CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA
Acta de la sessió 3/2021
Acta de la sessió del Plenari del Consell Municipal de Cultura del dia 18 de maig de 2021,
que té lloc Centre Cultural Joan N. García Nieto (sala M. Rosa Casanovas (3a planta), 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:
.................-

Estrella Corominas
Oliver Fernández Expósito
Concha Urbano
Miquel Badrines Tapia
Concepción Velarde Cidoncha
Oriol Tomás
Juan Jose Chavez
Emilio Rodríguez Ros
Matilde Gómez Gómez
David Calabuig Aracil
Eduardo Martínez Velasco
Carmen Romero López
Gonçal Évole
Pura Fornals Sánchez
Montserrat Orozco
Ignasi Guasch
Antonio Alvear

Excusen assistència:
.- Berta Pallarés i Murillo
.- 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: LES FESTES DE NADAL I REIS
El Sr. Ot García fa una breu introducció explicant l’augment d’activitat que ha hagut a
partir del mes de setembre a nivell general, tant per part de les entitats com de
l’Ajuntament.
El Sr. Òscar Mestre explica les activitats del Nadal i Reis que es desenvoluparan:
Setmana de l’1 de desembre: el Conte de Reis i les boles dels desitjos es repartiran a
les escoles : de P3 a 4t de primària
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15 de desembre, a les 18 h al Castell: presentació del conte de reis i Cartell de Reis
2 de desembre, a les 19 h a la pl. Catalunya : Encesa de Llums
Del 2 al 21 de desembre: la Fada ondina a les escoles: al no poder entrar a les
escoles s’ha elaborat un vídeo de la Fada i el músic Prana que es podrà passar per totes les
classes de les escoles.
18 i 19 de desembre: Fira de Santa Llúcia: dissabte, de 18 a 21 h; diumenge de 10 a
20 h. S’utilitzarà la ctra. D’Esplugues ( a la zona de la corva, entre la parada d’autobús fins
el creuament amb el c/ Joan Maragall), la pl. de l’Església i primer tram de la Rambla.
Es recuperen les, aproximadament, 120 parades.
Del 13 al 17 de desembre: Distribució de l’element màgic a les escoles.: enguany, la
idea és que el major nombre possible d’infants tinguin aquest element, ja que volem que
facin d’aquest, un element per a que la màgia arribi a un gran nombre de cases.
Des del 15 de desembre: espectacles itinerants per la ciutat
Des del 23 al 31 de desembre: 28ª FIRA INFANTL DE NADAL, saló per als infants i
joves Horari: d’11h a 20h a la Parc Esportiu Llobregat
28, 29, 30 de desembre 1, 2, 3 i 4 de gener: Campament Oriental
Campament Oriental del Mag Maginet a la Fira de Cornellà
Lloc: Fira de Cornellà.
5 de gener Arribada i Cavalcada de Reis, a partir de les 18 h, pendent de concretar el
lloc de sortida, entre el pàrquing de la Via Fèrria i La Fira
El Sr. Ot García destaca la presentació del Conte i Cartell de reis al castell, destacant
l’autoria d’aquests per part de joves de l’Institut Ma. Aurèlia Capmany i autor cornellanencs
i la consolidació del augment de dies d’obertura del campament oriental.
El Sr. Antonio Alvear i Sr. Emilio Rodríguez pregunten si es podrà celebrar la xocolatada i el
bingo solidari.
El Sr. Ot García respon afirmativament al bingo i negativament a la xocolatada, per
prudència.
PUNT TERCER: ELS PRESSUPOSTOS DEL 2022
El Sr. Ot García explica que s’ha fet una aprovació inicial al Ple del mes d’Octubre i descriu
els objectius i punts més destacats d’aquest:
+ Son uns pressupostos optimistes amb l’objectiu de consolidar la cultura a nivell
local.
+ Permetran l’augment d’activitats, a nivell general
Destaca 5 grans línies:
+ Campanya de Nadal i Reis. Recuperació i consolidació de les activitats tradicionals
d’aquestes festes
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+ Festa Major – Corpus: tornar a la normalitat i una aposta per l’augment d’activitats
i millora d’aquestes
+ Festival de Pallassos: desprès de l’anul·lació del Festival de l’any 2020, recuperem
aquest gran esdeveniment que converteix a Cornellà en la capital dels pallassos.
+ Augment de l’activitat al Carrer: increment i consolidació d’una oferta més àmplia i
diversa al carrer. Seguint el treball que es va fer durant els anys 20-21, amb l’oferta
d’activitats controlades als patis de les escoles i altres indrets de la ciutat, però relaxant les
mesures de control i sanitàries.
+ Suport a les entitats: hi haurà un augment del 20 % en el suport econòmic als
projectes de les entitats. Amb aquest augment es vol donar una empenta a l’aturada
d’activitats dels anys 2020 i 2021.
+ Noves instal·lacions:
.- Nova Escola de Música: el dia 24 de gener posarem en funcionament la
nova escola de música ubicada al recinte de Can Bagaria
.- 2 biblioteques noves: una al barri de Fontsanta-Fatjó amb el nom de Clara
Campoamor; i l’altra al barri d’Almeda, amb el nom de Teresa Pàmies. Aquestes entraran en
funcionament durant el segon trimestre de l’any. Cornellà passarà a disposar d’una xarxa
de 5 biblioteques, amb l’objectiu que es vegin com uns centres de coneixements: uns espais
de consulta, d’estudi i per a desenvolupar d’altres tipus d’activitats. Així com obrir-les
24/365 dies per a l’estudi.
El Sr. Ot García obre un torn de paraules.
La Sra. Carmen Romer pregunta pels usos de l’antiga escola
El Sr. Ot García comenta que tindrà un ús pel departament de joventut i per l’escola
d’humanitats
El Sr. Emilio Rodríguez, pregunta si la Botiga solidària es veurà afectada
La Sra. Ot García, respon que la botiga no estarà afectada.
PUNT QUART. TEMES SOBREVINGUTS I PRECS I PREGUNTES
La Sra. Carmen Romero pregunta pel projecte Sala Padró.
El Sr. Ot García indica que aquest no és un projecte de l’Ajuntament de Cornellà. És una
entitat, l’Orfeó Catalònia. L’Ajuntament està donant suport econòmic per a la restauració de
la sala.
El Sr. Gonçal Èvole pregunta per la distribució de les llums de Nadal per la ciutat, ja que no
troba massa sentit a aquesta.
El Sr. Ot García indica que aquesta és dissenya des del departament de comerç amb
l’objectiu de dinamitzar el comerç local i donar un ambient més càlid a les festes de Nadal a
la ciutat.
El Sr. Gonçal Èvole creu que tota la il·luminació hauria d’anar més vinculada al Maginet
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El Sr. Oriol Tomás pregunta si l’oficina de suport a les justificacions de les subvencions es
tornarà a obrir aquest any ?
El Sr. David Calabuig fent referència també a les justificacions comenta que la llei aplicable
és molt restrictiva
El Sr. Ignasi Guasch comenta que aquest és un fet generalitat as tot el pais, a totes les
administracions.
El Sr. David Calabuig aporta uns conclusions d’una trobada que es va fer per part d’algunes
entitats:
+ les trobades son necessàries
+ consell de cultura és molt rígid
+ falta un canal de comunicació per a comunicar les activitats de les entitats
+ cal fer més atractives les entitats a la joventut
+ caldria tenir més presència a les escoles
+ cultura popular: és una clau per a retrobar-se amb la gent
+ bretxa digital
+ que la pandèmia no torni a aturar a les entitats: cal posar mesures i fer coses.
La Sra. Concha Urbano pregunta qui estableix les condicions de les justificacions de les
subvencions
El Sr. Ot García que hi ha uns departaments (intervenció i gestió de procediments) que fan
aplicar unes lleis amb l’objectiu que tot es realitzi bé, amb transparència i just.
La Sra. Carmen Romero opina que a l’ajuntament de Cornellà no funciona bé el procediment
en comparació amb d’altres ajuntaments.
El Sr. Emilio Rodríguez expressa el seu malestar, ja que per a organitzar una activitat es
demanen massa documents
El Sr. Juanjo Chavez en sintonia amb d’altres companys creu que cal millorar els tràmits ja
que aquests son massa lents.
La Sra. Pura Fornals creu que cal obrir un altre cop l’oficina de suport a les entitats.
El Sr. Ot García indica que de cara a l’any vinent treballarem per a millorar el suport i
assessorament a les entitats.
El Sr. Oriol Tomás pregunta per l’estat del projecte del Centre d’Interpretació de la memòria
històrica, de l’arxiu i pel calendari per disposar de la Rua en la seva totalitat.
El Sr. Ot García respon: l’arxiu te la previsió de tornar a obri a principis del 2022, desprès
que finalitzi el procés de desinfecció; la Rua està prevista que l’any vinent es puguin
traslladar les carrosses ; el projecte de Can Maragall s’està acabant i s’està buscant una
línia de finançament, ja que la situació d’aquest es bastant dolenta.
La Sra. Carmen Romero pregunta per l’absència del Tinent d’Alcalde a explicar el projecte de
recollida de residus.
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El Sr. Ot García explica que està de visita a Itàlia fent el seguiment de l’empresa
adjudicatària que ha de lliurar tots els contenidors de recollida de residus.
El Sr. Gonçal Èvole pregunta si al Jurat dels Premis Ciutat de Cornellà hi ha algun
representant del Consell de Cultura
El Sr. Òscar Mestre li respon que si.

No havent-hi assumptes ni precs ni preguntes per tractar, s’aixecà la sessió per indicació de
la Presidència, quan eren les 20:30 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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