
 

ACTA REUNIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA 
 
Dia:     18 de desembre de 2018 
Hora:  21.30 hores 
Lloc:    Casa de Cultura can Figueres (Riera de Sant Pere, 88) 
 
 
Persones assistents: 
Teresa Meca 
Teresa Naves 
Eulàlia Marca 
Carlos Sánchez 
Carla Casanovas 
Jordi Pujol 
Emma Escolano (regidora d’Arts Escèniques) 
Gemma Planas (tècnica de Cultura) 
 
 
S’han excusat d’assistir-hi: 
Manel Avellana 
Carles Ramon 
 
 
TEMES A TRACTAR 
 

- EscenARTS hivern amb festival DAMA 
- Recordatori Concert de Nadal I ballada doble de sardanes a Sant Jaume 
- Festival de Música del Maresme 
- Programa Viu el Parc 
- Conte infantil 2019 
- Disc sardanes Josep Fecúndez 
- Premi Càrmina 

 
 
DESENVOLUPAMENT 
 
La regidora d’Arts Escèniques explica que aquest any es reprèn DAMA, un festival de dones magues que 
es feia i es va deixar de fer, incorporant-lo a l’edició d’hivern de l’EscenARTS, el festival d’Arts 
Escèniques de Premià de Dalt. Regidora explica que s’incorpora al programa com ja es va fer amb el 
Festihumor. 
 



 

EscenARTS Hivern s’inicia amb A.K.A., primer per a l’INS Valerià Pujol i el 26 de gener en obert al teatre 
de Sant Jaume. En lloc de fer 2 obres més, es concentra l’activitat en el mes de març amb DAMA els dies 
15, 1 6 i 17 d emarç de 2019. Hi haurà xerrades, tallers, gala màgica, 
gala golfa i espectacle sobre Joan Brossa. 
 
Es recorda que enguany el Concert de Nadal serà a càrrec de l’Orquestra de Cambra Catalana, també 
dins l’EscenARTS el 22 de desembre.  
 
Disc de les sardanes. Fa un anys se’n va enregistrar un, en què el Consell de Cultura hi va col·laborar. 
Aquest és de sardanes de diferents pobles del Maresme i hi participen diverses corals i cobles d’entitats. 
Es demana col·laboració al fotògraf local Carles Sánchez, membre de l’Associació d’Artistes, per a la 
portada. També participarà l’Ajuntament i la SC Sant Jaume. 
 
Aquest any també s’atorga el Premi Carmina. Cal decidir a qui.  
 
Festival de Música del Maresme. Es proposen més propietats privades per acollir concerts. Entre elles, 
Castelldaura. S’intentarà programar 5 concerts però ajustant el pressupost. 
 
Programa Viu el Parc (Serralada Litoral) d’abril a juny. Ofereixen una activitat per a les escoles. Hi ha una 
activitat central que es fa a l’entorn de l’Ermita de Sant Mateu de Premià de Dalt, i dues altres que 
podem demanar que s’inclogui dins de la programació. L’any passat vam incloure l’Aplec de la Cisa. A 
proper Consell es tria quines incloem. 
 
Conte infantil. Enguany s’ha anat una mica més tard per les dificultats de la correcció i modificacions en 
el text. Voluntat de presentar-lo per Sant Jordi.  
 


