CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA
Acta de la sessió 2/2021
Acta de la sessió del Plenari del Consell Municipal de Cultura del dia 18 de maig 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
Mireia Ollé
Daniel Martínez
M. Carmen López
José Lora López
Miquel Bardines Tapia
Concepción Velarde Cidoncha
Eugeni Tamarit
Concha Urbano
Oriol Tomás
Juan Jose Chavez
David Calabuig Aracil
Mari Carmen Quesada
Gonçal Évole
Antonio Alvear
Carmen Romero López
Pura Fornals Sánchez
Julian Gallardo Gallego
Montserrat Orozco

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 son l’Eduard Martínez i la Concha Urbano.
La proposta és aprovada per part dels presents
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PUNT TERCER: EXPLICACIÓ DEL PROGRAMA DE FESTA MAJOR 2021
El Sr. Ot García descriu el treball realitzat per organitzar el programa de Corpus, que se
celebrarà des del 28 de maig fins al 6 de juny. S’ha treballat amb l’objectiu de maximitzar el
número d’activitats presencials, aplicant tots els protocols sanitaris vigents.
A continuació fa una descripció dels objectius i activitats principals:

S’ha treballat amb l’Objectiu General d’apostar per una Festa el més Local possible:
+ donar visibilitat a les activitats de les entitats que van participar a l’any 2019 a Corpus.
+ apostar per unes festes de producte local. Hem comptat, tant a nivell artístic com
empresarial, principalment amb persones de Cornellà.
+ tot i les restriccions crear un ambient de festa per la ciutat.
Espais on se celebraran les activitats de la Festa Major
Majoritàriament, s’han seleccionat espais perimetrats (patis d’escoles i d’altres) que permeten
aplicar un protocol d’aforament i d’altres mesures anticovid.
Activitats:
Les activitats, majoritàriament són estàtiques per a que es permeti el control de l’aforament i
l’aplicació dels distanciaments de les persones assistents.
Activitat d’ambientació i dinamització dels carres de la ciutat:
+ Dinamització itinerant: Amb l’objectiu de crear sensació de Festa Major, organitzar un
recull d’activitats itinerants (no motoritzades) (a peu o en tricicles) però que evitin la
concentració de persones, que recorrin els barris.
Horaris
Degut a les restriccions que puguin haver, avancem els horaris de les activitats. Començarem a les 11
h pel matí i finalitzarem les activitats cap a les 22 h, per a permetre que la gent pugui retornar cap a
casa tranquil·lament.
FORMAT DE FESTA MAJOR:
Dijous 3 de juny, a les 20 h, de 2021.
Pregó: comencem les festes amb el Pregó. Aquest serà híbrid: presencial amb
aforament limitat i paral·lelament serà transmès per les xarxes socials
Aquest any el pregó serà coral: un conjunt de persones de la ciutat explicaran
algunes vivències que han tingut aquest darrer any
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Divendres 4 i dissabte 5 de juny de 2021.
Per les activitats de divendres i dissabte s’ha organitzat un programa d’activitats que estaran
presents als 7 barris de la ciutat oferint accions a recintes perimetrals (patis escoles, espais esportius
o d’altres que també estan perimetrats).
Matins: Activitats Familiars (espectacles per a infants i tallers)
Tarda/Vespre: Activitats de caire musicals, teatre, dansa, humor. Hi haurà activitats a mitja
tarda i a al vespre
Així mateix, també hi haurà grups d’actors (músics, xanquers, pallassos, etc) que desenvoluparan
espectacles itinerants pels barris, tant pel matí com per la tarda
El dissabte, a la nit (22 h) tindrem el Castell de Focs. Aquest any es llençaran els focs des de diferents
espais de la ciutat per a evitar aglomeracions.
Diumenge 6 de juny de 2021.
Hi haurà una oferta una mica més reduïda. L’oferta als patis de les escoles se centrarà més pel matí
(així, per la tarda es podrà desmuntar i netejar les escoles per a que estiguin preparades pel dilluns
que és lectiu)
La dinamització pels barris continuarà, tant pel matí com per la tarda
Espectacles Familiars (infantils): al voltant de 30 activitats (espectacles i tallers). La majoria d’ells
centraran la franja horària dels matins
Espectacle musicals i de ball : al voltant de 30 espectacles musicals
Espectacles de teatre, màgia, humor, exposicions, lectura: al voltant de 25 activitats
Espectacles itinerants: al voltant de 40 espectacles itinerants
Activitats esportives: 14
Entitats: participen més de 25 entitats amb activitats. Exemple d’activitats: Mostres de ball i música;
recital de poesia; activitats esportives; activitats de cultura popular tradicional (Corndefoc estàtic;
Plantada de dracs i bèsties de foc; trobada gegantera; concert de sardanes, danses tradicionals;
Corals, Capgrossos,...); activitats de solidaritat i sensibilitat en vers els col·lectius que pateixen més
intensament la situació de crisi actual.
Presència d’artistes locals: al voltant de 55 artistes locals. Entre d’altres, les cantants Carla Collado,
Sara Alva, els músics Residual Gurus, l’Orquestra Màgic, el raper Ruxxo, els DJ’s Sam Hidd i Genè
Cuee, els músics de la SC La Unió, els actors teatrals Ángel Amazares i MicroCornellaTeatre, Les/els
ballarins de les Escoles i entitats de Dansa, les/els cantaires de les diferents entitats, els grups de
música rock de La Factoria Musical,...
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Empreses locals: la major part de la contractació d’artistes i necessitats tècniques per a l’organització
de la festa ha estat feta a través d’empreses locals o molt vinculades a la ciutat. S’ha tingut molt en
compte el capital cultural existent a Cornellà per a l’organització dels diferents esdeveniments de la
Festa.
El Sr. Ot García obre un torn de paraules.
La Sra. Concha Urbano, pregunta si podran celebrar una missa a les 23 h..
El Sr. Ot García, li comenta que si, sempre i que complim les normes dictades pel Procicat..
La Sra. Carmen Romero, demana si ja hi ha un programa (esborrany) que es pugui tenir
El Sr. Ot García, comenta que en breu ja podrem fer un avançament per escrit.
El Sr. Gonçal Évole, pregunta per la persona que farà el pregó i com es farà. Així mateix
també pregunta com es faran els Focs Artificials
El Sr. Ot García, explica que el pregó serà semipresencial. Estaran convidades les
representacions de les entitats de la ciutat i els partits polítics. El pregó el farà 4 persones
de la ciutat que han estat al capdavant durant la pandèmia: una persona voluntària a la
Creu Roja, una persona de seguretat de la ciutat, una persona que ha engegat un projecte
econòmic durant aquesta època i una persona que ens ha aportat una experi+ència
destacada durant aquest temps tant dur. Respecte als Focs artificials, explica que aquests
es repartiran per tres espais de la ciutat que no es faran públics per evitar aglomeracions.
El Sr. Gonçal Évole està conforme amb la proposta dels pregoners, però també voldria
proposar a les persones de la U.E. Cornellà per la tant bona temporada que ha realitzat i
com agraïment de la ciutat cap a ells. Però, en el tema de les festes el que es vol és que
aquestes representin aquest final de pandèmia i una mirada òptima de futur. I per això s’ha
pensat en les persones escollides per a fer el pregó, ja que en aquests moments és més
important reconeixer aquest àmbit social i humanitari de les persones.
El Sr. Julian Gallardo, recorda que en el darrer consell ja ho va proposar ell i la resposta va
ser que la U.E. Cornellà és una entitat esportiva i que no era per fer un pregó, i que es
prioritzen més les culturals que les esportives. I la resposta d’avui ha estat diferent.
El Sr. Antonio Alvear i la Sra. Pura Velarde pregunten si desprès de vacances d’estiu es
podrà fer alguna activitat ?
El Sr. Ot García, respon que l’Ajuntament estarà donat suport a les entitats per a
desenvolupar les seves activitats, ja que s’espera que les restriccions siguin menors.
La Sra. Mireia Ollé pregunta si les entitats podran organitzar alguna activitat en paral·lel. I
el tema del Toc de Corn com quedarà.
El Sr. Ot García, comenta que hi ha més de 25 entitats que participaran desprès de la
consulta que s’ha fet. Aquestes, igual que l’ajuntament respectaran les condicions sanitàries
i de seguretat. I respecte al toc de Corn, no tindrem el Toc de Corn de sempre.
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El Sr. Juanjo Chaves, fa esment a la possibilitat d’endarrerir l’organització d’activitats per
efectes de la pandèmia i si aquest fet no impossibilitaria la justificació de les subvencions
que es rebin.
El Sr. Ot Garcia, confirma que sempre que es realitzi fins a finals d’any i estigui dins dels
paràmetres que fixen les bases de subvencions.
El Sr. Juanjo Chaves pregunta que farà Toc de Corn.
El Sr. Òscar Mestre, informa que tant Toc de Corn com la resta d’entitats que participen
realitzaran les activitats a patis d’escoles o espais perimetrats. I Toc de Corn estarà el
dissabte a l’Escola d’Els Pins.
El Sr. Gonçal Évole pregunta si el llibre d’en Joan Tarda està inclòs al programa de Festa
Major.
El Sr. Ot García, confirma que forma part del programa

PUNT QUART. TEMES SOBREVINGUTS
El Sr. Ot García comenta que l’Ajuntament ha organitzat més de 150 activitats que s’estan
celebrant des de setmana santa fins a finals de juny, continuant desprès amb les Nits
d’Estiu, amb l’objectiu de dinamitzar la ciutat. Sempre tenint en compte les mesures
sanitàries vigents en cada moment.
Així mateix també anuncia que les obres de les biblioteques de Fontsanta i Almeda estan
finalitzades. Ara s’entrarà en el procés d’equipar-les, amb l’objectiu d’obrir-les a principis de
2022. Així com també es pretén inaugurar la nova escola de música.
PUNT CINQUÈ: PRECS I PREGUNTES
El Sr. Jose Lora pregunta sobre la repercussió que podria tenir que aquest any no es
demani subvenció
El Sr. Ot García, respon que no hi haurà conseqüències per a les subvencions de l’any
vinent.
La Sra. Berta Pallarés, pregunta sobre les activitats que podran haver pels joves per la Festa
Major, amb les dificultats actuals.
El Sr. Ot García informa que hi ha un conjunt d’activitats que s’ha intentat que estiguin
adreçades al col·lectiu jove (concerts, dj’s i d’altres activitats, com pot ser espectacles de
monologuistes) tot i que no es podran fer activitats com es feien abans.
També informa a una proposta que va fer Berta Pallarés en un Consell de Cultura de l’any
passat sobre la creació d’una bossa d’artistes locals, que aquesta ja s’ha posat en marxa i
està publicada a la web de l’Ajuntament.
La Sra. Carmen Romero pregunta sobre el projecte de promoció del teatre i diferents assajos
que es feien a l’Auditori Sant Ildefons
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El Sr. Ot García, informa que les entitats i d’altres col·lectius que feien servir l’Auditori, mica
en mica aniran tornant, tot i que encara hi ha certes por per reactivar l’activitat.
La Sra. Mireia Ollé pregunta sobre els altres usos que es donarà als edificis un cop l’escola
de música marxi cap a Can Bagaria
El Sr. Ot García, respon que el buit que deixa l’escola de música serà ocupat per l’escola
d’humanitats i l’oficina jove.
El Sr. Eugeni Tamarit, pregunta sobre el projecte que es realitzava a l’Auditori sant Ildefons
de residències amb companyies professionals
El Sr. Ot García, informa que es va aturar per la pandèmia, però està previst que un cop es
pugui es reprendrà aquest projecte.

No havent-hi assumptes ni precs ni preguntes per tractar, s’aixecà la sessió per indicació de
la Presidència, quan eren les 19:50 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

Signat digitalment

Òscar Mestre per Òscar Mestre
Cabistany - DNI Cabistany - DNI
46553991J (TCAT)
46553991J
Data: 2021.11.09
(TCAT)

Vist-i-plau
El President Delegada

07:49:56 +01'00'

El Secretari-Delegat
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