
  

  

 

 

 

ACTA CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA 
CAN RIERA 

18 d’octubre de 2022 
 
      
 
Reunits a Can Riera a les 19.06 h els assistents que figuren a l’acta, es reuneix 
el Consell Municipal de Cultura. 
 
Assistents: 
Cristina Martorell de la Penya 
Barcelonista. 
Eduard Montanyo de la Societat 
Coral Joventut. 
Gemma Abellan D’acords. 
Aula d’Extensió Universitària. 
Esther Guardiola de la SR 9 PINS. 
Albert Freixes d’Òmnium. 
Mar Estartus 

Llorenç Blasi 
Roc Pedrol 
Atienza 
Gemma Liñán, comissionada de 
comunicació. 
Cristina Comas, regidora de poble 
viu. 
Mite Diez, administrativa. 

 
1.- Aprovació de l’acta del consell anterior. 

 
Aprovada per unanimitat. 

 
2.- La Comissió de Festes dona compte de la reunió de valoració de la Festa 
Major de Sant Cebrià 2022. 
 
La regidora explica que el dia 6 es va fer la reunió interna de valoració de la FM 
i es van detectar algunes deficiències: Falta de lavabos, problemes de gestió de 
la barra del Parc de l’Antic Camp de Futbol, falles en la microfonia, mala 
col·locació dels grallers i dels musics a la plaça, però en global la valoració és 
bona.  
L’Albert Freixes va comentar que el toc d’inici va ser brutal, que les matinades 
abans eren eixelebrades però aquest any s’ha aconseguit augmentar la 
participació dels veïns, la qualitat i la presentació dels esmorzars i creu que el 
jovent comença a entendre que son les matinades.  
La regidora diu que potser ha ajudat que la festa s’acabés sobre les 4 del matí. 
L’Albert diu que si, és una manera de fer una criba i la fórmula ha estat encertada.   
 
L’Ester Guardiola comenta que la festa ha estat molt participativa, d’edats 
diferents, que li va agradar i que el temps va ajudar, excepte divendres.  
En Roc no va entendre la FM, li va agradar a estones, li va grinyolar musicalment, 
sobretot el dissabte. Les matinades li van semblar bé. L’orquestra  
marinada no li va agradar, desafinava.  



  

  

 
3.- La regidora de cultura dona compte de l’agenda Tiana Cultura. 
 
La Carme Cantarell demana que es posin les xerrades de Montgat a l’agenda. 
Que l’entitat és Montgat-Tiana.  
La Gemma diu que l’agenda nova és limitada i que es prioritzen els actes de 
Tiana. 
Al Llorenç Blasi li agrada el format però demana si hi ha un link que redirigeixi a 
la web i així poder ampliar la informació. La Gemma els explica que el mes de 
maig es va engegar l’agenda digital. És un google calendar que es pot 
descarregar cadascú al seu mòbil. Podem afegir en la propera agenda un QR o 
un link per redireccionar-ho a l’agenda digital. També els recorda que la 
informació dels actes perquè surti a l’agenda de desembre s’ha d’enviar al correu 
de cultura. 
La Mar celebra el format però comenta que en algun dels actes no surt el preu, 
com a la gran reserva. També diu que al google calendar al mòbil el dissabte i 
diumenge no surt, que es podria ampliar la informació a la web amb sinopsis, 
vídeos, ... i posar enllaç per compra d’entrades. 
La Gemma explica que amb la nova web es solucionarà el tema del calendar al 
mòbil i que sinó tenen un acte tancat del tot que l’entitat ho enviï igualment perquè 
podem fer alguna trampa, com per exemple posar el QR de la castanyada que 
anava a l’agenda d’aquest mes. 
El Llorenç pregunta si es fa bustiada de l’agenda perquè no li ha arribat. Se li 
contesta que ja es va fer a primers de mes.   
 
4.- Replantejament calendari festiu a treballar amb la Comissió de Festes. 
 
La Cristina comenta que no només és Reis i Festa Major, que també hi ha 
castanyada, carnestoltes, ..... L’Albert diu que fem un calendari tradicional. És 
important llistar els dies dels actes i buscar responsables. La Cristina diu que li 
primer és apuntar-se a la Comissió i que la castanyada és el dia 31. 
El Roc diu que no es faci Halloween. L’Albert també opina que hem de retornar 
al sentit original i generar una activitat autòctona, castanyes al costat d’una 
foguera, .... 
La Gemma explica que Catalunya també te una tradició de festes de morts. El 
Llorenç diu que no es faci el truco trato i la Gemma comenta que no el fem, que 
fem un passa carrers amb una titella de 2.5m i una trapezista i un DJ a la Plaça 
de la Vila. La Mar diu que les dues coses no son incompatibles, podem combinar 
les dues tradicions.  
 
 
 
 
5.- Regularització i actualització de les dades de les entitats culturals inscrites en 
el registre municipal d’entitats. 
 
Cal que les entitats ens retornin el full d’autorització. El Llorenç diu que no l’ha 
pogut omplir.  



  

  

 
6.- Creació web d’artistes i emprenedors de Tiana. 
 
La Cristina els explica que la web es diu mostratiana i que es va crear però només 
s’hi va apuntar una persona. El link és http://mostratiana.cat/publicar-fitxes/ 
Aquesta direcció et porta a una fitxa. S’integrarà a la web.  
La Mar comenta que potser no es va fer prou difusió i l’Albert diu que algú ho 
devia votar als pressupostos participatius però ningú es va apuntar.  
 
7.- Precs i preguntes 
 
L’Albert demana que les bases de la FM de l’any vinent haurien d’estar fetes 
abans d’acabar l’any. S’ha de fer amb temps. 
S’acorda muntar una reunió a principis de novembre per tractar aquest tema.  
Roc diu fem una reunió de coworking.  
 
 
 
S’aixeca la sessió a les 19.55 h 

 

http://mostratiana.cat/publicar-fitxes/

