
 

ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA 
24 de febrer de 2015 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació  de l’ordre del dia per a la reunió següent 
2. Presentació de l’alcalde, Josep Triadó, i de la regidora adjunta a Cultura, 

Montse Assens 
3. Temes a tractar: 

a. Conte infantil 2015 
b. Consell Pro Música 
c. Sant Jordi 
d. Proposta Jazz en la Nit 2015. 20è aniversari 

 
 
 
DESENVOLUMENT DEL CONSELL 
 
Marc Tintoré, regidor de Cultura, presenta la regidora adjunta a l’àrea de Cultura, 
Montse Assens.  
 
Regidor i tècnica de Cultura, Gemma Planas, expliquen als membres del Consell la 
trajectòria de l’edició dels contes infantils, la publicació del qual solia coincidir amb la 
celebració de la Diada de Sant Jordi. Enguany, però, no es donarà aquesta coincidència 
de dates, per problemes de coordinació de dates amb l’editorial (Impremta 
d’Argentona). A més, pel tema que tracta el conte (Caseta dels Reis) semblava més 
adient fer la presentació cap al mes de desembre, mes en què estava prevista la 
rehabilitació de l’edifici, ara pendent de temes legals ja que és propietat privada. 
 
Emma Escolano pregunta si podrà proposar al Consell diverses propostes 
d’escenificació del conte a la Caseta dels Reis. 
 
S’informa també de la creació del Consell Pro Música, Es farà una àmplia programació 
amb diversos agents, equipaments i entitats involucrats com ara la Biblioteca Jaume 
Perich i Escala, Òmnium Cultural, Escoles Bressol, concert de l’Escola Municipal de 
Música a la SC Sant Jaume... 
 
Carles A. Medina comenta que a “P de Poesia” no s’han reunit des de l’any passat. 
Explica que atès que la programació la liderava una persona que ara ja no és al poble, 
potser ara costa més de lligar-ho tot que abans. 



 

Gemma Planas i Marc Tintoré detallen la programació prevista per a la celebració del 
XXè Jazz en la Nit. 
 
A l’apartat de precs i preguntes, Emma Escolano proposa dur a terme un festival de 
teatre musical de petit format. Regidor i tècnica comenten que s’intentarà treballar 
per a fer-ho. 
 
La regidora adjunta, Montse Assens, comenta com a integrant de l’Associació 
d’Artistes de Premià de Dalt un tema d’il·luminació de la paret blanca de la Casa de 
Cultura Can Figueres on exposa l’entitat. 
 
Assens també informa que el 8 de Març, Dia de la Dona, es farà una exposició de dones 
a la Biblioteca i una actuació de “La Calaixera” a Arts i Lletres. 


