A

J

U

N T

A

M

E

N T

d’ARENYS DE MUNT
A Arenys de Munt, el dia 30 de març de 2017, a les 19 hores, es reuneixen les
següents persones, que formen part del Consell Municipal de Cultura o que actuen en
representació de membres que no han pogut assistir a la reunió:
Representants polítics
Tònia Vila, regidora de Cultura i Ensenyament.
Maria Ballester representant del grup CUP
Marc Tarrés Cruanyes, representant del PDeCAT
Josep Sánchez, representant d’ERC
Àngel C. Vallcorba, representant d’ERC
Fina Rossell, representant dels regidors no adscrits
Representants d’entitats
Col·lectiu pel Museu Arxiu: Francesc Forn, Imma Moratalla
MAPA: Agustí Barrera
Associació de Puntaires: Montserrat Casademunt i Dolors Garcia
Arxiu Joaquim Missé: Teresa Missé
ADM: Xavier Oller
Comissió d’agermanament amb Festiac: Jaume Rossell Colomer
Particulars
Gustau Adzerias
Montse Viader
i altres particulars i membres d’entitats que participen al Consell Municipal de Cultura
Representant de la Biblioteca Antònia Torrent Martori,
Rosa Pastrana
Clara Cervera
Fa de secretària Alícia Muns i Terrats.
La regidora dóna la benvinguda i comenta que enguany s’intentarà fer una altra reunió
del consell municipal de cultura de cara a la tardor.
Diu que ha preparat una presentació amb diapositives per visualitzar alguns dels
temes que es tractaran.
1.- Lectura i aprovació acta sessió anterior
La regidora de cultura, sra. Tònia Vila, fa una lectura de l’acta del Consell Municipal
de Cultura del dia 28 d’abril de 2016, que és aprovada per unanimitat, després d’afegir
com a assistent el regidor de CIU (llavors, ara PDdCAT) Marc Tarrés.
Falta afegir també com a assistents a aquella reunió el sr. Jaume Rossell i les sres.
Sefa Planas i Fina Rossell.
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d’ARENYS DE MUNT
2.- Hotel d’entitats/ Centre Cívic
La regidora de cultura explica que tres regidors del govern han anat a veure diferents
centres cívics de Girona, Granollers i Mataró per saber com s’hi treballa, quines
necessitats tenen actualment les entitats i com es poden resoldre segons l’experiència
d’altres pobles. L’obra està prevista per al 2018-2019. La idea de centre cívic és
diferent al concepte que hi ha ara d’associacions (un local només per ells) ja que les
reunions es farien en espais diàfans, comuns, per tal que les entitats puguin
interactuar entre elles. També diu que es respectarà en allò que es pugui la casuística
de cada entitat.
Altres espais i temes culturals:
Masia Can Borrell: amb el pressupost participatiu 2017 hi ha dotació de 20.000€ per a
l’interior i 25.000€ per a l’exterior. Ja estan detectades les necessitats i es disposarà
d’un tècnic perquè assessori.
Sala exposicions: s’arreglarà com a sala d’exposicions. Es faran diferents
pressupostos i en dos anys s’intentarà desenvolupar. Està quasi sempre ocupada,
excepte març, octubre i juny. A part de les associacions, també hi ha particulars
interessats. Per ex. l’exposició de dibuixos de Pol Peiró (2016). I l’escultor Abel
Pruñonosa (2017)
Sala municipal: també hi ha pendent de fer-hi arranjaments de caire tècnic. És la sala
més demanada.
L’Escorxador: actual casal de joves, es traslladarà al centre cívic. Avui es presenta al
Consell municipal de Cultural el nou projecte de futur d’aquest espai, tal i com està
previst que quedi. Es construeix una nau a darrera, que anul·la un pati interior. La
regidora ensenya els plànols en diapositives power point. Quan hi hagi finançament es
començarà.
L’escut d’Arenys de Munt: la comissió del nomenclàtor va fer tres propostes, que
ensenya als assistents. La idea principal era triar tres tipus d’arbres representatius
d’Arenys de Munt: l’alzina, el plàtan o el cirerer. L’alzina va ser l’escollida per la majoria
de persones assistents a la comissió de nomenclàtor. Els plafons consten de l’escut
oficial amb criteris heràldics i el mateix escut, però amb criteris recreats perquè es
pugui fer servir en alguns esdeveniments o documents no tan oficials.
Comenta que el 7 de maig es farà un multireferèndum amb diferents preguntes. Entre
aquestes, una és la de l’escut heràldic.
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El sr. Gustau Adzerias pregunta si el multireferèndum és una enquesta o un
referèndum, perquè s’ha de poder votar que NO: els escuts heràldics han de ser
parlants, han de parlar del nom del poble. Arenys de Mar té un aranyó, tot i que no
compleix les normes heràldiques. A Arenys de Munt hi hauria d’haver Aranyó o
Arennios (si creiem que el nom ve d’arena) Comenta que posar un arbre no ho veu bé.
L’alzina no identifica el nom del poble. Això ja ho va dir en un article al Batec.
La regidora li contesta que cada persona, cada entitat, pot considerar-se representada
per un símbol diferent. A la comissió del nomenclàtor, diu, ja fa molts anys que se’n
parla de l’escut. El sr. Forn aclareix que fa 20 anys. El nom ve de les sorres de la riera
i al s. XVIII ja se’n van adonar i per això a l’escut surten els 3 turons. Diu que
inicialment hi havia un pi i no quedava bé. Per això s’ha proposat l’alzina.

3.- Activitats programades per al 2017
Aplec dels Arenys: demana a la sra. Maria Canaleta que expliqui com porten aquest
tema des de la secció sardanista del Centre Moral.
La sra. Canaleta explica que des de la comissió organitzadora de la Capital de la
Sardana es va decidir tornar a recuperar l’Aplec de Pasqua que es feia a Sobirans.
Com que A. de Mar aquell any volia deixar de celebrar el seu Aplec sardanístic, van
decidir sumar esforços poder-lo tirar endavant en un espai entre els dos Arenys.
Enguany s’hi afegeix el dissabte amb activitats que es fan a la plaça de l’Església i al
Centre Moral.
Cicle Re-vers: Enguany, aquest cicle de música i poesia són quatre dies:
Núria de Calella, Enric Casasses, Toti Soler.... Es fa els diumenges a migdia a can
Borrell. És una proposta molt reeixida amb molta participació de públic l’any passat.
Concurs sardanista nocturn: enguany es farà el dia 3 de juny
Premis Mostra Literària: es farà l’acte de lliurament el dia 18 de juny. Ja és la 29a
edició.
Dia de la Música: com sempre, el dia 21 de juny. Es farà amb dos formats:
estudiants i sessió nocturna amb música adults.
Festival Música Mediterrània: explica la regidora de cultura que aquest any només
es farà un concert degut a la intensa activitat d’estiu a A.de Munt: agost, Festival Sta.
Florentina i sardanes a la plaça; juliol, Bredes; juny, diferents activitats a les escoles,
cicle revers, Flama del Canigó, Trobada de Puntaires, activitats de final de curs de
moltes entitats ... El setembre costa que la gent vingui. En només fer-se’n un, es farà
un d’impacte.
Resta de l’any: Nit Bruixa de Pintura, Aplec del Remei, Homenatge a Ll. Companys
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La regidora explica que hi ha un projecte editorial de fer un llibre d’Arenys de Munt
fet en fascicles. És molt interessant doncs és un recull de paisatges, edificis, fets
històrics, festius, persones ... Per tirar-lo endavant es necessitava un equip de dues
persones, el sr. Gaspar Casals (recull de fotografies i documents) i la sra. Mercè
Colomer (redacció textos) en seran els responsables. Tot el fons documental que
s’anirà recollint durant aquest any per a aquest projecte quedarà per a Arenys de Munt
per ampliar el fos documental de l’arxiu històric.
El Pla de Protecció del Patrimoni es va aprovar pel febrer. Està en exposició pública
i hi ha 299 elements catalogats. S’ha comunicat a tots els propietaris perquè n’estiguin
assabentats i puguin fer-ne al·legacions.
4.- IV Jornades de Literatura, Territori i Educació
La sra. Tònia Vila explica que és una iniciativa d’estudiants i professors universitaris.
Una persona vinculada a la universitat li va fer proposta de celebrar-ho a A.de Munt i la
regidora ho va considerar positiu. Hi haurà una subvenció de 3.000 euros de la
Diputació. És un projecte gran i vindran uns 30 professors universitaris a més de
l’alumnat de filologia de diferents universitats d’arreu dels països catalans.
Explica el programa, des de l’obertura el divendres 28 d’abril a les 4 de la tarda, les
conferències, la literatura basada en el territori (escriptors del país i on vivien), sopar,
recital poètic a la sala Corrioles, ponències, experiències docents, rutes literàries,
presentació de publicacions ... Els docents donen punts als alumnes si assisteixen a
les Jornades. Està pensat que els alumnes vagin a sopar a A.de Mar (festa de la
cervesa) i pels docents es farà un maridatge literari a Arenys de Munt. És un projecte
interessant per A.de Munt pel perfil de gent que hi assistirà. Es pot col·laborar de
moltes maneres (professors d’Arenys de Munt han elaborat la ruta per diferents
entorns d’A.de Munt)
5.- Pressupost 2017 de cultura
La sra. Tònia Vila parla del pressupost de cultura i ensenyament per a aquest any, que
augmenta a 67.450€ i repassa totes les aplicacions.
L’aplicació destinada a subvencions a entitats incrementa en 5.000 euros en relació a
l’any anterior.
Es torna a subvencionar el grup fotogràfic, el Centre Moral i el Festival Sta. Florentina
amb subvencions nominatives.

Can Globus: Sobre el projecte de rehabilitació, comenta que l’equip tècnic de la
Diputació de Barcelona ha vingut i s’està elaborant l’estudi per reordenar aquell espai.
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d’ARENYS DE MUNT
És un projecte a llarg termini, no s’acabarà en aquest mandat (només el projecte
suposadament es podrà tenir fet)
Edifici de la Biblioteca: la regidora parla de la seva conservació i manteniment: s’ha
pintat tota, es compren cadires, projector i pantalla. S’hi posaran focus a l’àrea infantil,
per fer-hi activitats diverses.
Intervenció de la sra. Rosa Pastrana, bibliotecària municipal:
La sra. Pastrana presenta la memòria de l’any passat: explica l’estat de vulnerabilitat
amb què es troba l’edifici (sota tots els estàndards) Les estadístiques pel que fa a
usuaris es van mantenint. Es continua treballant amb ganes i il·lusió.
Línies d’actuació:
Gestió de la col·lecció (esporgar, actualitzar, posant atenció a l’àrea infantil)
Foment de la lectura, impulsant la prescripció lectora (el préstec va baixant)
Tertúlies de ficció. Hi ha un nou club de lectura
Continuar amb la Biblioteca com un espai de trobada, de creació
Continuar amb les tertúlies d’altres llengües
Millorar la col·lecció de cinema i videoteca
Reforçar relació amb escoles i institut
Continuar la relació amb les famílies i nens
Millora de l’equipament. A causa de la visió de futur de poder tenir un nou edifici mai
s’ha invertit en l’equipament. Com que tot sembla que es va retardant aquest any s’ha
apostat per la millora per aconseguir un espai mínimament confortable.
La regidora diu que els projectes que tinguin les entitats, les iniciatives que vulguin
portar a terme, es poden proposar i la regidoria intenta sempre que pot donar-los
sortida. Posa com a exemple l’arxiu, que també s’està adequant.
El sr. F. Forn explica el projecte d’homenatjar la gent que va viure els anys 30 i la
repressió. Des de l’arxiu històric fan un treball de camp amb entrevistes a gent gran,
amb la col·laboració del grup fotogràfic.
6.- Precs i preguntes
El sr. Jaume Rossell pregunta quin criteri es va seguir per canviar el nom dels gegants
La regidora de cultura li explica que l’Ajuntament no hi va tenir res a dir. La colla de
geganters ho va proposar arran d’un procés participatiu a les escoles. No ha estat
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iniciativa de l’Ajuntament. Explica que la parella antiga es diuen Martí i Remei i la nova,
després del canvi, es diuen Gelpí i Martina.
Continua el sr. Rossell explicant que els gegants nous es van fer perquè els vells
s’haurien d’haver posat en un museu perquè pesen molt i creu que a partir d’aquest
moment s’hauria d’anar només amb els nous i pensa que aquests noms no
representen el poble. Creu que primer s’hauria d’haver fet un consell per recollir
opinions. Creu que l’Ajuntament hauria de dir-hi alguna cosa. No es pot fer cas al 100
% del que proposen o fan les entitats.
La regidora diu que no va sortir d’un despatx, que va ser un treball amb les AMPAS,
els geganters, es va proposar a l’Ajuntament ....
Afegeix el sr. Rossell que malgrat la seva opinió no serveixi per a res, creu que
l’Ajuntament hi hauria d’haver pres part.
La sra. Fina Rossell pregunta si es cridarà a totes les entitats per anar a visitar el
centre cívic. Comenta el problema que hi ha que no se sap on guardar les coses. La
regidora li diu que sí, que encara està verd i que a la tardor es convocarà les entitats.
S’ha de parlar amb tothom per recollir necessitats. Diu que hi haurà molts armaris
perquè les entitats puguin guardar-hi les seves coses.
També la sra. Rossell diu que li ha agradat la idea de l’edició del llibre i pensa que hi
haurien d’entrar algunes cases a les quals es van preservar les portes de fora o altres
elements, que no tenen cap valor històric, i que si es posessin al llibre ja quedarien
recollides i la gent podria fer el que vulgui amb aquests elements.
El regidor sr. Àngel Castillo diu que només hi ha 3 cases que estan en aquesta
situació.
El sr. Miquel Lladó diu que hi ha diferents graus o nivells de protecció
El Sr. Barrera diu que veu que hi ha persones que fa 20 anys que assisteixen al
consell de cultura. El consell d’avui és vital. Li ha agradat el tema del llibre en
homenatge als exiliats. Espera que tingui més èxit (parla de les activitats previstes
sobre la celiaquia, els concerts de can Jalpí ... ) i pensa que seria bo fer una anàlisi de
la situació del poble, amb les seves necessitats culturals. Veu que s’ha fet un estudi
sobre els equipaments culturals però troba a faltar la línia cultural del poble i un
programa teòric, elements troncals de la cultura.
També li sembla interessant que alguns temes oblidats sovint per no despertar interès
a la regidoria de cultura, es puguin recuperar: dedicar un any a Ferran de Pol (va viure
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25 anys al carrer Panagall i se l’ha quedat A.de Mar); un any monogràfic a l’entorn
d’una figura en què es produïssin activitats al poble i fins i tot a la comarca... Posa com
a exemples : Domènec Perramon, Joan Grassot (ningú n’ha parlat mai i va ser regidor
exterminat en camp nazi), tractament de la Grober, Mercè Paluzie, què va ser la
consulta i quins actors polítics i socials hi van intervenir, què va ser la transició a A.de
Munt, Joan Bigorra ...
La regidora de cultura diu que quan parla amb persones de les arts escèniques també
li reclamen una línia cultural en aquest sentit. I quan parla amb associacions també li
demanen diners.
Actualment el pressupost és el que és , bastant minso i els recursos humans reduïts.
Creu que es podria fer una comissió per tractar aquests temes.
El sr. Barrera diu que no és un problema de diners sinó una qüestió de voluntat.
El sr. Gustau Adzerias torna al tema del Pla Especial del Patrimoni i de l’escut heràldic
d’Arenys de Munt, que creu que no és únicament un tema urbanístic i creu que
s’hauria d’haver tractat en el CMC. El patrimoni arqueològic és un tema cultural i creu
que en la seva preparació o el seu debat hi hauria d’haver participat.
La sra. Vila diu que es va començar fa 10 anys i l’únic que han fet en aquest mandat
és agilitzar el tema.
El sr. Rossell diu que està d’acord amb el sr. Adzerias en el tema de l’escut. Creu que
no s’ha preguntat prou a l’hora de fer el disseny de l’escut. Creu que no s’ha preguntat
al poble. Només en comissions.
La sra. Fina Rossell considera que el títol “Homenatge a la puntaire de més edat” no
és correcte.
La sra. Casademunt diu que hi ha d’haver un criteri si es canvia el nom

I no havent-hi altres temes a tractar, s’acaba la sessió a dos quarts de nou del vespre.
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