
 

 

 
 
 
 

Acta del Consell de Cultura. 

 

Dijous, 8 de novembre de 2012,   

a les 19.15 a la Sala Valls Areny del Mirador 

 

Assistents a la reunió del Consell:  

 

Pepa Martínez (Regidora de Cultura i Lleure), com a presidenta del Consell, Albert 

Antonell (Pessebristes de la Capella de Montserrat) – Núria Juncadella  (Arxiu 

d’Història), Antonio Martínez i Josep Valero (Cercle de Col·leccionistes de Castellar), 

Gemma Cabau (Escola Nocturna, Joana Zoyo (Club Cinema Castellar), Joan Maria 

Castells (Amics de les Arenes), Beatriu García (CIU), Antoni Cavero ( títol individual i 

Vicenç Altimira (tècnic de la Regidoria)  que farà les funcions de secretari per 

delegació. 

 

S’excusen: 

Magí Casañas (Orquestra Castellar) Bet Tena i Llorenç Genescà (Esbart Teatral) Joan 

Ventura (ASAC), Marc Serrà (L’Altraveu), Dani Pérez (PSC), Enric Benavent (Pessebristes 

de la Capella de Montserrat), Josefina Llauradó i Joan Munt.  

 

Davant del fet que no hi ha quòrum d’assistència la regidora-presidenta, a petició dels 

assistents, posa a votació portar a terme el Consell, així com la legalitat del acords que 

es puguin prendre. La regidora-presidenta  proposa que en properes convocatòries 

s’especifiqui la hora de la primera convocatòria i la de la segona, per la qual ja no es 

necessita quòrum. La proposta s’aprova per unanimitat. 

 

Tot seguit es passa al primer punt de l’ordre del dia que és l’aprovació de l’acta del 

Consell anterior que tots els presents han rebut i pogut llegir. Al no haver-hi cap 

intervenció, es posa a votació aquest punt de l’ordre i l’acta s’aprova per unanimitat. 

 

El segon punt de l’ordre del dia és la presentació de la Comissió de Cinema i aprovació 

de les seves bases de funcionament. Joana Zoyo, en representació de Cine Club 

Castellar fa lectura de les esmentades bases que es posen a votació i son aprovades 

per unanimitat.  

 

La regidora-presidenta comunica que a causa del cost que representa la programació 

estable de Teatre i Música, que les subvencions tant de la Generalitat com de la 

Diputació s’han reduït i els pagaments pendents encara no s’han fet, amb la reducció 

pressupostaria prevista pel proper exercici, la programació de Teatre i Música es veurà  

reduïda.  

Aquesta reducció es compensarà amb una programació de cinema a preus populars en 

versió doblada, dos o tres diumenges a la tarda a l’Auditori Municipal, per  



 

 

 

complementar la que ja fa Cine Club Castellar, però en versió original, i es mantindrà la 

programació de Cinema Familiar el tercer diumenge de mes a les dotze del migdia. 

Això no significa que es deixin de programar aquelles propostes que ens ofereixin tant 

les entitats locals com aquelles altres de caire de professionals que per raó de cost i 

d’interès puguin ser atractives de programar. 

A proposta de la regidora-presidenta, s’aprova unificar la Comissió de Cultura amb la 

Comissió de Cinema i que aquells membres de la fins ara Comissió de Cultura per a la 

Programació Estable de l’Auditori passin, si així ho volen, a formar part de la Comissió 

de Cinema (i Cultura) que estarà informada de les propostes de programació per part 

de l’Ajuntament, programació a la que també podran fer propostes. 

Tot seguit es comunica als presents que la Comissió de Programació de Cinema  i 

Cultura es trobarà de forma trimestral i està oberta a tothom que en vulgui formar 

part. 

La regidora-presidenta proposa que la Comissió d’Història també es trobi de forma 

trimestral, mentre que la Comissió de Festes, faci com fins ara,  es trobi en funció del 

Calendari de Festes.  

La representant de l’Arxiu d’Història comunica que a partir d’ara en Roger Rocavert 

substituirà a Anahí Casadesú a la comissió d’Història. 

 

A continuació, i com a punt tres de l’ordre del dia, la regidora-presidenta informa 

sobre els pressupost per l’any 2013 que es veurà reduït en un vint per cent en el seu 

total final. Això repercutirà també en l’import  de la partida de subvencions ordinàries 

que es reduirà en un deu per cent, encara que no en les nominatives. 

 

Es mantindrà la partida de Nits d’Estiu i també la programació de teatre i música 

“Anem al Teatre” destinada als centres escolars de primària i secundària del municipi.  

 

Antonio Cavero proposa més teatre en anglès pels IES, i la Joana Zoyo proposa que, 

dins de la programació del BRAM, es faci una oferta de cinema en anglès pels IES. 

Acorden trobar-se per tal de preparar una proposta per presentar a l’Ajuntament i a 

l’organització del BRAM. 

 

Per tancar aquest punt la regidora-presidenta comunica que el contracte de 

l’Ajuntament amb l’empresa JC So per la gestió i manteniment de la instal·lació de so i 

llum de l’Auditori torna a sortir a concurs obert. 

 

La regidora-presidenta inicia el punt quatre presentant la previsió de programació per 

l’any 2013, en la que s’inclou una exposició monogràfica dedicada al pintor Lluís Valls 

Arenys pels mesos d’abril i maig. 

 

Que pel Dia Mundial de la Música no es preveu programar cap activitat a causa de ser 

el 20 de juny, una data poc adient. 

 

 

 



 

 

 

També comunica que les Jornades pel Patrimoni, després de quatre anys de 

programar-se, s’han consolidat en el calendari cultural gràcies a l’acceptació que té 

entre el públic assistent que cada any va a més. 

 

Que tot i l’èxit de la Mostra Gastronòmica i les peticions que hi ha, tan per part dels 

restauradors com pels assistents, que passi de bianual a anual, i fins i tot a semestral, 

per raons econòmiques i de falta de personal per part de la regidoria en l’organització 

d’aquesta activitat, ara per ara, aquesta petició no és viable. 

 

L’Antonio Martínez, del Museu de la Coca Cola, passa a informar sobre la IV Trobada 

Internacional de Col·leccionistes Coca-Cola a l’Espai Tolrà amb la presència de 60 

expositors d’arreu 

 

La regidora-presidenta informa sobre la propera programació de cinema i la 

programació trimestral de concerts de l’Orquestra EspaiArt i del conveni que es signarà 

amb aquesta entitat. 

 

Informa, també, sobre la problemàtica de programar teatre i música professional, 

actualment, no assumible per raons de catxets, baixos ingressos per taquillatge, 

reducció de subvencions i retard en el seu pagament per part de la Generalitat i també 

de la Diputació. Aquesta reducció a mínims de la programació de professionals 

s’intentarà compensar amb incrementar la programació d’activitats amb col·laboració 

amb les entitats i especialment amb la programació de teatre a la Sala de Petit Format 

de l’Ateneu per part de l’Esbart Teatral. 

 

Tot seguit passa a informar de les activitats de la Biblioteca Antoni Tort consistent en 

l’Hora del Conte Infantil, l’Hora Golfa del Conte, l’especial de Novembre, l’Hora del 

Conte en Anglès, i la Tertúlia Literària. 

 

A continuació la regidora-presidenta passa al punt de la política de subvencions i 

informa que de vint-i-cinc entitats, setze van presentar la documentació fora de 

termini, molts no van presentar la documentació completa fins que no se’ls va fer un 

requeriment, i que dues entitats no han presentat la documentació requerida. Tot això 

ha provocat que s’hagin pogut aprovar les subvencions de l’any 2012 fins a finals del 

mes de novembre. 

 

La regidora-presidenta comunica que per l’any 2013 no es permetrà que aquelles 

entitats que presenten tota la documentació dins del termini establert es vegin 

perjudicades per aquelles que desatenen les seves obligacions amb les seves pròpies 

entitats 

 

Tot seguit es passa a informar sobre els punts sis i set i es comunica que per l’any 2013 

serà obligatori el compliment de la llei que exigeix a les entitats una assegurança de 

responsabilitat civil que inclogui una assegurança d’accidents. L’Ajuntament només es  

 



 

 

 

farà càrrec d’aquelles incidències  que es puguin presentar  a causa dels espais on es 

duguin a terme i no per l’activitat que s’hi dugui a terme. 

 

L’Abdó Brichs proposa que l’Ajuntament faci de mediador per la creació d’una 

federació voluntària  d’entitats, que per la seva idiosincràsia es veuen fora d’altres 

organitzacions que si preveuen assegurances pels seus membres, com poden ser la 

federació de cors. 

La  regidora-presidenta es compromet a consultar la viabilitat d’aquesta proposta als 

serveis jurídics municipals i a informar a les entitats afectades. 

 

També informarà per escrit a totes les entitats sobre l’aplicació de la Llei de Plans 

d’Autoprotecció que en aquests moments els serveis tècnics municipals estan 

estudiant la seva aplicació i  com pot afectar a l’activitat de les entitats. 

 

No havent-hi més intervencions es dona per acabat el Consell a les 21.15 h 

 

 

 

 


