
 

 

 

CONSTITUCIÓ DEL CONSELL DE CULTURA 
Dijous 12 de febrer de 2008 

 
 
Acta de la Constitució del Consell de Cultura. 
 
Dijous 12 de febrer a les 20.00 a la Sala de Plena de Ca l’Alberola 
Assistents a reunió:  
Membres del Plenari del Consell: 
Pepa Martínez (Regidora de Cultura i Lleure), Gloria Massagué (PSCE), Daniel Rocabert 
(ERC), Mercè Carbonés (CIU), Gisela Pou, Esteve Prat, Antonio Martínez (Associació de 
Col·leccionistes de Castellar), Albert Antonell (Arxiu d’Història de Castellar), Joan 
Ventura (ASAC), Roser Villalgordo (Ball de Bastons), Joan M. Castells (Difusió cultural 
Forja i Amics de les Arenes), Mercè Juanpere (Grup Il·lusió), Enric Benavent (Grup 
Pessebrista), Rosa Alba de la Torre (La Banda), Pere Carreras (Radio Club Castellar), 
Óscar Vila Hernández (Subsol),  Gabi Ruiz (La Xarxa) i Eulàlia Costa (cap de la unitat de 
cultura i lleure) 
 
Convidats: 
Pepe González (regidor de Projectes Estratègics), Maite Vila, Mati Ruiz i Eliseu Alós 
(membres de la Comissió de Festes), Joan Montes i Vicenç Altimira (tècnics de cultura), 
Miriam Aguado i Fanny González (auxiliars de cultura i lleure), Sílvia Saiz (arxivera 
municipal) i Carme Muñoz (directora de la Biblioteca Antoni Tort). 
  
 
D’acord amb la convocatòria prèvia, es troben a la Sala de Plens els membres del 
consell de cultura d’acord amb la relació de representants de les entitats 
castellarenques que treballen en l’àmbit de la cultura i el lleure, un representant per 
cada grup municipal i tres persones a títol individual d’una reconeguda vàlua personal 
en el camp de la cultura, d’acord amb l’aprovació del Ple Municipal del mes de 
novembre passat.  
També van ser convidats a la Constitució del Consell els membres actius de les 
comissions ciutadanes que han participat en l’àmbit de cultura (Viu la cultura i 
Comissió de Festes), així com els treballadors i treballadores municipals de l’àmbit de 
cultura i lleure. 
 
La presidència del Consell va ser delegada per l’Alcalde en la Regidora de Cultura, Pepa 
Martínez. La Regidora va obrir la Constitució del Consell de Cultura excusant la 
presència de l’Alcalde i fent una lectura del procés de creació del Consell de Cultura: 
des de les reunions per consensuar un reglament del Consell de Cultura, l’aprovació de 
l’elecció de tres persones a títol individual de reconeguda vàlua professional en el 
camp de la cultura, fins a l’aprovació de la relació de representants de les entitats 
castellerenques. En aquest punt es va fer lectura dels representants al Consell de 
Cultura (adjuntem la relació dels membres). 
 



 

 

 

Tot seguit es van recordar quines són les finalitats i objectius del Consell de Cultura, 
d’acord amb el que estableix el reglament del Consell.  
 
El següent punt de l’ordre del dia fou la creació de les comissions de treball. El 
Reglament del Consell de Cultura contempla la creació de comissions de treball per a 
temes específics i tasques concretes. Es  va proposa incorporar a l’organigrama del 
Consell de Cultura les comissions i grups de treball que fa anys treballen al municipi 
juntament amb la Regidoria de Cultura. Per aquesta raó a l’acte de Constitució també 
eren convidats els membres actius d’aquestes comissions. 
 
 
 
 
La Comissió Festes 
 
Objectius:  
 

� aportar idees, suggeriments i propostes sobre la programació festiva*. 
� Fer un seguiment de la planificació,  organització i coordinació dels actes 

de cada festa 
� Col·laboració activa en les tasques a realitzar durant els actes. 
�  Valoració del desenvolupament dels actes programats. 

 
*Programació festiva:  

 
Revetlla de cap d’any 
Carnaval 
Sant Josep 
Aplec de Castellar Vell 
Sant Joan – nits d’estiu 
Festa Major 
Caminada Popular 

 
Composició: actualment formaven part d’aquesta Comissió: Maite Vila, Eliseu Alòs, 
Anna Marín, Mercè Carbonés i Mati Ruiz.  
 
Es proposa l’aprovació d’aquesta comissió i la incorporació dels membres del Consell 
de Cultura que així ho demanin. Per aquesta comissió la Regidoria proposa la 
incorporació d’aquelles entitats que participen de la programació festiva. 
 
Tots els membres del Consell de Cultura van votar a favor de la creació de la Comissió 
de Festes com a comissió de treball del Consell de Cultura 
 
 



 

 

 

Comissió Viu la Cultura 
 
La Regidora de Cultura i Lleure va recordar la constitució de la Comissió Viu la Cultura, 
l’any 1996, amb representants de totes les entitats culturals i els abonats a les 
programacions estables i com, amb els pas dels anys, ha anat variant la seva 
composició i els seus objectius. Actualment formaven aquesta Comissió els 
representants de les entitats més vinculades al món de les arts escèniques, molts dels 
quals avui formen part del Plenari del Consell: 
Joan Ventura (ASAC), Antònia Fargas (Coral Xiribec), Joan Munt (escola de música), 
Jaume Sala (Coral Sant Esteve), Bet Tena (Esbart teatral) 
 
Objectius: 
 

� aportar idees, suggeriments i propostes sobre la programació estable de 
música i teatre* 

� Fer un seguiment de la planificació,  organització i coordinació de la 
programació d’arts escèniques 

� Valoració del desenvolupament dels actes programats 
� Participar en els nous projectes de l’àmbit, com per exemple, la 

reobertura de l’Auditori Municipal Miquel Pont. 
 

Programació estable de música i teatre*: 
 

Programació Estable de teatre i música Hivern-Primavera 
Programació Estable de teatre i música Tardor 
Nits d’Estiu 
Concerts a la Capella 

 
 
Per aquesta raó es va proposar l’aprovació d’aquesta comissió i la incorporació dels 
membres del Consell de Cultura que així ho demanin. 
 
En la votació per la constitució d’aquesta comissió hi va haver una abstenció i la resta 
de vots van ser favorables. 
 
Comissió per la Recuperació de la Memòria Històrica. 
 
La Regidora de Cultura i Lleure va presentar al plenari del Consell la creació d’una nova 
comissió, recordant que en Ple Municipal, el dia 31 de maig de 2005, es va aprovar un 
acord per impulsar la creació d’una Comissió per la Recuperació de la Memòria 
Històrica. Seguint criteris de la llei per al Memorial Democràtic l’objecte de treball 
d’aquesta comissió seria el període comprès entre 1931 i 1980.  
Aquesta comissió podria tenir com a objectius l’assessorament per l’impuls de la 
investigació, els estudis i la difusió dels fons documentals d’aquest període, així com el 
reconeixement a persones o col·lectius que es considerin oportuns.   



 

 

 

La Regidoria de Cultura proposa l’aprovació d’una Comissió d’història local amb 
l’objectiu d’impulsar la difusió de la història local i alhora impulsi la Comissió de la 
Recuperació de la Memòria Històrica. 
 
Es proposa la votació per la creació d’aquesta comissió, amb una abstenció i la resta de 
vots favorables. 


