
 

 
 
 
 
ACTA  DEL CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA  
 
Identificació de la sessió: 
CARÀCTER: ORDINARI 
DATA:  12 de març de 2014 
HORARI : 20.30  
LLOC:  a la Casa de Cultura de Can Figueres. 

 
 
Hi assisteixen: 
Carles A. Medina Vilalta, Carles Ramón Marsal, Manel Avellana, Teresa Meca, Gemma Planas 
Jacas com personal de l’Ajuntament i el regidor Marc Tintoré Serra. 
 
Absents:  
Mariona Borràs (excusada), Emma Escolano (excusada), Carla Casanovas, Alejandro Urigoitia, 
Carlos Sánchez. 
 
Ordre del dia: 

1. Aprovació de l’ordre del dia per a la reunió present. 
 
2. Temes a tractar: 

 Programació Sant Jordi 

 Presentació conte 

 Tancament programació Tricentenari 1714 per la Comissió Maresme 1714. 

 Propostes diverses 
 

3. Precs i preguntes 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
 

1. Aprovació de l’ordre del dia per a la reunió present. 
 

El Sr. Marc Tintoré Serra dóna lectura de l’ordre del dia el qual s’aprova. 
 
 

2. Temes a tractar: 
 

 Programació Sant Jordi 
 
El Sr. Marc Tintoré Serra repassa la programació prevista per enguany per a la diada de 
Sant Jordi. Com sempre, les parades d’entitats i llibres al pati de Sant Jaume i al torrent 
Santa Anna, concert de l’Escola de música, hora del conte... 
 
Carles Ramon explica que un cop al mes la Laura Villaret, directora de la biblioteca, anirà 
a la ràdio a explicar la programació de tot el mes. 
 
 
 



 

 
 
 
Es recorda a les entitats que ens passin les activitats que tinguin previstes per a Sant 
Jordi, ja que la setmana següent a aquesta trobada, ja prepararem el cartell de Sant Jordi 

 

 Presentació conte 
 
El regidor explica que la presentació del conte sempre es feia a l’abril coincidint amb 
Sant Jordi perquè tots els nens i nenes de Premià de Dalt tinguessin el seu llibre en 
aquesta data , però enguany i amb motiu del 25è aniversari de les escoles Marià manent 
i Santa Anna se’ns va demanar fer la presentació el 21 de maig, coincidint amb una 
celebració que es farà aquest dia a l’Illa Fantasia. Es farà la presentació del conte i 
s’explicarà el conte, entre d’altres activitats previstes. 

 
 

 Celebració Tricentenari 1714 
 

El regidor i la tècnica Gemma Planas expliquen que s’està preparant la programació 

específica del poble. També comenten que les dates de què disposarem de l’exposició 

conjunta del Maresme seran de l’1 al 21 de desembre. 

A la web de l’Ajuntament, s’hi posarà un banner amb la programació específica i que a 

més, enllaci amb la web oficial del Tricentenari. 

 

 Propostes diverses 

     El regidor explica que l’Emma tot i que no ha pogut venir va fer una proposta 

a l’Ajuntament de portar l’obra de teatre “la iaia”, l’última de la Montserrat 

Carulla, a Sant Jaume. S’ha acceptat la proposta, ja que, a part d’ajustar el 

preu, una part anirà a taquillatge, una altra l’assumiria l’Ajuntament i l’altra 

a través d’una subvenció de la Generalitat i la Diputació. 

     Carles Ramon recorda que el 18 de maig hi ha l’acte conjunt on parlaran 

Jordi Pujol i Soley i Juste de Nin sobre la Norma, i la campanya de 

normalització lingüística, que està d’aniversari. També recorda que el dia 12 

de juny Lluís Juste de Nin presentarà el seu nou llibre a la biblioteca Jaume 

Perich. 

  Un altre punt sobre el que es fa una reflexió és la comunicació, cooperació i 

coordinació entre entitats d’interessos similars. Carles Medina proposa que 

potser des del Consell de Cultura s’hauria d’intentar agrupar aquestes 

entitats d’interessos similars perquè puguin treballar conjuntament. 

 
 
       Premià de Dalt, 12 de març de 2014   


