
 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL SECTORIAL DE CULTURA 
1 de març de 2007 

 
ASSISTENTS: 
- Josep Camps, Regidor de Cultura, Joventut i Cooperació 
- Eva Muñoz, Responsable de l’Àrea de Cultura i Cooperació 
- Miquel Cladellas, designat per l’àrea 
- Maite Mompart, designada per l’àrea 
- Cor de Clavé 
- Colla de Gitanes 
- Grup de Dones del Tenes 
- Comissió del Sopar de les Àvies 
- Lliçà Solidari 
- Comissió de festes 
- Colla de Gegants 
- Alternativa Lliçà per tots 
- Fundació d’Arts Musicals 
- Ateneu l’Aliança 
- Bosquets de Colors 
- Comissió de Sant Antoni 
 
ORDRE DEL DIA 
1. Aprovació de l’acta anterior 
2. Pla d’Ajuts a entitats 2007 i pressupost destinat 
3. Sant Jordi 
4. Propostes per a la Festa Major 
5. Informacions diverses 
6. Precs i preguntes 
 
1. Aprovació de l’acta anterior 

S’aprova l’acta de la reunió anterior sense fer cap esmena.  
 

2. Pla d’Ajuts a entitats 2007 i pressupost destinat 
En Josep Camps explica que la partida prevista per a ajuts econòmics a entitats culturals d’enguany s’ha incrementat 
en 7.000 € respecte de la de l’any 2006 fent un total de 66.000 € previstos.  
 
Igualment explica que part d’aquesta partida ja està compromesa mitjançant un conveni amb l’entitat Ateneu l’Aliança, 
deixant una xifra de 22.000 € que es destinaran al suport dels projectes presentats per les entitats. D’aquesta manera, 
en Josep Camps assegura a les entitats que poden comptar amb la mateixa subvenció que l’any anterior i amb un petit 
increment en funció del programa que s’hagi presentat. 
 
En Josep Camps explica que les fitxes de sol·licituds de subvencions seran avaluades mitjançant uns criteris que ja 
contemplem les bases d’aquesta convocatòria i que un cop resolt els ajuts econòmics, es convocaran les entitats 
implicades per tenir una entrevista i explicar com s’ha arribat a la xifra que rebran en concepte d’ajut. 
 

 



 

Finalment en Josep Camps agraeix a totes les entitats assistents la seva col·laboració i la seva participació en la vida 
cultural del municipi. 
 
L’Assumpta Regales pregunta si com a grup Bisky hi ha la possibilitat de rebre algun ajut malgrat no compleixin els 
requisits d’entitat que estableix aquesta convocatòria. 
 
En Josep Camps respon que com a mínim, per ser susceptible de rebre ajut, cal estar inscrit al registre municipal 
d’entitats de l’Ajuntament. Si això és compleix, i si com a grup presenten un projecte que sigui prou interessant i 
innovador pel municipi, podria ser possible. Posa l’exemple d’activitats com el Futbol Fang, sorgides per grups no 
organitzats com a entitats, que han rebut ajuts mitjançant un conveni de col·laboració prèvia inscripció al registre 
municipal, doncs l’àrea de cultura preveu una bossa de diners que es guarden per aquells projectes interessants que 
ens puguin arribar durant l’any i dels quals no siguem coneixedors a l’hora de fer el pressupost. 
 

3. Sant Jordi 
En Josep Camps recorda la idea de la mostra cultura que es va portar a terme en la programació de Sant Jordi de 
l’any 2006 arrel d’un intercanvi que tenien previst la Colla de Gitanes. 
 
Des de la Colla de Gitanes expliquen que l’intercanvi d’aquest any no està previst per aquestes dates. 
 
El representant de l’Ateneu l’Aliança explica que tot just estan elaborant la programació de Sant Jordi d’enguany, 
juntament amb l’Ajuntament, i que encara queden activitats per definir, però que pot assegurar que hi haurà 2 
concerts, amb l’Elèctrica Dharma i Daniél Higiénico, un casino, l’activitat del Drac de Sant Jordi i un cinema per la 
tarda/vespre del dilluns 23. 
 
En Josep Camps planteja a les entitats si volen o no recuperar aquesta mostra d’entitats. 
 
Des de l’entitat Dones del Tenes expliquen que a Lliçà de Vall fan una Fira d’Entitats des de fa molts anys, què és 
bianual, i que sempre és el mateix dia i en el mateix lloc, per la qual cosa la gent ja l’espera. 
 
En Josep Camps comenta que potser per aquest any és molt just però que s’hauria de valorar si hi ha interès per tirar-
ho endavant de cara al proper any. 
 
Des de la Colla de Gitanes es demana fer una reflexió sobre quins serien els objectius d’aquesta fira. 
 
En Josep Camps explica que creu que hi ha dos objectius molt definits: un és donar-se a conèixer i l’altre la captació 
de nous socis. No obstant, remarca que han de ser les entitats les que han de decidir si volen tirar endavant o no la 
fira, perquè son les entitats les que han de tenir ganes de mostrar-se i no l’Ajuntament només el que les vulgui 
mostrar. 
 
Les Dones del Tenes valoren que els dos anys que es va fer al pavelló d’esports va anar força bé i va venir gent. 
 
Des de la Colla de Gegants creuen que la Fira és necessària perquè ells tenen problemes per trobar gent i són una 
colla que s’apunten a tot arreu per trobar nous socis, creuen que és una manera d’obrir-se al poble. També valoren 
positivament la possibilitat de què sigui bianual. 
 

 



 

En Miquel Cladellas opina que hi hauria d’haver una programació molt ben sincronitzada que fes atreure els diferents 
tipus de gent del municipi. 
 
Des de l’Ateneu l’Aliança opinen que s’hauria de plantejar d’una manera que fos atractiva per aconseguir que baixi la 
gent dels barris i, en definitiva, aquells que habitualment no s’impliquen en la vida social i cultural del municipi perquè, 
els que van a tot arreu, ja coneixen quines són les entitats que existeixen. 
 
S’acorda entre tots els integrants del Consell que l’Ajuntament destini recursos materials i econòmics per tal de 
preveure l’organització d’una Fira d’Entitats de cara a l’any 2008. 
 
En Josep Camps conclou recordant a les entitats que, malgrat no hi hagi mostra d’entitats en la festa de Sant Jordi 
d’aquest any, si alguna entitat està interessada en participar activament es pot dirigir a l’Ajuntament o a l’Ateneu 
l’Aliança i comunicar-ho sense problemes. 
 

4. Propostes per a la Festa Major 
En Josep Camps exposa que aquest any la Festa Major serà del dia 7 al dia 11 de setembre i que el Sopar de les 
Àvies caurà en divendres, donat que el dia de festa local serà el dilluns dia 10, amb la qual cosa l’estructura habitual 
de la festa es bellugarà un dia endavant. 
 
De la mateixa manera explica que l’esquelet de la festa que actualment tenim definit contempla la Trobada de Gegants 
el diumenge 9, les proves de la juguesca, mantenir l’activitat del trenet, avança que programarem una obra de teatre 
pel dissabte 8 desprès de la cercavila i que dimarts 11 de setembre comptem amb la ballada de la colla de gitanes. 
 
En Josep Camps explica que l’esquelet de la festa es manté, malgrat s’afegeixen algunes novetats de tipus 
participatiu, i acaba demanant la implicació, col·laboració i suggeriments a les entitats assistents. 
 
Explica que una de les novetats serà l’organització des de Joventut d’una Urbam Jam. 
 
Des de l’Ateneu l’Aliança es reivindica el fet de no mantenir el Sopar de les Àvies en dijous però en Josep Camps 
aclareix que el dia de festa local d’aquest any serà dilluns i no divendres, com era habitualment, de manera que 
considera inadequat mantenir-lo en dijous perquè l’endemà és laborable. A més, ja s’ha parlat tant amb la Comissió 
del Sopar de les Àvies com amb la Comissió de l’Homenatge a la Vellesa i totes hi estan d’acord. 
 
En Josep Camps explica la necessitat de redefinir l’espai Barraques amb les entitats implicades donat l’éxit de 
l’activitat en la festa major passada, de tal manera que tinguin més material i més autonomia a l’hora de definir la 
programació que es portarà a terme. 
 
Des d’Alternativa Lliçà per tots es recorda la importància de posar especial èmfasi en la delimitació de les terrasses de 
cada barraca per tal d’evitar que la gent consumeixi en un lloc i segui en un de diferent. 
 
Des de l’Ateneu l’Aliança es planteja que l’espai destinat al Fusiònica està molt lluny del nucli actiu de la festa i això fa 
que hi vagi menys gent. Proposen ajuntar-ho amb l’espai barraques i portar activitats de més qualitat i per a tots els 
gustos. 
 
En Josep Camps exposa que el Parc de Can Godanya compleix unes condicions idònies per portar a terme aquesta 
activitat allà, donat que és un espai que no té veïns relativament a prop, i això permet acabar les activitats més tard, a 
més a més, és un espai condicionat amb aigua, llums, sanitaris i magatzem que permeten un bon desenvolupament de 
l’activitat. De la mateixa manera argumenta que l’espai barraques està pensat per a desenvolupar-se en uns horaris 
determinats i per a un tipus de públic més familiar i que, combinar les dues activitats significaria tenir les barraques 
obertes fins a molt tard i és possible que moltes entitats de les que participen en aquest espai no hi estiguessin 
d’acord. 
 

 



 

La Maite Mompart proposa utilitzar l’espai que es fa servir per les 24 hores però en Josep Camps respon que és un 
espai privat i que, a més a més, després de les 24 hores de resistència en ciclomotors, l’espai queda molt malament i 
l’Ajuntament no té temps material per arreglar-ho de cara a les activitats del Fusiònica, donat que ja estem en plena 
Festa Major. 
 
En Josep Camps explica que des de l’organització de l’espai dedicat a la gent més jove ja estan d’acord en utilitzar el 
Parc de Can Godanya doncs és un espai on troben tots els recursos que necessiten. D’altra banda, explica als 
assistents que des de l’àrea de Joventut s’ha engegat un procés de participació per triar el grup de música que ha de 
fer el concert jove de la Festa Major, de tal manera que siguin els mateixos interessats els que facin les propostes del 
que volen veure, dins d’unes condicions de preus i disponibilitat dels grups. 
 
La Maite Mompart reafirma el que s’ha exposat des de l’Ateneu l’Aliança dient que ella no és usuària habitual d’aquest 
espai però que si que s’hi acostava una estona quan es feia al Pinar de la Riera. 
 
La comissió de Sant Antoni proposa pensar en l’esplanada de la piscina, ja què és un espai que te dutxes i lavabos, 
malgrat l’inconvenient de la proximitat de l’espai amb la carretera. 
 
En Josep Camps es compromet a parlar amb la gent del Fusiònica i a fer una valoració sobre quin espai és més 
adequat i compleix millor els objectius de l’activitat. També es parlarà amb les entitats que vulguin muntar una barraca 
per saber què en pensen i, entre tots, proposar les millores necessàries. 
 

5. Informacions diverses 
 

En Josep Camps informa que el Consorci per a la Normalització Lingüística busca entitats que s’adhereixin a la 
campanya de Voluntaris per la llengua i aprofita per repartir uns fulletons informatius i el model d’adhesió als 
assistents. 
 
En Josep Camps explica que el proper dissabte 17 de març hi haurà l’acte de presentació del llibre l’ABANS, que 
comptarà amb la visita del Conseller de Cultura de la Generalitat i demana a les entitats que participin en l’activitat per 
tal que hi hagi una representació de les entitats culturals del municipi. 
 
En Josep Camps conclou explicant que, a proposta de Lliçà Solidari, entre els dies 18, 19 i 20 de maig tindrà lloc la 
Festa Intercultural i que s’estan organitzant tot un sèrie d’activitats per les quals es demana la col·laboració d’aquelles 
entitats que s’hi vulguin implicar. Per això es convida als interessats a assistir a la reunió que hi ha convocada pel dia 8 
de març a les 18.30h als Galliners. 
 

6. Precs i preguntes 
 

Des de la Colla de Gegants es demana valorar la possibilitat de plantejar el Carnaval en dissabte enlloc de diumenge, 
ja que els sembla que tot va acabar molt d’hora degut a què la gent ve pensant que a l’endemà és dilluns i a ells, que 
van estar preparant la carrossa durant quasi un mes, els va semblar massa curt. 
 
En Josep Camps respon que si es va fer en diumenge va ser per no coincidir amb el carnaval infantil i que fos una 
festa més de tipus rua i de carrer. 
 
Des de la Colla de gitanes proposen plantejar fer el carnaval infantil en diumenge i l’Ateneu l’Aliança opina que 
s’hauria de fer un Carnaval nocturn, el mateix dissabte.  
 
Des de la Comissió de festes expliquen que en la seva valoració tenen present parlar amb l’Aliança i proposar fer la 
festa el dissabte. 
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