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Pepa Martínez, José Manuel González i Ignasi Giménez en un moment de la visita

El diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona, José Manuel
González Labrador, visita Castellar

Dijous 19 de febrer de 2009

El diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona, José Manuel González
Labrador, ha visitat aquest matí Castellar del Vallès per conèixer de primera mà els
projectes que es porten a terme al municipi dins l’àmbit cultural i els equipaments
que els acullen.

González, que s’ha reunit amb l’alcalde de la vila, Ignasi Giménez, i amb la
regidora de Cultura i Lleure, Pepa Martínez, ha signat el llibre d’honor del municipi
i ha explicat que la seva visita obeeix a la necessitat que la Diputació estigui al
costat dels Ajuntaments. En aquest sentit, el diputat ha apuntat que “la millor
manera de fer-ho és conèixer de prop el que s’està fent a cada municipi”. Per la
seva banda, l’alcalde de Castellar ha destacat la importància de la cultura “com a
generadora d’ocupació i també com a espai de relació”, i ha esmentat que
l’Ajuntament i la Diputació tenen una “estreta relació de col·laboració,
programant conjuntament diferents cicles culturals, de manera que les
programacions siguin de bona qualitat”.

D’altra banda, Pepa Martínez ha explicat que, en concret, “Ajuntament i Diputació
col·laboren en la programació de la Programació Estable des de fa 10 anys” i,
que més recentment, Castellar ha passat a formar part de la Xarxa d’Arxius
Municipals (XAM) i de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació. A
més, l’Ajuntament ha encarregat a la Diputació de Barcelona l’elaboració d’un Pla
d’Equipaments Culturals de la vila, amb l’objectiu “d’establir una diagnosi de la
realitat del municipi pel que fa a aquest tipus d’equipaments i futures línies
d’actuació a seguir”.

Després de la reunió mantinguda, l’alcalde de Castellar, la regidora de Cultura i
Lleure i el diputat de Cultura han visitat diferents equipaments culturals del
municipi.
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