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Actualitat

Es constitueix el Consell Municipal de Cultura

Divendres 13 de febrer de 2009

El Consell va aprovar la creació d’una Comissió d’Història Local

El Consell Municipal de Cultura es va constituir formalment ahir dijous, 12 de
febrer, en una primera sessió en què, d'una banda, es va explicar la finalitat i el
funcionament del Consell i, de l’altra, es van constituir diferents comissions de
treball.

Entre els objectius d’aquest nou òrgan de participació en temes de l’àmbit cultural
destaquen fomentar l’associacionisme i estimular la participació de les entitats a la
vida cultural del municipi; reunir informació, realitzar estudis, debatre i difondre
informes sobre la cultura i el teixit associatiu cultural de Castellar; proposar i donar
suport a activitats i elaborar propostes de millora dels serveis culturals; promoure
les arts plàstiques, escèniques, musicals i audiovisuals o impulsar les activitats
d'oficis artesans.

Els components del Consell són l'alcalde de la vila, que delegarà les seves funcions
com a president en la Regidora de Cultura, un representant de cada grup municipal,
el pintor Esteve Prat, l’escriptora i guionista Gisela Pou, el músic i professor Joan
Munt i un representant de cadascuna de les 35 entitats culturals del municipi.

Un dels temes més destacats de l’ordre del dia de la sessió va ser l’aprovació de la
creació d’una Comissió d’Història dins la qual s’hi encabirà una Comissió per la
recuperació de la Memòria Històrica. Aquestes comissions complementaran les que
fins aquest moment ja funcionaven en l’àmbit cultural: la Comissió de Festes i la
Comissió Viu la Cultura.

La regidora de Cultura i Lleure, Pepa Martínez, ha explicat que “l’aprovació de la
Comissió per la recuperació de la Històrica és la culminació d’un acord de Ple
de l’any 2005, en què es va acordar que es començaria a treballar per crear
una comissió d’aquesta mena”, i ha afegit que el proper pas és “establir quines
persones en formaran part”.

El Consell Municipal de Cultura es reunirà un mínim de dues vegades l’any,
independentment de les reunions que portin a terme cadascuna de les comissions
que en formen part.
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