
 
 

 

 

20170424 ACTA - CONSELL DE CULTURA 2017 

Reunits a  l’Espai Sales del Mirador les següents persones representatives d’entitats i 

formacions: 

1. Joana Zoyo pel Cine Club Castellar 

2. Joana Maria Vilaclara per la Coral Xiribec 

3. Carles Pinillos per Tot i Cap 

4. Gener Martí per Colònies i Esplai 

5. Oriol Vicente per l’Arxiu d’Història 

6. Clara Sallés per l’ETC 

7. Enric Benavent per la Coral Sant Esteve 

8. Carles Murcia per Cal Gorina 

9. Posa Lladós per Ball de Gitanes 

10. Ferran Ballester per Grup Pessebrista 

11. Joan Ventura per l’ASAC 

12. Ramon Permanyer per TIC Escènic 

13. Sara Castillo per Ball de Bastons 

14. Eulàlia Sagrera per Pedrafina 

15. Bet Tena per Decidim Castellar 

16. Gemma Cabau per l’Escola Nocturna 

17. Isa  Rodríguez pel Coro Rociero   

18. Enric Aguilar pintor i  persona de reconeguda vàlua professional escollida pel Ple 

Municipal; 

Aleix Canalís, com a regidor de Cultura i Lleure 

Eulàlia Costa, cap d’àrea de Cultura i Lleure 

I el Vicenç A., tècnic aux.  

 

S’inicia la reunió a les 19 h després de comunicar que  han excusat la seva assistència a la 

reunió d’avui: 

1. Toni González, per Deejays del reves 

 

El regidor A.C. obre la sessió amb el tema del Dia de l’ Associacionisme  Cultural a celebrar el 

proper 4 de juny. 

La proposta de la Generalitat d’una Jornada de Portes Obertes per part de les entitat només 

serà possible per un reduït  nombre d’entitats . La resta descarta el sistema d’estands i segueix  

optant pel de tallers, sempre i quan hi hagi prou participació d’entitats. 

Cine Club comunica que el divendres abans poden programar la pel·lícula “Fragil equilibrio” 

amb una oferta especial 

L’Arxiu d’Història comunica que ells si poden fer la Jornada de Portes Obertes. 

L’ETC comunica que ells si poden fer tallers 

El Grup Pessebrista veuen impossible fer tallers ja que questa dia es du a terme el tancament i 

inici de la seva temporada amb l’enderrocament dels pessebres. 



 
 

 

 

L’ASAC comunica que per aquest data tenen el compromís de l’Aplec de Calella 

Les coral Xiribec i Sant Esteve veuen lligades possibles participacions  en funció de la 

disputabilitat dels seus directors de coral i a la sonorització dels concerts o assajos oberts. 

Cal Gorina comunica que encara no tenen previst res. 

S’arriba a la conclusió que es faci el que es faci, aquest primer any, en principi, es activitats 

programades es farien només pel matí del diumenge 4 de juny i al voltant de la plaça Major 

El F. Ballester avisa que potser ja s’ha tancat el plaç per donar-se d’alta com a participant a la 

web del Dia de l’ Associacionisme  Cultural . 

Es diu de lligar el programa via google.grup 

 

El regidor A.C. obre el tema de la reformulació del programa Nits d’Estiu.  

A la sol·licitud de propostes d’un nou nom nomes J. Zoyo aporta la proposta el de CastEstiu.  

Ràpidament sorgeixen altres noms:  Renits d’Estiu, Estiu Viu Actiu, Dies d’Estiu . 

Es conclou que potser el nom Nits d’Estiu  segueix sent el més idoni.  

El regidor A.C. proposa que s’hi afegir un subtítol que indiqués una temàtica concreta que 

podria variar cada any. La proposta és dona per bona, però no que aquest primer any  la 

temàtica concreta sigui la “Dona” com expressió del feminisme que no s’ha de reivindicar de 

forma puntual sinó diàriament. 

Es deixa aquest tema obert per aportacions via google.grup 

 

El regidor A.C. obre el tema del Programa Bianual pel Mes d’Octubre. 

Es torna a parlar sobre la proposta de l’O. Vicente de dura a terme una Mostra Vallesana de 

Cultura Popular que comptaria amb el suport i assessorament de la Fundació Bosch i 

Cardellach per tal de crear el patrimoni  immaterial vallesà, entenen per vallesà el dos 

vallessos. 

Es proposa que la Mostra de Cultura Popular hauria de comptar amb una intervenció 

supramunicipals i hi ha qui proposa que hauria de ser itinerant 

Com que no és viable poder iniciar aquesta activitat de forma adequada, l’O. Vicente proposa 

per aquest any una Jornada de Reflexió sobre el Patrimoni Immaterial Vallesà i fer la primera 

Mostra l’any 2019. 

R. Lladó comunica que Ball de Gitanes ja du a terme la Roda de Ball de Gitanes que ja és un 

intercanvi a nivell comarcal de cultura popular que a Castellar es du a terme el 19 de març 

J.M. Vilaclara també comunica que via FESEC programen un intercanvi  de corals que a 

Castellar es du a terme a finals de maig. 

 

Sorgeix el tema de recuperar la MOA (Mostra d’Oficis Artesans) i sorgeixen les mateixes 

diferencies de visió que ja hi havia en el seu moment.: Mostra o Fira o un Mercat Medieval 

més. 

L’E. Aguilar diu que caldria valorar la possibilitat de fer una MOA de futur com poden ser els 

dissenyadors de vídeo jocs o dibuixants de còmic. 

L’J.M Vilaclara senyala que això no s’aparella amb el Patrimoni Immaterial. 



 
 

 

 

L’E. Aguilar diu que no es poden fer les coses per fer coses. Diu que cal tenir clar el que es vol 

fer, com es vol fer i cap on es vol anar. 

L’E. Ballester s’hi afegeix que fer per fer no té sentit.  

B. Tena proposa fer una enquesta a nivell local del que es vol que es faci. 

R. Permanyer comenta que cal es concreti de forma clara el que es pot fe. 

G. Martí proposa recuperar el FirArt. 

L’E. Sagrera avisa  que cal tenir clar que és Art. 

També es proposa que es faci una Jornada de la Mongeta del Ganxet lligada amb una fira del 

vi,  però cal no oblidar que la mongeta del ganxet es recol·lecta pel mes de febrer. 

 

El C. Murcia diu que es faci el que es faci cal saber amb quin pressupost es compta. 

El regidor A. Calís diu que el pressupost es lligarà en funció del que es faci. Que seguint 

l’exemple del “Bram”  es pot començar amb un programa petit i pocs diners i anar creixent any 

a any. 

 

El regidor A. Canalís recorda  via google-grup el Consell pot seguir  en contacte per comunicar 

idees, suggeriment i propostes  i tancar aquesta sessió del Consell a les 20:30 h d’aquest 

dilluns 24 de març. 

 

 

 

 

 

 

 


