
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 ACTA RESUM DEL CONSELL DE CULTURA DE SANT ANDREU  
Dimecres 14 de desembre de 2021, a les 19 h. Sala Andreu Cortines  
Assistents:  
Marcos Rodríguez. Conseller de Ciutadans  
Júlia Mayo. Consellera ERC  
Bartolomé Bioque 
Enric Barris. AVV Congrés-Indians 
Ferran Pons. Colla Castellera Jove de Barcelona 
Txema Garcia. Casal de Barri Ateneu l’Harmonia 
Xavier Ballaz. Difusor 
Patrícia Prieto. SCIE La Lira 
Olga Martínez. SCIE la Lira 
Maria Pérez. Casal de Barri Torre la Sagrera 
Arnau Cristobal. Dracs i diables de la Sagrera 
Carles Fortea. Dracs i diables la Sagrera 
Oscar Rodríguez. SaT Teatre 
Gemma Armengod. Biblioteca Can Fabra 
Imma Bigorra. Consorci Normalització Lingüística 
Antoni Nicolau. Kultura 
Irene Franco. Kultura 
Ramon Barbet. SSPPiT  
Presideix: Elvira Juncosa. Consellera de Cultura districte de Sant Andreu  
 
Ordre del dia:  
1. Pla de cultura 
 
1. Pla de Cultura 
 
Elvira Juncosa explica que el districte està treballant en el sentit de construir un pla cultural ampli 
que serveixi de guia per a desenvolupar aquest aspecte. Destaca la riquesa que té el districte en 
relació a  la cultura i creu que per a fer-ho cal una reflexió conjunta que ens permeti marcar línies 
de treball.  
Seguidament presenta a Antoni Nicolau i Irene Franco, que realitzen la tasca d’acompanyament en 
aquest procés. 
 
A continuació Antoni Nicolau fa la presentació dels aspectes a treballar (s’annexa document 
presentat). Parla de diferents aspectes a tenir present a l’hora de fer aquesta feina. Aspectes 
metodològics Remarca la necessitat de fer un relat comú, que cal plantejar els mecanismes de 
construcció i cooperació i dels diferents nivells en relació al territori, introduint el debat barri-
Districte-Ciutat. 
També proposa de parlar dels drets culturals, de la cultura com a element de desenvolupament, de 
com influeixen els canvis demogràfics, del paper de l’associaonisme, del paper que té en 
l’economia....Finalment explica el calendari de treball i el guió 
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En aquest sentit es convidarà a les entitats a participar en una jornada de treball el dia 13 de gener. 
Es passarà el guió presentat per centrar el debat. 
 
S’obre un torn de paraules; 
Enric Barris pregunta perquè es fa la sessió de treball d’entitats i de personal tècnic per separat. 
Es respon que són visions diferents i que en un primer moment per metodologia és millor treballar 
per separat, però que evidentment caldrà fer un treball conjunt més endavant. 
 
Arnau Cristóbal felicita la idea, però diu que li hauria agradat tenir el document abans per a poder 
treballar 
 
Josep Maria Garcia felicita la idea i fa una reflexió sobre la dicotomia centre –perifèria i sobre que 
cal parlar molt de temes formatius 
 
Maria Pérez i Oscar Rodríguez diuen que tenen la doble visió tècnica –associativa i que no es veu 
igual, però que cal el diàleg 
 
Ferran Pons pregunta per quan es començaria a implantar aquest pla. 
Es respon que s’anirà aplicant a mida que s’avanci, ja que no es planteja com un pla tancat, sinó 
obert.  
 


