
  

  

ACTA CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA 

Can Riera 

20 de juliol de 2022. 

 

 

Reunits a can Riera, a les 19.40 h els assistents que figuren a l’acta, es reuneix el 

Consell Municipal de Cultura. 

 

Cristina Martorell de la Penya Barcelonista,  

Eduard Montanyo de la Societat Coral Joventut, 

Gemma Abellán D’acords,  

Isabel Montseny, Aula d’Extensió Universitària,  

Esther Guardiola de la SR 9 PINS,  

Enric Monreal del Grup d’Astronomia,  

Miguel de la colla gegantera,  

Martí Plasencia dels Trempera Nostramu,  

Albert Freixes d’Òmnium,  

Maria Muñoz de la comissió de Festes,  

Toni Pedro de la comissió de Festes,  

Gemma Liñán, comissionada de comunicació,  

Cristina Comas, Regidora de Poble Viu  

Isaac Salvatierra, alcalde de Tiana.  

 

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

 

Aprovada per unanimitat 

 

2.- La comissió de Festes comunica al Consell de Cultura el programa d’actes 

de la Festa Major. 

 

Albert Freixes, membre de la Comissió de Festes, informa al consell de tot el 

programa d’actes. 

 

L’alcalde i la regidora de cultura exposen la filosofia del Toc d’inici i el cap gros 

de l’any, una de les novetats d’aquest any. També detallen les mesures de 

seguretat que s’estan estudiant. 

Es planteja la possibilitat de traslladar la fira d’atraccions. Diferents membres del 

Consell de Cultura valoren els pros i contres com ara la desmassificació de la 

zona, la possibilitat de portar més atraccions, la distància i els accessos, el fet 

polèmic entre els veïns de la zona, però no es descarta el trasllat. Es  

 

 



  

  

 

 

destaca la necessitat que tant a la fira com al parc hi hagi xurreries. 

El consell de Cultura demana poder tenir una llista de tasques per poder oferir-

se de voluntaris.  

 

ADJUNTA AQUÍ TOTA LA PROGRAMACIÓ 

 

3.- Agenda Cultural digital. 

 

La de l’aula universitària pregunta si ja no es farà la revista. L’alcalde explica el 

nou concepte de revista i que tindrà una periodicitat bimensual o trimestral. 

Demanen que no es deixi de fer l’agenda cultural en paper.  

 

S’acorda que des de cultura s’enviarà un mail a totes les entitats explicant el 

funcionament de l’agenda digital a totes les entitats, tant per consultar com per 

enviar els actes.  

 

4.- Guia i formularis d’autoritzacions d’actes i activitats. 

 

S’informa que s’ha elaborat una guia i els nous formularis per demanar els 

permisos i els materials. La previsió és que el nou circuït entri en vigor a partir de 

setembre.  

 

5.- Creació del grup de treball de programació estable. 

 

Mar Nicolàs, Albert Freixes i Esther Guardiola. 

La primera reunió es convocarà a finals de juliol. 

 

6.- Consulta sobre el síndic de Greuges. 

 

El reglament del síndic preveu una consulta a les entitats. L’alcalde exposa que 

les entitats i associacions poden proposar la persona o persones que creguin 

que pot tenir el perfil.  

Les entitats que ho considerin poden fer la proposta via instància.  

 

7.- Precs i preguntes 

Es planteja la necessitat d’un equip per restaurar la Draga. 

 

S’aixeca la sessió a les 20.56 h 


