Ajuntament de Sant Climent de Llobregat
Baix Llobregat - Barcelona

REUNIÓ CONSELL CULTURA I ENTITATS
Data: 28 de gener de 2014
Lloc: Sala de plens
Assistents:
- Ajuntament: Tinent Alcalde i Regidora de Turisme i Esports, Regidora de
Cultura, Regidor d’Agricultura i regidora Gent Gran.
- Representants de les entitats: Tres Tombs, Coral Infantil, Pinzellades,
Giravolt, Caramelles, Geganters i Grallers, Teatre, Més e mil històries, AAVV
La Moreneta, Mercat de Pagés, Jaguars, Bombers Voluntaris, Fomarians,
Coral, Biblioteca i AMPES Escola i Escola Bressol.
Punt únic del dia: PREVISIÓ 38 FIRA CIRERES 2016
A) Es fa proposta de que el tema central siguin les ENERGIES RENOVABLES:
 es fa concurs de nens de primària de primer a sisè de 6 a 12 anys. Per penjar a
Sant Climent i al Baix Llobregat. Es centrarà la difusió per fer el cartell entre
l’escola i la sala de lectura municipal.
B) Es proposa que és molt important que l’ajuntament faci molta difussió ja que l’any
passat va anar molt be el tourné que va fer l’alcalde per televisions i ràdios. Es
proposa:
• Entrevista MeteoMauri Catalunya Radio, amb alcalde i pagès
• Entrevista Els Matins de Catalunya Radio, també amb alcalde i pagés.
• Entrevista L’Illa de Robinson un programa d’El Punt Avui Televisió. Anirà Isidre
Sierra sol.
C) Entitats esportives :



Es proposa que les entitats faran carreres de sacs I jocs tradicionals o be fer un
triangular
Es proposa que Tomi pacti amb el Refugi per organitzar la disco dels joves la nit
del dissabte i pallassos de diumenge

D) Es proposen activitats per àrea de JOVENTUT


Es proposa reprendre el concurs d’escopir pinyols pels nostres joves. Era una
tradició que agradava molt i que no te molt de cost.
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D) MERCAT DE PAGÉS I PAGESIA : des de la pagesia s’exposa que El cultiu de la
cirera climentona és molt important, Es calcula que avui en dia són un centenar les
persones del municipi que mantenen viva la tradicional producció de cireres a la
població. La major part d’aquests, entorn al 90%, ho fan en petits terrenys de cultiu i,
principalment, amb l’aportació de les pròpies famílies en les tasques de conreu i
recollida.
Pel que fa a la destinació final d’aquesta producció, aquesta es divideix en la seva
venda al detall o es ven directament al mercat majorista de Barcelona, Mercabarna.
Aquest fet permet que el fruit estigui present a bona part dels principals mercats
barcelonins. Per tot això es proposa ampliar paradetes de mercat de pagès: parlar
amb mercat pagès i diferents pagesos per saber quins voldran o podran vendre
cireres.

E) PANERES A EXPOSICIÓ: A l’exposició hi haurà les paneres de grans i petits i,
elements que fan referència a les energies renovables, que PROPOSEM aquest any
com a tema principal. La idea es que l’Ajuntament treballa en la creació d’un model de
municipi que respecti el que som i que potencií el que volem arribar a ser.
•

Tallers de cireres a l’escola Sant Climent i Escola Bressol, per penjar al recinte
firal :Difusió a l’escola per a fer paneres petites i coordinar amb biblioteca .
Missatges de nens nascuts els darrers anys

F) ÀREA EDUCACIÓ:
• Per part de l’entitat més de mil històries de sant Climent es proposa fer unes
passejades històriques pels racons de Sant Climent. La proposta es basa en
tenir una carpa per vendre productes de l’entitat i fer difussió de les arrels
històriques del nostre poble. El Dissabte per al tarda farien les rutes, amb grups
organitzats.
• Com que el museu d’eines del pagès arriba al seu trentè aniversari, es proposa
que una part de la festa de les cireres es centri en aquest àmbit cultural.

G) Propostes àmbit cultura
Pinzellades : Exposició al casal de cultura. Anna envia correu x quedar
Cal Marí proposa a més de mil HISTORIES
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H) Proposta de temes logístics a tancar:
• Tren turístic
• Llogar carpes
• Organització del programa dels actes
• Concert de fi de curs de les corals infantils
• Cantada de les corals La Vall i Coral Infantil
• Ball de gitanes

I) Es proposa homogeneitzar les bases del concurs de pastissos.
BASES DEL CONCURS
El concurs de pastissos està organitzat per l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat
amb la col·laboració de diferents membres del poble, amb l’objectiu de crear un espai
pels amants de la cuina per a què puguin mostrar les seves receptes.
Participants:
Com l’any passat poden participar totes les persones de qualsevol nacionalitat. Aquest
any el concurs té una novetat.
Hem creat una categoria infantil-jove per tots els infants i joves que s’animin a remenar
i mostrar les seves creacions fins a 18 anys i la categoria adults a partir de 18 anys.
Funcionament del concurs:
Les persones participants han d’elaborar a casa UN PASTÍS D’ANIVERSARI.
Coincidint amb el 30è aniversari del museu d’eines del pagès i el 35è aniversari de la
Sala de Lectura Municipal Sant Jordi, us proposem que elaboreu un PASTÍS
D’ANIVERSARI.
La presentació de la vostra elaboració tindrà una durada d’uns 2 minuts durant la qual
podreu utilitzar algun suport audiovisual si ho creieu necessari del vostre procés
d’elaboració, fotografies digitals, etc…
Després de l’exposició dels diferents pastissos hi haurà la valoració del jurat
professional i seguidament totes aquelles persones que vulguin degustar els pastissos
podran treure un tiquet per valor 1€ i degustar.
Tots els guanys aconseguits amb la venda de tiquet aniran destinats al Banc
d’Aliments.
Premis
Hi haurà dos premis, primer i segon premi, per cadascuna de les categories atorgats
pel jurat.
Inscripció
Les i els participants que vulguin formar part del concurs hauran d’inscriure’s a partir
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del dia XX de maig fins el dia XX de maig. La inscripció es podrà fer en persona a
l’ajuntament o bé enviant un e-mail a: monzonisga@diba.cat amb el vostre nom i
cognoms, telèfon, correu
electrònic si en teniu i la vostra edat.
PRESENTACIÓ DEL PASTIS 25 DE MAIG A LES 17,30 A LA PLAÇA LLUIS
COMPANYS
J) Es proposa fer una exposició d’un artista de la Catalunya Nord, que la comissió de
l’agermanament va veure ara farà unes setmanes i que podria ser molt interessant. Es
descarta per tema costos.
K) Finalment es proposa que l’empresa Gas Natural faci una proposta d’activitat per
les cireres.
L) Es presenta els costos aproximats del que suposa fer l’àncora de cireres:
Àncora Especial Cireres 2014
• Assessorament de continguts
• Seguiment i recopilació del material
• Recerca d’informació complementària
• Redacció de textos i cerca de titulars
• Redacció d’editorials
• Coordinació d’espais
• Disseny i maquetació programa central
• Inserció de publicitat
• Tractament i retoc d’imatges
• Recerca d’imatges de recurs si s’escau
• Doble correcció ortogràfica
• Edició i maquetació de diverses proves
• Edició de l’exemplar per web en format pdf
• Lliurament a impremta d’arxius en alta resolució
• 12 planes
1.354,08 € iva inclòs
Aquestes despeses s’han de poguer pagar amb les subvencions d’administracions
públiques i empreses.
M) Altres temes a tenir en consideració: es demanarà al dissenyador climentó Oscar
Medina perquè ens arregli el logo de la creu i que posi el nou any 2014.
Com sempre es demana màxima col.laboració de les entitats del poble
Sant Climent de Llobregat a 28 de gener de 2014
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