
 
 

 

CONSELL DE CULTURA 

 

Ca l’Alberola: 13 de juliol de 2009. 

 

Presents:  

1. Glòria Massagué ( Grup Municipal PSC) 

2. Xavier Bella ( L’Altraveu) xavibella@gmail.com 

3. Daniel Rocavert (ERC) 

4. Esteve Prat 

5. Gisela Pou 

6. Teresa Cots (Correllengua) teresacotscordoba@gmail.com 

7. M. Mercè Carbonés ( CiU i Comissió de Festes) 

8. Joan Ventura (ASAC, Ball de Gitanes i Comissió de Festes) 

9. Maite Vila (Comissió de Festes) 

10. Mati Ruiz (Comissió de Festes) 

11. Eliseu Alòs (Comissió de Festes 

12. Antoni Martínez (Club Col·leccionistes) 

13. Antoni Castillo (Ball de Bastons) 

14. Gabi Ruiz (La Xarxa) 

15. Joan Montes (Regidoria de Cultura) 

16. Vicenç Altimira (Regidoria de Cultura) 

 

Excusen la seva presència: 

1. Ignasi Giménez 

2. Eulàlia Costa 

3. Sílvia Sáez 

4. Llorenç Genescà 

 

Presideix el Consell, la regidora Pepa Martínez 

 

Secretari en funcions: Vicenç Altimira 

 

El Consell inicia la seva sessió a les 19 h 20 ‘ 

 

La regidora obra el Consell i després de recordar que tothom ja ha rebut l’acta de la 

sessió anterior, davant del fet de que ningú hi posa cap inconvenient, s’aprova per 

unanimitat.  

 

El Joan Montes, en representació de la Comissió Viu la Cultura,  i a petició de D. 

Rocavert, informa qui són els components d’aquesta comissió, passa a llegir l’acta de la 

ultima reunió de la Comissió, informa de quina serà la programació de Teatre i Música  

de la propera temporada de tardor, i que dins d’aquesta programació hi actuaran tres 

grups castellarencs: l’ETC que inicia els actes del seu centenari, la Cia. Entre Cametes i 

el grup Macedònia en un concert familiar de nadales. 

 



 
 

 

D. Rocavert pregunta com és que aquesta comissió només es dedica a la programació 

estable de Teatre i Música i no programa altres activitats culturals com, per exemple, 

podrien ser mostres d’Arts Plàstiques i Visuals. 

El V. Altimira li respon que la Comissió programa aquells activitats que no programen 

les entitats, que un cop es reobri l’Auditori Municipal es tornarà a programar dansa i 

s’iniciarà la programació d’espectacles de circ d’escenari.  

 

E. Prat proposa programar exposicions que ofereixen en itinerància la Generalitat i la 

Diputació de Barcelona. La Regidora informa que no es programen per no tenir un 

espai adient. Un cop es tingui aquest espai no hi haurà cap problema en fer-ho ja que 

tan la Generalitat, la Diputació, com altres entitats ens ofereixen la possibilitat 

d’exhibir les seves mostres itinerants. 

 

El Vicenç Altimira, en representació de la Comissió de Festes, informa de qui són els 

components que formen la Comissió de Festes i de les noves incorporacions, passa a 

llegir l’acta de la última reunió, informa de la metodologia de treball d’aquesta 

comissió  que funciona a base de reunions (una dotzena a l’any) i que es convoquen en 

funció de les festes populars a programar i a les col·laboracions de voluntariat amb 

altres activitats organitzades per  la Regidoria. 

 

Continua fent una exposició  sobre la programació de la propera Festa Major indicant 

que, tot i que aquest any té un dia menys, els actes que es programen són 126 (14 més 

que l’any anterior), i que aquests actes que es fan de més són  programats per les 

entitats, que aquest any són més a causa de la creació de noves entitats locals de 

lleure, i al fet que, malgrat la crisi, el pressupost s’ha incrementat en un 6%. 

 

Acaba la seva exposició informant sobre la programació de la Revetlla de Cap d’Any, 

que està en crisi de participació, i que això implica una revisió en la seva organització. 

 

La regidora Pepa Martínez, excusa l’absència de la Sílvia Sáez, arxivera municipal,  i 

informa sobre les diverses activitats programades enguany per la commemoració dels  

70 anys de la fi de la Guerra Civil: l’obra de teatre “Dones amb tot el dret”, la 

publicació Recerca de l’Arxiu Municipal amb diversos articles entorn aquest tema i la 

instal·lació d’una escultura dedicada a les víctimes de la Guerra Civil. La decisió i la 

elecció del projecte de l’escultura va ser pres per la Comissió per la Recuperació de la 

Memòria Històrica. 

 

La G. Pou diu que el projecte d’aquest monument hauria d’haver sortit a concurs 

públic.  

La regidora argumenta l’elecció de l’artista que finalment farà el monument. 

 

Diferents membres del Consell mostren el seu desacord en la forma de l’elecció i que 

aquest projecte s’hauria d’haver debatut dins del Consell de Cultura. 

 



 
 

 

La Regidora informa que totes les activitats programes per la commemoració dels 70 

anys de la fi de la Guerra Civil van ser objecte d’una sol·licitud de subvenció a la 

Generalitat. 

 

El D. Rocavert aclareix que els projectes Recuperació de la Història Local i el de 

Recuperació de la Memòria Històrica són projectes diferents.  

 

La regidora informa que la comissió pel projecte de la Recuperació de la Memòria 

Històrica s’inclourà dins de la comissió per la Recuperació de la Història Local.  

 

D. Rocavert diu que hi ha gent interessada en participar en les dues comissions, però la 

Regidora recorda que tan sols dues persones han mostrat interès en aquests temes. 

 

L’E. Prat diu que encara que no hi hagi gent suficient s’han de crear aquestes 

comissions i que s’ha d’oferir la possibilitat que s’hi pugui incorporar gent, encara que 

sigui posteriorment a la seva creació. 

 

El X. Bella s’ofereix a formar part d’aquestes comissions. 

 

La G. Pou  proposa entrevistar, de forma urgent  aquella gent gran que encara pot 

aportar informació sobre la història local. Aquestes entrevistes s’haurien de fer amb 

una metodologia adient i rigorosa. 

 

Proposa que els IES de Castellar es plantegi fer-ho  com a treballs d’investigació. 

L’A. Castillo proposa crear unes beques tan per a professional com a no professionals 

per dur a terme els treballs de recerca necessaris 

 

El D. Rocavert diu que hi ha molta documentació i que la comissió de la Recuperació de 

Història Local s’ha de prendre de forma molt seriosa. 

 

L’E. Prat proposa digitalitzar tota la documentació existent. 

 

El D. Rocavert proposa sol·licitar ajuts a les obres socials de les caixes d’estalvis. 

 

La regidora proposa una reunió de la Comissió per la Història Local a finals de 

setembre o començaments d’octubre.  

 

El Consell demana que també es tingui present la creació d’una comissió d’Arts 

Plàstiques i Visuals.  

 

La regidora, amb motiu de la propera edició del Firart, presenta la proposta d’ 

exposició monogràfica dedicada a l’obra de l’artista Joan Mundet, proposta que 

s’aprova per unanimitat. 

 



 
 

 

El D. Rocavert fa un repàs a l’evolució del Firart. Creu que és molt complicat el definir 

el que hauria de ser el Firart, tenint en compte que els aficionats tenen tot el dret a 

exposar les seves obres, però que s’hauria de trobar un altre espai on oferir una altra 

visió de l’art, i demana que es creï una comissió per treballar aquest tema. 

 

Com que hi ha espai suficient, la regidora proposa que en properes edicions  del Firart 

es podria portar alguna exposició itinerant de la Generalitat o Diputació. 

 

A proposta de J. Montes es proposa que dins del proper Firart hi hagi un espai dedicat 

al 25è aniversari del grup fotogràfic del Centre Excursionista. La proposta s’aprova per 

unanimitat. 

 

EL G. Ruiz proposa diferenciar els professionals amb una trajectòria, d’aquells altres 

que fan de l’art una forma d’esbarjo. 

 

El D. Rocavert proposa crear una comissió que assessori com ha de ser el Firart i 

decideixi qui hi pot exposar. 

 

La regidora proposa que per la propera reunió del Consell es presenti un projecte del 

Firart 2010. No es decideix qui ha d’elaborar i presentar aquest projecte. 

 

L’E. Prat proposa crear una Comissió d’Arts Plàstiques i Visuals que també assessori i 

proposi projectes com el dels mobiliari urbà, entre d’altres. La Regidora aclareix que 

l’elecció del mobiliari urbà és compentència d’Urbanisme. 

 

El X. Bella  exposa la problemàtica de la manca d’espai per dur a terme els seus 

projecte els  grups Tallers d’Art.  

 

La regidora informa que Tallers d’Art és una entitat que pateix el mateix problema que 

pateixen altres entitats i que és la manca d’espais, realitat de difícil solució a curt i mig 

termini. 

 

La G. Pou pregunta pel projecte de l’Escola d’Art i la Regidoria informa que aquest 

projecte estava pensat pel Turuguet i que actualment no hi ha un projecte a mig 

termini .  La regidora informa que aquest projecte, a causa de la crisi actual, no es 

viable. 

 

El D. Rocavert diu que cal tenir clar que una Escola d’Art no és un Taller d’Art d’una 

entitat, i que fora bo definir el que ha de ser una Escola d’Art, tan si és d’estudis reglats 

com si els seus estudis no ho són. 

 

 

 

 

 



 
 

 

La regidora passa a informar que el proper any l’Esbart Teatral celebrarà el seu 

centenari i el grup Pessebristes durà a terme la biennal. 

 

A les 20 h 45’ la regidora dóna per acabada la reunió del Consell i aixeca la sessió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Castellar del Vallès, 15 de juliol de 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


