
 
 
22 de desembre de 2010     ACTA DEL CONSELL DE CULTURA  

 

 

 

Reunit el Consell de Cultura a Ca l’Alberola a les 19:15 h es dona inici al Consell de Cultura, 

amb l’assistència de : 

 

Feliu Pardo i  Mitzi Kotnik, en representació del Casino de Sant Feliu del Racó; Montserrat 

Alonso, Carme Bosch i Carme Font  en representació de la Coral Sant Josep: 

Bet Tena en representació de l’Esbart Teatral 

Joan Ventura en representació de l’ASAC i la Comissió de Festes 

Gisela Pou, Ramon Moix i Glòria Massagué en representació personal. 

 

El Consell el presideix la regidora Pepa Martínez, i en Vicenç Altimira, per delegació, fa de 

secretari. 

 

La presidenta, després d’agrair l’assistència als assistents, passa a informar de la Programació 

Estable de Música i Teatre de la temporada Tardor 2010, que acaba de finalitzar i que ha estat 

la primera temporada programada després de la reobertura de l’Auditori. 

Aquesta temporada ha donat una assistència superior a la última que es va programaR a 

l’Auditori, l’any 2005, abans de tancar-lo per obres, i superior a les temporades programades 

de forma provisional a la Sala de Petit Format de l’Ateneu. 

 

A continuació, la presidenta presenta la Programació Estable de l’Auditori i Ateneu Hivern – 

Primavera remarcant la qualitat dels espectacles professionals i la programació de grups de 

teatre i dansa locals. 

 

Gisela Pou demana que s’hauria d’evitar solapar activitats tal i com va passar amb els actes de 

la Revetlla de Sant Jaume i la programació de Concert al Palau, el passat mes de juliol. 

 

Montserrat Alonso demana que no es cedeix al mateix espai a diferents entitats a la mateixa 

hora, tal i com va passar el dia 19 de desembre amb Suport Castellar i Coral Sant Josep 

 

La presidenta informa sobre el calendari de festes i la previsió de programació per l’any 2011. 

 

Gisela Pou  avisa de que les activitats programades per Carnaval es poden solapar amb la 

Setmana Blanca de les escoles. 

 

Mitzi Kotnik demana a l’Ajuntament per programi activitat a Sant Feliu del Racó amb motiu de 

les Nits d’Estiu, de la mateixa manera que col·labora en el programa de la festa de Santa 

Quitèria 

La regidora comenta que s’havien programat activitats en anys anteriors i que l’assistència dels 

santfeliuencs havia estat nul·la. Que s’havia investigat el perquè i que la resposta havia estat 

de que ells només assisteixen els actes que organitzen ells mateixos. 

Mitzi Kotnik respon que potser era cert fa uns anys, però que ara hi ha gent nova amb una 

altra mentalitat tal i com es va comprovar en l’organització de la Festa Major 2010 de Sant 

Feliu del Racó, organitzada pels Amics de Sant Feliu del Racó que recull les onze entitats 

existents a Sant Feliu del Racó. 

 



 
 
La regidora pregunta si es fa ús del Portal d’Entitats per tal d’informar de les activitats que 

duen a terme . 

 

Mitzi Kotnik confirma que la seva entitat si que en fa ús, però desconeix el que poden fer les 

altres entitats. 

 

La regidora passa a informar dels projectes que ha dut a terme la Comissió de la Memòria 

Història, entre ells la exposició de “Dones treballadores” que es va dur a terme per la Festa 

Major i que ha servit de base pel calendari obsequi de l’Ajuntament. 

També informa, que gràcies a una subvenció de la Xarxa d’Arxiu de Barcelona, s’han digitalitzat 

uns 6.500 document (2.500 d’ells manuscrits).Alguns d’aquesta documents tenen data de l’any 

1840 i estaven custodiats per l’actual secretari municipal. La digitalizatció es va fer al mateix 

edifici de l’Ajuntament al llarg de tres setmanes. 

 

Mitzi Kotnik demana si es possible que es pengin de la pàgina web de l’Ajuntament les actes de 

les comissions. 

 

Gisela Pou demana que les entitats es mobilitzin per preservar la documentació històrica de les 

seves entitats recuperant i digitalitzant tota la seva documentació, i que facin una memòria 

anual de les activitats fetes i que facin arribar aquesta memòria a l’Arxiu Municipal per a la 

Comissió d’Història Local, i que aquesta memòria hauria de ser requisit ineludible per a poder 

rebre les subvencions de l’Ajuntament, per la qual cosa s’hauria d’incloure en les bases per a la 

obtenció de subvenció. 

 

La Bet Tena demana qui gestiona l’Auditori. 

 

La Regidora li respons que l’Auditori el gestiona El Mirador, però que les activitats que 

programa la Regidoria es gestionen des de la mateixa regidoria. 

 

La Bet Tena demana que les entitats que ho necessitin puguin assajar entre setmana a 

l’Auditori 

 

La regidora li respon que això no és possible pel cost que representa: llum, calefacció neteja i 

un conserge que obri, tanqui i controli l’ús de les instal·lacions. 

 

La regidora prossegueix informant sobre les Jornades de Patrimoni, adherides a les Jornades 

Europees de Patrimoni, i que han estat un èxit que es va incrementant any rera any. 

Per l’any 2011 es proposa un itinerari per les barraques de pedra (o de vinya)  de Castellar. 

 

Els assistents suggereixen també un itinerari modernista incloent-hi les cases de Les Arenes i 

de Sant Feliu del Racó, així com si n’hi pot haver-n’hi un sobre pous de glaç. 

 

Referent al Congrés d’Història Local. La regidora informa que es buscarà subvenció per a la 

transcripció dels enregistraments que té l’Arxiu Municipal de la Memòria Local. 

També informa que les restes arqueològiques  trobades ens les diferents excavacions fetes a 

Castellar es troben en dipòsit la majoria als magatzems que té la Generalitat a Girona, algunes 

més es troben a l’Institut Crusafont de Sabadell i d’altres al mateix Arxiu Municipal de 

Castellar. 

 



 
 
La regidora també informa sobre l’Inventari del Patrimoni de Castellar del Vallès que ha 

realitzar la Diputació, amb la col·laboració de les tècniques  municipals Sílvia Sáez i Eulàlia 

Costa, i que consisteix amb unes 200 fitxes de les masies locals i que servirà de material de 

treball pel proper Pla Estratègic de Castellar i que decidirà quins elements s’han de preservar. 

 

La regidora passa a informar sobre els treballs de recerca que han dut a terme els IES Puig de la 

Creu i Castellar 

 

A continuació informa sobre els pressupostos per a l’any 2011, i sense donar quantitats, 

informa que hi haurà una retallada del 10 €% en subvencions i un 20 % en Festes. 

 

Alguns dels presents suggereixen fer menys activitats, però amb uns mínim de qualitat. 

 

La regidora informa que amb motiu de la Mostra d’Oficis Artesanals 2011, a part de la fira 

habitual hi haurà un monogràfic dedicat a la ceràmica que estan organitzant els artistes locals 

Mar Hernández, Mercè Trabal i Joan Mundet.. 

 

Els assistents proposen que la MOA esdevingui Fira-mostra.. També es proposa que la MOA 

sigui només monogràfica. 

 

Feliu Pardo pregunta si la Fira d’Antiguitats paga alguna taxa a l’Ajuntament per l’ús amb preu 

d’entrada del Recinte Firal. 

 

La regidora li respon que si. 

 

A preguntes dels presents la regidora respon que la MOA té un cost molt elevat a causa del 

cost del muntatge així com de les activitats paral·leles que configuren la MOA. 

 

Els assistentes demanen que pel proper Consell de Cultura conèixer el pressupost per tal de 

suggerir les activitats a fer. 

 

Finalment la regidora informa sobre el projecte de rehabilitació de l’edifici de l’antic 

Ajuntament. 

Que a causa del pèssim estat de l’estructura per de les ampliacions que es van afegir durant 

l’època que aquell edifici va ser Ajuntament, s’ha vist la necessitat per raons de seguretat 

d’enderrocar de tota la part afegida al llarg del anys, i això ha  ocasionat que un sobrecost que 

ha obligat a endarrerir  el final de la rehabilitació fins que hi ha pressupost per a poder-ho fer. 

 

Al no haver-hi més punts la regidora aixeca la sessió a les 21 h del mateix dia 22 de desembre 

de 2010. 

 

 

 


