
ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL SECTORIAL DE CULTURA 
19 de febrer de 2005 

 
 
ASSISTENTS: 
- Associació de Dones del Tenes  
- Ateneu l´Aliança  
- Centro Cultural Andaluz y Extremeño  
- Coral l’Aliança 
- FAVLLA  
- Colla de Gegants i Geganters  
- Grup Ball de Gitanes  
- Grup d´Esplai  
- Lliçà Sostenible  
- Regidor de Cultura i Cooperació 
 
S´EXCUSEN: 
- Club BTT Concos 
- UEC Vall del Tenes 
 
ORDRE DEL DIA 
1. Presentació de la proposta de Reglament del Consell Sectorial de Cultura de Lliçà d’Amunt 
2. Proposta, segons ROM, de 3 persones significatives dins l’àmbit cultural del municipi 
3. Ajuts econòmics per a activitats socioculturals  i esportives 2005 
4. Comissió de Festes 
5. Estructura de la Festa Major 2005 
6. Calendari d’activitats 
7. Difusió al butlletí EI! 
8. Precs i preguntes 
 
 
1. Presentació de la proposta de Reglament del Consell Sectorial de Cultura de Lliçà d’Amunt 

L’Àrea de Cultura presenta una proposta de reglament. Es fa una lectura dels articles que el 
conformen.  

 
El regidor de cultura explica l’interès de que la FAVLLA formi part del CSC, com a representació 
de la secció cultural de les associacions de veïns.  

 
La Coral l’Aliança pregunta sobre el nivell de representació de l’entitat FAVLLA dintre del consell i 
s’aclareix que tindran un representant i un vot. 

 
La FAVLLA qüestiona el fet de que les entitats BTT Concos i UEC Vall del Tenes, de caire 
esportiu, hagin de formar part del CSC. S’acorda que es farà la proposta de que passin a formar 
part del Consell Sectorial d’Esports quan es creï.  

 
S´acorda fer arribar una còpia del reglament a aquelles entitats que no han pogut assistir a la 
convocatòria i posar en marxa l’aprovació del reglament. 

 



2. Proposta, segons ROM, de 3 persones significatives dins l’àmbit cultural del municipi 
El regidor de cultura proposa a tres persones i explica les raons per les quals estaria justificada la 
seva presència en el CSC. Les persones en qüestió són: 
- Àngel Montins 
- Maite Mompart 
- Miquel Cladellas 
No es fa cap objecció al respecte i per tant s’acorda acceptar la proposta. 

 
3. Ajuts econòmics per a activitats socioculturals  i esportives 2005 

S’informa, a mode de recordatori, que la data màxima per a la presentació de sol·licituds és el 
proper divendres dia 25 de març. 

 
4. Comissió de Festes 

S’exposa la voluntat de posar en marxa una comissió de festes oberta tant als integrants del CSC 
com als ciutadans/es que estiguin interessats en participar-hi.  
S’acorda que l’Àrea de Cultura treballarà més el tema i farà una convocatòria en les properes 
setmanes mitjançant el butlletí municipal EI!. 

 
5. Estructura de la Festa Major 2005 

S’informa de la intenció de mantenir l’estructura bàsica de la Festa Major amb algunes petites 
modificacions que estarien supeditades a la creació i posada en marxa de la comissió de festes. 
S’informa també de la campanya de patrocini que l’Àrea de Cultura ha engegat en els darrers dies 
amb motiu de la reducció pressupostària d’aquesta partida. 
 
La FAVLLA proposa modificar el nom a l’activitat de les “Barraques del Pinar. S’acorda discutir-ho 
en la reunió de l’organització de l’activitat en concret. 
 

6 i 7. Calendari d’Activitats i Difusió al butlletí EI! 
S’insisteix en la importància de que comuniquin les seves programacions i calendaris d’activitats 
a l’Àrea de Cultura, per tal d’evitar solapaments innecessaris d’espais i d’activitats dirigides a un 
mateix sector de la població. 
 
Tanmateix es demana que respectin el calendari de dates màximes i la plantilla que els hem fet 
arribar per correu ordinari a l’hora de portar la informació a l’Àrea de Comunicació. 

 
8. Precs i preguntes 

El Centro Cultural Andalúz i Extremeño es queixa dels problemes que ha tingut referent a la 
sol·licitud d’utilització del Centre Cívic Ca l’Artigues per a la celebració del dia d’Andalusia amb 
l’Àrea de Participació Ciutadana. L’Àrea de Cultura es compromet a interessar-se pel tema i 
intentar que l’acte es pugui celebrar amb la major tranquil·litat possible. 
 
Per qüestions de soroll i altres, s’acorda que la propera reunió tindrà lloc a la Sala de Plens de 
l’edifici de la Policia Local. 


	ORDRE DEL DIA

