CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA
Acta de la sessió 1/2021
Acta de la sessió del Plenari del Consell Municipal de Cultura del dia 29 de març de 2021,
que té lloc a la sala reunions virtual de la plataforma Zoom a les 19.05 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
Judith Alberich Cano
Pere Millan
José Lora López
Miquel Bardines Tapia
Concepción Velarde Cidoncha
Concha Urbano
Oriol Tomás
Oliver Fernández
Juan Jose Chavez
David Calabuig Aracil
Mari Carmen Quesada
Jose Luis Vilaplana
Eduard Martínez Velasco
Carmen Romero López
Pura Fornals Sánchez
Julian Gallardo Gallego
Ignasi Guasch

Excusen la seva absència:
.- Montserrat Orozco
.- Daniel Martínez
DESENVOLUPAMENT
El Sr. Ot García, Regidor de l’Àrea de Cultura i Comunicació, dona la benvinguda
PUNT PRIMER: APROVACIÓ, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLENARI ANTERIOR
Aprovació de l’acta per part dels presents
PUNT SEGON: DESIGNACIÓ DE DOS MEMBRES DEL CONSELL MUNICIPAL DE
CULTURA PER FORMAR PART DEL PLENARI DE L’ASUECO (AGENDA SOCIAL I
URBANA PER ENFORTIT LA COMUNITAT)
El Sr. Ot García fa una breu explicació de la constitució de l’ASUECO i els seus objectius.
Del consell Municipal de Cultura, la proposta inicial de persones a representar-nos a
l’ASUECO eren l’Eduard Martínez i la Matilde Gómez, però a la Matilde Gómez també li han
proposat a través del Consell Municipal de Cooperació. Conseqüentment es farà una nova
proposta per a que al proper Consell de Cultura siguin aprovats els representants.

1

PUNT TERCER: SITUACIÓ ACTUAL, LA SEVA AFECTACIÓ AL MON CULTURAL I
EVOLUCIÓ
El Sr. Ot García fa una explicació de la situació actual i de la represa d’activitats al carrer
que ha hagut a partir de la Setmana Santa. S’ha iniciat un programa transversal
d’activitats, entre diferents departaments de l’Ajuntament, per oferir una amplia oferta de
lleure. La majoria d’aquestes activitats es fan als patis de les escoles, aplicant totes les
mesures i protocols sanitaris per assegurar una activitat segura.
Amb aquesta oferta de Sta. Santa s’inicia un programa de 150 activitats que es
desenvoluparan en els propers mesos, fins el mes de juny, continuant amb l’aposta de
prioritzar el mon artístic local i empreses de Cornellà.
També s’està treballant en el programa de Corpus. Enguany apostem per a fer un programa
més presencial, respectant totes les mesures. I continuarem amb les Nits d’Estiu.
Paral·lelament també està en funcionament el Cornellà escènica, amb una assistència molt
bona.
El Sr. Ot García obre un torn de paraules.
La Sr. Pere Millan, pregunta sobre com serà el Corpus d’aquest any.
El Sr. Ot García, explica que serà molt més presencial, sobre tot als patis de les escoles,
amb tots els controls pertinents.
El Sr. Jose Luis Vilaplana, pregunta com serà la Jordiada d’aquest any.
El Sr. Ot García, explica que la Comissió de la Jordiada ha comunicat que es programaran
activitats controlades al Patronat i Orfeó.
La Sra. Pura Fornals, com a membre de la Comissió de la Jordiada, fa una breu explicació
del programa. I fa incís que no es farà cap activitat al Parc de Can Mercader.
La Sra. Carmen Romero, pregunta sobre com serà el toc de Corn per Corpus.
El Sr. Ot García, comenta que el Toc de Corn no podrà ser com sempre ha estat.
La Sra. Carmen Romero, pregunta com es podrà fer el concert de joves.
El Sr. Ot García, comenta que s’està mirant per aquest sector més jove mirar que es pot fer
amb totes les mesures necessàries.

PUNT QUART. TEMES SOBREVINGUTS
No n’hi ha.
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PUNT CINQUÈ: PRECS I PREGUNTES
El Sr. Julian Gallardo proposa pel pregó de Corpus a l’ U.E. Cornellà
El Sr. Ot García, agraeix el suggeriment i es valorarà, encara que per aquest any es vol
prioritzar més a les entitats culturals.
El Sr. Julian Gallardo, pregunta pel termini de les subvencions d’aquest any
El Sr. Ot García, contesta que s’acaben d’aprovar per Junta de Govern i en breu s’envairà la
informació
El Sr. Jose Lora, pregunta si a Corpus es podrà fer algun sopar de germanor.
El Sr. Ot García , respon que s’està intentar fer una activitat similar cap a finals de juliol,
però per a Corpus encara no.
La Sra. M. Carmen Quesada, pregunta si la Festa de la Primavera es pot fer al Patronat amb
l’aforament corresponent.
El Sr. Ot García, confirma que si.
El Sr. Juan Jose Chavez,demana a l’A.VV. Casc Antic li comenta que es posi en contacte
amb el Patronat per fer la reserva corresponent de la Sala Ramon Romagosa.
El Sr. Oliver Fernández, pregunta si es activitats de Corpus es poden fer en un espai obert
amb controls.
El Sr. Ot García, contesta que únicament es poden fer en espais tancats i aforaments
limitats
La Sra. Concha Urbano, comenta que des de la H. del Rocío, en un principi no podran fer
cap activitat.
El Sr. Oriol Tomas, pregunta sobre la capacitat de reacció en el cas que canviïn les
condicions a millor.
El Sr. Òscar Mestre, comenta que el dia límit per a presentar propostes és per a principis de
maig, i la capacitat de reacció molt limitada pel poc temps que tenim.
El Sr. Ot García, comenta que desprès de Sta. Santa es farà un altra reunió del Consell de
Cultura per actualitzar la situació actual i concretar més coses sobre Corpus.
El Sr. Ignasi Guasch,consulta si a les activitats que es facin, la qüestió de protocols de
control corre a càrrec de l’Ajuntament, ja que per Sant Jordi, representaran unes petites
obres al voltant de la Llegenda de Sant Jordi
El Sr. Ot García, respon que a tota activitat que es faci s’aplicaran tots els control i
pertinents per part de l’Ajuntament.
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No havent-hi assumptes ni precs ni preguntes per tractar, s’aixecà la sessió per indicació de
la Presidència, quan eren les 19:45 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
digitalment per
Ot García Ruiz - Signat
Ot García Ruiz - DNI
DNI 47987697Z 47987697Z (TCAT)
Data: 2021.05.05
(TCAT)
10:45:51 +02'00'

Vist-i-plau
El President Delegada

digitalment per
Òscar Mestre Signat
Òscar Mestre
Cabistany Cabistany - DNI
(TCAT)
DNI 46553991J 46553991J
Data: 2021.05.03
(TCAT)
16:54:48 +02'00'

El Secretari-Delegat
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