert i que les línies són difuses, però que caldria abordar. 
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Carles Fortea comenta que són equipament complementaris, encara que a vegades és difícil 
definir les diferències exactes. 
Quim Terré pregunta si s’ha parlat de models de gestió, que marquen diferències importants en 
el dia dia de l’equipament. 
Sergi Díaz diu que només s’han abordat les línies comunes i no els models de gestió                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
4. Altres informacions. 

 
La Consellera informa sobre els cicles i activitats que ha organitzat el Districte des de l’últim 
consell. 
Destaca el Calidoscopi cultural, Parasol d’estiu (en el que destaca activitats de cinema i de 
música), el projecte 9’s músics (en que s’ha col·laborat amb el taller de Músics) i la programació 
de Barcelona Districte Cultural, que s’ha desenvolupat als centres cívics de Baró de viver i Can 
Clariana Cultural. 
Un altre aspecte important és el suporta activitats com Jazzing i la fira Literal, i altres iniciatives 
com Brunch, L’altre festival, la programació de la Mercè i Pallassos sense Fronteres. 
Destaca també la programació de cultura popular, amb les festes majors de Congrés, Indians, la 
Sagrera i Sant Andreu 
Finalment destaca que aquest any la Lira fa 150 anys i l’Orfeó l’Eco 120. La Lira està recollint 
suports per aconseguir la Creu de Sant Jordi que atorga la Generalitat de Catalunya. 
L’alcaldessa, i la regidora en nom del districte, hi han donat suport. Les entitats que ho vulguin 
poden fer-ho. 
 
Serén Roy demana que seria interessant que la informació sobre el que es fa arribés abans per 
a poder sumar esforços 
Agustí Cmaps demana que les activitats es descentralitzin més a tot el districte . 
 
La consellera recull aquestes propostes per a treballar-les. 


