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d’ARENYS DE MUNT
A Arenys de Munt, el dia 28 d’abril de 2016, a les 19 hores, es reuneixen les següents
persones, que formen part del Consell Municipal de Cultura o que actuen en
representació de membres que no han pogut assistir a la reunió:
Representants polítics
Tònia Vila, regidora de Cultura i Ensenyament.
Jèssica Flores, representant del grup CUP
Marc Tarrés Cruanyes, representant de CIU
Representants d’entitats
Donaviva: Imma Moratalla
Mapa: Agustí Barrera
Col·lectiu pel Museu-Arxiu: Francesc Forn
Associació de Puntaires: Montse Casademunt i Dolors Garcia
Arxiu Joaquim Missé: Teresa Missé
ADM: Xavier Oller
Particulars
Mercè Colomer
Gustau Adzerias
Montse Viader
Representant de la Biblioteca Antònia Torrent Martori,
Rosa Pastrana
Fa de secretària Alícia Muns i Terrats.
1- Lectura i aprovació acta sessió anterior
La regidora de cultura, sra. Tònia Vila, fa una lectura de l’acta del Consell Municipal
de Cultura del dia 6 de maig de 2015, que és aprovada per unanimitat.
La regidora dóna la benvinguda i agraeix la participació i diversitat d’entitats
representades.
2- Pla d’equipaments culturals
Sobre el Pla d’equipaments diu que la regidoria el va encarregar a la Diputació, arran
d’un CMC en què es va parlar dels edificis obsolets que hi ha a Arenys de Munt .
L’estudi fa una diagnosi de com és el poble (dades estadístiques), i presenta propostes
finals. La regidora explica en un power point el resum del Pla que es composa de:
Propostes finals
Dades
estadístiques
(població,
pressupostos
últims
anys,
associacionisme, població per edats, PECCAT -Pla d’equipaments culturals de
Catalunya)
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En aquest punt tracta un a un tots els equipaments estudiats d’Arenys
de Munt: Biblioteca; Arxiu Històric; Centre cívic i Cultural (Hotel d’entitats). La
regidora explica la tendència actual de funcionament dels centres cívics: cada
entitat disposa d’un despatx petit propi però hi ha unes àrees molt diàfanes que
es comparteixen per totes les entitats (així aquestes interactuen entre elles);
Sala d’exposicions (la nostra té massa finestra i això és un problema pel que fa
a la il·luminació, apart que treu paret) Ensenya la proposta de Diputació sobre
panells mòbils i riells per llum); Sala Municipal (explica mancances que hi ha
actualment); Casal de joves; Masia Can Borrell (proposta de Diputació de
convertir-la en un espai d’oci per a nens). Explica la regidora que si s’agafa
aquesta idea de Can Borrell, seria l’últim pas que es faria. També comenta que
s’han de consensuar amb els diferents agents, entitats i a nivell polític tots
aquests usos proposats.
La regidora diu que Diputació té una línia de subvencions, les Meses de
Concertació, a través de les quals s’han demanat recursos econòmics per
desenvolupar el Centre Cívic i Cultural. Creu que és molt necessari tenir ja el
centre cívic perquè hi ha moltes entitats que no en tenen i fa molta falta.
La sra. Fina Rossell pregunta si hi haurà espai per a les Bredes. La regidora
explica que té pendent d’anar a veure el centre de Granollers. I que ja s’anirà
veient.
El sr. Esteve Torrent explica com ho veu ell, creu que es poden compartir els
espais, compaginant horaris i sobretot pensant que hi ha entitats que hi ha
temporades a l’any que estan inactives.
La sra. Casademunt veu difícil el tema de compartir espais, perquè pensa en
les Puntaires i el material que elles tenen, que no pot estar en un magatzem.
El sr. Oller proposa que l’Ajuntament faci gestions per tenir una escola nova i
recollint una idea del sr. Gaspar Casals, que l’escola Sant Martí sigui el centre
cívic, ja que està molt més cèntric. El sr.Jaume Rossell li dóna el seu suport.
La regidora li aclareix que pretendre que la Generalitat pagui ara una escola és
molt difícil i si anem esperant, no tindrem mai el centre cívic. Diu que ja ho va
parlar amb el director dels Serveis Territorials l’any passat i ja li va comentar
que s’ho traiés del cap. Explica que tindrà prou feina perquè paguin les rampes
d’accés i la supressió de barreres arquitectòniques des de la Generalitat.
El sr. Oller pregunta si aquesta proposta es va dir als tècnics de la Diputació i
se li diu que no.
El sr. Esteve Torrent comenta que l’escola St. Martí és massa gran per acollir
les entitats. Creu que hi ha d’haver un canvi de mentalitat que ens permeti
acostumar-nos a compartir espais. Hi haurà més sinèrgies.
La sra. Sefa Planas diu que al Centre Moral es fan moltes activitats i es
comparteixen espais i no hi ha interferències.
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El sr. Joan Serrats diu que ha sentit que la regidora comentava que a Arenys
de Munt no cal un teatre municipal perquè ja hi ha un teatre al Centre Moral. La
regidora aclareix que les arts escèniques, visuals, dansa .... ja tenen
actualment un espai i seria una pèrdua de diners invertir en un altre espai. Diu
que el Centre Moral té mancances, no va ser construït per ser sala de teatre i
com a entitat privada no té res a veure ni s’hauria de mesclar amb els
equipaments públics del poble. Creu que hi ha un mal punt de partida
considerar que ja hi ha un teatre a Arenys de Munt.
La regidora diu que quan al centre cívic ja hi hagi un altre espai per poder fer
les coses que actualment es fan a la sala municipal, es podrà adequar aquesta
com a espai d’arts escèniques.
El sr. Serrats creu que Arenys de Munt es mereix un teatre amb condicions i la
regidora diu que a part, hi ha mancança d’una escola de música i que
actualment no tenim cap edifici en condicions.
El sr. Serrats diu que quan s’arrangi el centre cívic no s’encarregui a qualsevol
persona sinó a tècnics professionals que siguin del ram.
El sr. Esteve creu que hauria de ser un projecte participatiu per adequar-se
millor a la realitat. S’hauria de consultar els agents culturals de cada àmbit
perquè manifestin les seves opinions tècniques i no tan tècniques. Diu que hi
haurà coses més bones o coses més dolentes però serà el que haurà triat el
poble o les entitats afectades. Aclareix que el Centre Moral és una entitat
privada que vol fer cultura, no negoci i que per pagar despeses busca les seves
estratègies. Per això fa convenis per a la utilització dels seus espais. Creu que
un teatre públic no tindrà prou activitat i posa com a exemple el teatre Principal
d’Arenys de Mar. El sr. Serrats no hi està d’acord.
El sr. Adzerias diu que un teatre públic és l’últim en què s’hauria d’’invertir.
El sr. Serrats proposa que després del centre cívic es faci la sala polivalent que
aculli dansa, arts escèniques ... i demana que sigui prioritat 2. També diu que
és partidari que si es decideix fer una despesa en equipaments, que es faci en
un equipament públic i no en un privat.
El sr. Xavier Oller pregunta quant val una Biblioteca nova. Diu que ell ho sap.
Són 3.000.000 d’euros i fa càlculs: si Diputació dóna el 50%, l’Ajuntament n’hi
haurà d’afegir 1.500.000 euros, per un total de 25 hores setmanals de servei.
La regidora li aclareix que el problema de l’edifici de la Biblioteca és estructural
i que la idea és que tot marxi d’allà per acabar tirant a terra l’edifici.
El sr. Serrats pregunta si es poden fer per fases les obres de rehabilitació o
construcció de qualsevol equipament. Se li diu que sí. Ell demana si es poden
anar adjudicant a empreses del poble.
El sr. Tarrés li aclareix que justament no es poden afavorir empreses locals.
Es parla d’escoles taller, que permetrien poder rehabilitar edificis municipals.
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3- Presentació del PAM 2015-2019
La regidora de cultura explica les activitats que s’ha previst fer els propers anys. Parla
de convenis amb el Centre Moral, Associació Cultural Sta. Florentina, Re-vers .... Diu
que hi ha activitats que ja han finalitzat i altres que s’estan gestant.
- Cicle de vermuts polipoètics Re-vers. Explica en què consisteix aquest projecte, que
ha nascut del programa de ràdio Distàncies. Els dóna la paraula als organitzadors
d’aquest cicle, presents a la sala:
- El Michel explica el que es fa el dia 1 de maig: hi haurà dos espais, un
espectacle més literari-poètic al celler i un de música a l’entrada de la masia.
- 25 aniversari de l’Associació de Puntaires: celebració amb el conseller de Cultura,
jornada de portes obertes i coincidència amb el Re-vers, que es traslladarà a la plaça
de l’eucaliptus.
- Concurs de colles sardanistes nocturn: segona edició
- Mostra Literària : anem tard per haver-se modificat les Bases i adaptar-nos a la Base
de Datos Nacional de Espanya.
- Festival de Música Mediterrània Can Jalpí: s’’ha traslladat al juny per tenir millor
temperatura. Explica que hi haurà tres concerts: Blaumut, Coetus, Judit Nedderman
- Dia internacional de la música, 21 de juny: format de tarda i de vespre
- Liceu a la fresca: 8 de juliol a la masia Can Borrell
- Poesia i +: ens hem adherit fa poc i la regidora creu que amb motiu dels 40 anys de
la mort de Domènec Perramon ho va trobar adequat. Explica que la Fundació Palau
també proposa un altre espectacle, que s’ha de triar encara.
- Festival Sta. Florentina: finalment s’ha arribat a un acord. Hi ha hagut una aposta
molt clara de l’empresa Serhs, tot i la por inicial pel dèficit que hi va haver a Caldes
(72.000 euros). L’aportació final d’Arenys de Munt serà de 10.000 euros i tot el risc
serà a càrrec de l’associació cultural Sta. Florentina i de Serhs. Explica la proposta
musical en què consisteix i els tipus d’entrada i preus. Li aclareix a la sra. Sefa Planas

_____
Rbla. Francesc Macià, 59 08350 Arenys de Munt Tel. 93.793.7980 Fax. 93.795.0630 e-mail: ajuntament@arenysdemunt.cat

A

J

U

N T

A

M

E

N T

d’ARENYS DE MUNT
que no coincideix cap espectacle amb les sardanes d’estiu. La regidora argumenta que
és una manera de posar la cultura clàssica a l’abast de tothom i posar Arenys de Munt
al mapa cultural.
4.- Precs i preguntes
El músic Manu Corbalán fa una reflexió: els grups que vénen a Arenys de Munt són
professionals però ell creu que s’ha de fomentar a tot arreu que la gent vagi a veure
música d’aprop. Posar un súper escenari i molts llums és molt maco per a l’artista però
la música està per sobre d’això i s’ha d’acostar la música al públic amb menys
recursos. Ell voldria aconseguir que hi hagués un canvi de mentalitat: la música no tot
és llum i fum. Amb menys diners es poden fer moltes més activitats.
La regidora li diu que pel que fa a ella, s’està intentant canviar. D’alguna manera a les
Festes Majors ja s’està donant l’oportunitat d’actuar a grups locals (posa exemple dels
combos pel Remei). Així es posa en valor la cultura i la música.
El sr. Michel fa la mateixa reflexió per la poesia.
La regidora li diu que té previst convocar una reunió per muntar l’espectacle de
Domènec Perramon, que pensa que podria barrejar poesia i música.
El sr. Serrats diu que si l’Ajuntament posa 10.000 euros al Festival Sta. Florentina,
hauria de tenir un pes més gran en decidir el preu de les entrades. I que el tema del
Re-vers comenta que si es fa al celler, hi ha problemes de visibilitat quan s’està
assegut. Afegeix que pel recorregut que té l’escola de música i l’augment que s’està
produint d’alumnat, s’hi haurien d’abocar diners. Pensa que s’hauria de comptar
quantes entrades es vendran al Festival per veure si és rentable. I creu que s’haurien
de destinar diners a concerts de petit format i potser sortirà més rentable. També diu
que li agrada molt el parc de Can Jalpí i ho troba molt adequat per fer-hi concerts.
Pensa que podria acollir un Festival. La regidora explica que el Rebrot va demanar de
fer un festival amb acampada al parc de can Jalpí però que al final es van entendre
amb Cardedeu. El sr. Esteve Torrent també afegeix que el cap de setmana del Rebrot
coincideix amb la Breda de la Plaça. El sr. Serrats diu que l’estiu és molt llarg.
La regidora explica que hi ha tanta activitat al poble, que es va trobar amb un problema
que no hi veu la solució: la coincidència de la Nit bruixa de pintura, la Breda de
l’Eixample i la Nit del Comerç. No és fàcil programar, s’ha de mirar molt el calendari.
El sr. Esteve Torrent diu que a la reunió del Pla Estratègic s’ha dit que les entitats que
programen sovint, haurien de poder consultar un calendari a tres setmanes vista per
sumar i la regidora diu que ja s’està treballant en una aplicació que permeti des del
web fer aquests tipus de consultes.
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També parla, el sr. Esteve Torrent, del pressupost de cultura, que la regidora ha
explicat que està molt per sota de la mitjana. I pregunta si hi ha previsió d’augmentarlo perquè com a entitat necessiten suport.
El sr. Serrats pregunta si es demanen subvencions i se li diu que totes les que surten i
es compleixen els requisits, tant si són de la Generalitat, la Diputació, el FEDER ....
I, no havent-hi altres temes a tractar, s’acaba la sessió a dos quarts de nou del vespre.
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