CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA
Acta de la sessió 3/2019
Acta de la sessió del Plenari del Consell Municipal de Cultura del dia 2 de desembre de
2019, que té lloc al Centre Cultural Joan N. García-Nieto a les 19.10 h. Assisteixen a la
sessió, el President-Delegat del Consell, el Sr. Ot García, el Secretari Òscar Mestre i les
persones esmentades a continuació:
............................-

Berta Pallarés i Murillo
Isabel Santero Sánchez
José Lora López
Carmen Estivill García
Oliver Fernández Expósito
Guillermo Quesada Herrero
Teresa Cunill Grau
Concha Urbano Raigón
Miquel Badrines Tapia
Manuel Alcántara Ruiz
Concepción Velarde Cidoncha
Oriol Tomàs Sánchez
Isabel Carmona Sánchez
Eugeni Tamarit Oro
Juan Jose Chavez Maya
Matilde Gómez Gómez
David Calabuig Aracil
Esperanza Megías Roman
Carmen Romero López
Francisco Serrano Pérez
M. Carmen González Faz
Joan Vicente Ortuño
Gonçal Évole Hurtado
Pura Fornals Sánchez
Julia Ruiz Antequera
Montserrat Orozco Cees
Ignasi Guasch Martínez
Jordi Rocosa Girbau

DESENVOLUPAMENT
El Sr. Ot García, Regidor de l’Àrea de Cultura i Comunicació, dona la benvinguda
PUNT PRIMER: PRESENTACIÓ MEMBRES DEL CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA
Cadascun dels/es membres del consell es presenten
PUNT SEGON: DESIGNACIÓ D’UN MEMBRE DEL CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA
PER FORMAR PART DEL CONSELL DE CIUTAT
El Sr. Ot García proposa a la Sra. Montserrat orozco, que ja va estar els darrers 4 anys.
S’aprova per unanimitat pels membres del Consell assistents a la reunió.
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PUNT TERCER: PRESENTACIÓ DE LES LÍNIES DE TREBALL DE CULTURA PELS
PROPERS ANYS
El Sr. Ot García fa una explicació esquemàtica:
.- Mantenir tot el que s’ha aconseguit: Nit de Reis, Nits d’estiu; Carnaval; Cornellà
Escènica; Festival de Pallassos, Corpus, etc... Són els eixos de essencials de la cultura de la
ciutat dels darrers anys que es continuaran potenciant per a la cohesió socio-cultural.
.- Potenciar la cultura al carrer: apropar encara més la cultura al carrer (de totes les
edats). Fent un incís especial en er oferta cultural pels matins.
.- Valorar la cultura – Fer cultura de valors: S’ha de valorar l’activitat organitzada
des de les entitats i posar-la en valor.
.- Apostar pel talent i la creació que tenim a Cornellà
.- Estar al costat de les entitats de Cornellà: treballar el teixit associatiu. Treballar
plegats. Respecte als processos de subvencions es valora que no estan funcionant bé i que
s’està treballant per a tornar a la normalitat. Respecte a l’aportació econòmica, desprès de 8
anys en els que no han hagut augments, a l’any 2020 s’augmentarà un 15 % la partida
destinada a subvencions.
.- Passar-ho bé fent cultura: aconseguir que, amb el treball aconseguit per tothom
puguem gaudir d’aquest i valorar-lo positivament. Per això és necessari continuar treballar
de forma conjunta.
El Sr. Ot García obre un torn de paraules.
El Sr. Ignasi Guasch pregunta sobre el suport a la creativitat i als professionals de la
cultura.
El Sr. Ot García indica que també hi ha una línia de subvencions a la creativitat cultural.
Aquesta també augmenta en un 15 %. Així mateix, s’està treballant en tenir una oferta més
àmplia. Des del dep. de cultura s’està treballant per a donar més suport a les iniciatives de
la ciutat.
El Sr. Oriol Tomàs pregunta que es pensa fer per a que els joves siguin més participatius en
la dinamització de les entitats.
El Sr. Ot García comenta que els joves, actualment, tenen objectius diferents. Estan més
per tot el que passa a les xarxes socials i tot lo relacionat amb la tecnologia. Indica que
l’Ajuntament té pensat treballar en la cultura dels valors; transmetre la cultura des dels
diferents àmbits. Tot i que no es disposa d’una vareta màgica, l’objectiu és donar suport a
les entitats en els seus processos i que aquestes també s’impliquin.
La Sra. Mari Carmen Romero fa esment al bon enteniment entre l’Ajuntament i les entitats,
però falta més implicació del Consell Municipal de Cultura amb el Centre d’estudis
Comarcals.
El Sr. Ot García comenta que s’està treballant per a donar-li més suport i importància.
El Sr. Jordi Rocosa pregunta si s’ha pensat en la projecció de la creació local, a banda de
l’exemple de la Quinzena Metropolitana de Dansa.
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El Sr. Ot García indica que ens fan falta molts més recursos per a fer aquesta projecció. El
primer exemple és la QMD i s’ha de veure quin és el següent pas amb les administracions.
El Sr. Ignasi Guasch pregunta si es pretén desvincular de Barcelona, ja que aquesta
adquireix massa protagonisme
El Sr. Ot García comenta que amb Barcelona fem pocs projectes. Intentem fer coses al
marge. Es treballa sobre tot amb la Diputació de Barcelona i la Generalitat. I darrerament,
s’està treballant més amb l’àrea Metropolitana per a guanyar en projectes locals.
El Sr. Gonçal Évole pregunta sobre l’ús que es donarà a Can Maragall.
El Sr. Ot García indica que Can Maragall es convertirà en el Centre d’Interpretació de la
Història de Cornellà.
La Sra. Concha Urbano pregunta com està Can Bagaria
El Sr. Ot García indica que en aquests moments s’està construint la nova Escola Municipal
de Música. De la resta de l’espai, encara no s’ha decidit el seu ús.
La Sra. Mari Carmen González pregunta sobre l’estat de la nova Biblioteca de FontsantaFatjó.
El Sr. Ot García explica que la idea és de poder-la inaugurar cap al segon semestre de 2020.
S’està adaptant per a que sigui innovadora. Una biblioteca 24h/365 dies, per a poder
estudiar. Amb la idea de que aquest model es pugui estendre ala resta de biblioteques.
El Sr. Oriol Tomàs indica que l’espai de La Rua, actualment està molt ocupat per les
carrosses de l’Ajuntament, el que impedeix que les entitats residents puguin desenvolupar
els seus projectes amb bones condicions.
El Sr. Ot García es compromet a fer una reunió i tracta les solucions.
La Sra. Pura Fornals pregunta que es farà amb l’actual Escola de Música
El Sr. Ot García explica que s’està fent un projecte en el que l’aspecte juvenil tindrà força
presència.
El Sr. Oliver Fernández demana que l’activitat de la ciutat no es difongui millor, ja que no
arriba la informació
El Sr. Ot García és conscient d’aquesta mancança i s’està treballant per a millorar
El Sr. Juan Jose Chavez afegeix que el que fa falta és una xarxa de comunicació. Així mateix
demana un major suport a les entitats en matèria infraestructural i organitzativament, ja
que aquestes són d’interès municipal.
El Sr. Ot García comenta que s’està treballant en tots aquests aspectes.
El Sr. Ignasi Guasch pregunta per la decisió de la nova direcció de l’Auditori de Cornellà i
sobre la implicació del departament de cultura a l’Auditori
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El Sr. Ot García comenta que l’Auditori de Cornellà és de Procornellà. El departament de
cultura manté una relació periòdica amb l’auditori però aquest té una direcció autònoma.
Referent a la nova direcció comenta que properament és nomenarà la nova direcció.

PUNT CINQUÈ. ASSUMPTES SOBREVINGUTS i PRECS I PREGUNTES
No havent-hi assumptes ni precs ni preguntes per tractar, s’aixecà la sessió per
indicació de la Presidència, quan eren les 20:40 h., i per que restés constància del que s’hi
tractà i dels acords presos, estenc aquesta acta amb el vist-i-plau del President-Delegat
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El Secretari-Delegat
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