
ACTA DE LA PRIMERA ASSEMBLEA DE LA COMISSIÓ DE CULT URA DE SANT 
ANDREU DEL PALOMAR 
 
 
Una vegada fetes les presentacions, ens plantegem que es la cultura, si fa falta ara i 
perquè. 
 
Es fan breus comentaris a les retallades que sempre es fan als pressupostos d'aquest 
àmbit, que es deficitària i que en lloc de donar subvencions a les produccions, s'hauria 
de donar a la gent perquè fos mes accessible. 
 
També es comenta la manca d'activitat a l'escola envers la cultura, per exemple, la 
música es una assignatura "maria"  de la que poca gent pren interès i que es mes lúdic 
que una altra cosa.  
 
S'ha creat un nou batxillerat de arts escèniques i les persones que l'han escollit, no 
podran donar classes ja que existeix un vuit legal. Mentrestant, aquestes assignatures 
les donen persones no relacionades amb l’àmbit de la cultura. 
 
La cultura s'ha polititzat i ens preguntem que podem fer que torni a ser una cosa que ja 
era nostre. 
 
Després d'aquestes reflexions es decideix treballar en un únic punt, per fer-ho proper 
la gent, perquè s'involucrin i entenguin el que volem fer: 
 
- Cada entitat cultural gestionarà els espais públics dedicats a la cultura. 
 
Hi ha espais que no s'utilitzen o que s’utilitzen ben poc, como poden ser la tercera 
planta la biblioteca de Can Fabra o el Centre Cívic. 
 
La decisió d'organitzar, dirigir i decidir qui estaria al càrrec de l'entitat (en cas que fos 
necessari) seria de la gent del barri. 
 
S'explica el projecte "Harmonia" que des de fa 5 anys demana l'antiga fabrica de Fabra 
i Coats per la dinamització d’un espai cultural que sigui un lloc per teatre, esplais, 
pintors i tota la diversitat d'arts. Es vol gestionar aquest espai, però amb cada canvi de 
govern, es tornar a començar.  
 
Un exemple molt evident son Els Diables. No tenen local i s'autogestionen, ja que son 
reconeguts com a entitat per l'administració. 
 
Es decideix fer un acte popular per fer pública la reivindicació d'aquesta comissió: "El 
cabaret de les persones indignades", que es farà el dissabte 18 de Juny de 20:00 a 
00:00h.  
 
 
 
Sant Andreu de Palomar, Plaça Orfila. 30 de Maig de 2011. 


