
 

 

A Arenys de Munt, el dimecres 3 de març de 2021, a les 2/4 de 7 de la tarda, es reuneixen 
telemàticament 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: 
 
Regidors 
Tònia Vila, regidora de Cultura i Educació 
Josep Sánchez, alcalde 
M. Àngels Gros, regidora d’Urbanisme, Habitatge, Igualtat de Gènere/LGTBIQ+ i Sanitat 
Montse Batista, regidora d’Acció Social, Salut Pública, Gent Gran i Participació Ciutadana 
Roser Moré, regidora de Junts x Arenys de Munt 
 
Representants de partits polítics 
Àngels Mercader en representació d’ERC 
Jordi “Kai” Puig, en representació de la CUP 
 
Representants d’entitats d’Arenys de Munt 
Arxiu J. Missé: Teresa Missé 
Associació de Puntaires d’Arenys de Munt: Montserrat Casademunt, Dolors Garcia, 
Carme Bigorra 
Col·lectiu pel Museu Arxiu: Francesc Forn 
Amics per l’Art: Roser Soms, Maria Morell 
Marta Garcia: Associació de Puntaires Verge del Remei 
Jaume Rossell: Comissió d’Agermanament amb Feytiat 
 
Representants de la Biblioteca Antònia Torrent Martori 
Isabel Tudurí 
 
Particulars 
Agustí Barrera 
 
Excusen la seva assistència: Salvador Farrerons (president del Centre Moral), Montse 
Viader. 
 
Fa de secretària Alícia Muns. 
 
 
1.- Lectura i aprovació acta sessió anterior 
 
La Sra. Vila pregunta als assistents si cal fer alguna esmena a l’acta de la sessió anterior. 
No n’hi ha cap i queda aprovada per unanimitat. 
 
 



 

 

2.- Memòria 2020 

 
La Sra. Vila explica que s’ha anat esperant a veure si es podia convocar el Consell de 
manera presencial, però finalment s’ha de fer telemàticament. Entén que hi ha persones 
que no disposaran de tota la infraestructura per fer-ho en línia, però s’havia d’intentar. 
 
Comenta que, pel que fa a l’activitat cultural, el 2020 gairebé tot va quedar frenat. A 
l’estiu es va començar a fer alguna activitat de caire lúdic i cultural, amb totes les 
mesures que s’havien d’adoptar. Es va celebrar el festival Re-Vers al setembre. 
Econòmicament les mesures de seguretat suposen un cost afegit i es va poder fer tot, 
demostrant que la cultura és segura. 
 
 
3.- Actes culturals 2021 
 
La Sra. Vila explica que enguany es tornaran a programar les activitats que s’explicaran 
a continuació. 
 
Festes del Remei (9, 10 i 11 d’abril), respectant horaris fins a les 10 del vespre. Els 
concerts dels joves hauran d’acabar abans. Es faran el màxim d’activitats possibles que 
no comportin risc per a ningú. 
 
S’està mirant de fer el Dia Internacional de la Dansa i el Dia Internacional del Circ, tot a 
finals de maig. S’està parlant amb els col·lectius locals per veure si serà possible. 
 
El lliurament de premis de la Mostra Literària es farà el diumenge 2 de maig, a l’exterior. 
L’any passat es va fer amb control d’aforament, respectant els grups bombolla familiars. 
 
El 5è concurs nocturn de colles sardanistes es farà el diumenge 6 de juny. 
 
Sobre el Dia Internacional de la Música, encara s’ha de parlar amb les escoles. L’any 2020 
es va anul·lar l’activitat en horari de tarda, però es va mantenir el format de nit amb 
mesures. 
 
Quant a les bredes, properament hi haurà una reunió per decidir si es faran o no. 
 
La Nit Bruixa de Pintura es farà el 31 de juliol. Confiem que en aquesta data ens puguem 
passejar per la Riera sense restriccions. 
 
El Festival de Música Mediterrània comptarà amb l’actuació de Yasser Jradi i el grup 
Dima Dima l’1 d’agost a les 21 h, sempre que el grup tunisià pugui viatjar. 
 



 

 

Les sardanes d’estiu (agost) estan emparaulades. 
 
Es faran activitats de dinamització cultural i lúdiques a la Riera i la plaça de l’Església, 
“Gaudim la Riera a l’estiu”. 
 
Sobre el llibre dels 40 anys d’ajuntaments democràtics, fa dos anys vam tenir un PEF (Pla 
Econòmic Financer) que no en va permetre la publicació. I, per l’aturada de l’any passat, 
la sortida d’aquest llibre arriba amb retard, però sortirà abans d’estiu i se’n farà una 
presentació. 
 
El 4t cicle Re-Vers, d’arts poètiques, l’any passat s’havia programat a la primavera, però 
pel fet d’estar confinats es va traslladar al setembre. Va tenir molt èxit, molta 
participació i va venir molta gent de fora; això vol dir que té ressò fora de l’àmbit 
municipal. És un projecte cultural consolidat. 
 
No estem segurs si s’obrirà Castell Jalpí i s’han buscat alternatives, però encara s’han de 
confirmar: 
 

- 4 setembre: Maria Sevilla i Ferran Palau (masia Can Colomer). 
- Marc Egea, Pol Moliner, Joan Puigdefàbrega.  
- 17 de setembre: Binixiflat. 
- 17 setembre a la nit: maridatge literari (celler TalComRaja). Plaça de la República 

Catalana. 
- 18 de setembre: El Petit de Ca l’Eril (masia Can Colomer). 

 
A banda de tot això, també se celebrarà la Diada de l’11 de setembre i l’homenatge a 
Lluís Companys (15 d’octubre), com cada any. 
 
El Sr. Barrera comenta que està bé saber quines activitats s’han programat, però la gent 
no ha participat en la decisió. Vol traslladar que és important que es pugui fer un 
diagnòstic de la cultura a Arenys de Munt i a partir d’aquí programar, determinant els 
factors positius i els negatius. Ho compara amb els estudis que es fan de medi ambient, 
per exemple, en el cas de la recollida de la brossa. A molts pobles del Maresme i de 
Catalunya la cultura és el germà petit, perquè no es llegeix prou. Pensa que les iniciatives 
que es fan actualment potser sí que coincideixen amb les necessitats del poble, però  
insisteix que s’hauria de fer un exercici d’autocrítica col·lectiva i engegar un procés 
d’estudi. Les condicions socials d’Arenys de Munt, el nombre d’habitants, la mobilitat 
que hi ha, i a partir d’aquí vehicular la cultura cap a allò que es necessita més, veure la 
funció social de la cultura. Recorda que fa uns anys es va parlar de fer homenatges a 
diferents personalitats del poble. 
 



 

 

La Sra. Vila diu que a part de concerts, teatre, etc. s’han creat la Comissió del 
Nomenclàtor i la Comissió de la Memòria Històrica, i això demostra que hi ha un interès 
real a treballar per la recuperació de la memòria històrica. 
 
El Sr. Barrera recorda que fa 13 anys que es van deixar de publicar els Fulls Arenyencs 
de Cultura. La Sra. Vila li respon que enguany es reprèn la publicació dels Fulls 
Arenyencs. 
 
El Sr. Forn explica que el 2021 de moment no s’ha programat cap activitat perquè el 
2020 van haver de suspendre tres vegades la presentació del seu llibre sobre Raimon 
Torroja. Demana si s’ha tingut en compte poder posar algun sistema que proporcioni 
ombra a la plaça de la República Catalana i la Sra. Vila li respon que és un espai massa 
ample i no hi ha possibilitat de posar-hi cap estructura de tendal. Comenta que a ple 
estiu no s’acostumen a programar activitats en horari de forta insolació, però en cas que 
sigui així es poden fer activitats sota l’ombra dels arbres de l’era de la masia. 
 
La Sra. Missé pregunta per la Diada de Cant Coral. S’està assajant telemàticament, però 
vol saber si hi ha la possibilitat de fer la trobada. Se li diu que la decisió està a les seves 
mans. 
 
 
4.- Pressupost de Cultura 2021 
 
La Sra. Vila explica que hi ha un històric del que s’ha anat dotant a la Regidoria de Cultura 
durant els darrers anys. L’import d’enguany és de 127.664 €, 17.000 € més que el 2020. 
 
 
5.- Informació sobre la Comissió de la Memòria Històrica 
 
La Sra. Vila explica que la Comissió es va reunir presencialment durant el 2020 i a nivell 
intern s’han anat treballant temes que hi ha emparaulats. S’ha acabat l’itinerari de la 
guerra, que ja es va fer una vegada i es tornarà a fer. Es farà la senyalització d’aquesta 
ruta. 
 
També se senyalitzarà la Ruta Literària Domènec Perramon, que en aquests moments 
està en fase d’elaboració dels textos. 
 
 
6.- Informació sobre la Comissió del Nomenclàtor 
 
La plaça de la part de darrere de la masia de Can Borrell es dirà “plaça de la República 
Catalana”, a proposta de la Comissió del Nomenclàtor. 
 



 

 

 
7.- Obres equipaments culturals 
 
La Sala d’Exposicions Mercè Paluzie s’ha redistribuït per ubicar-hi serveis de 
l’Ajuntament a causa de les mesures COVID. La idea és que es torni a obrir. Està pendent 
de posar-hi aire condicionat i un vinil amb el nom de la sala, i es recuperarà l’activitat. 
Hi ha algunes associacions que volen reiniciar l’activitat, com ara Amics per l’Art del 
Maresme i l’Associació de Puntaires d’Arenys de Munt, que enguany celebra el 30è 
aniversari. 
 
A la Biblioteca Antònia Torrent i Martori hi ha previstes diverses actuacions, com un 
canvi prestatgeries i mobiliari. S’han canviat els vidres opacs de les finestres que donen 
al carrer per uns de transparents i s’han posat estors. S’ha demanat l’actualització del 
programa funcional, necessari per demanar el recurs tècnic a Diputació per a la redacció 
de l’avantprojecte de la nova biblioteca. Explica que s’ha demanat d’incorporar l’arxiu 
històric en aquest edifici. 
 
S’ha encarregat un nou logotip per a la Biblioteca, amb les inicials d’Antònia Torrent i 
Martori. De diferents propostes, s’ha triat la de colors més vius. Hi haurà diferents 
versions per jugar amb diferents suports. 
 
La que serà plaça de la República Catalana fins fa poc servia més que res de pipican, i ara 
es convertirà en un espai per fer-hi diferents activitats artístiques i culturals, i alhora 
d’esbarjo per a tothom. Un escenari a diferents nivells farà que sigui un espai molt 
polivalent, per a nens, per a gent gran, fer-hi sardanes, titelles i espectacles de tot tipus. 
Era un espai sense personalitat, i així es guanya un espai per a tot el poble i es millora 
tot el conjunt arquitectònic de l’edifici. S’hi han fet diferents actuacions: s’han arranjat 
els subministraments que passaven pel solar, s’ha arranjat la paret del consultori, que 
tenia problemes d’humitats, i s’ha aprofitat per fer nou tot el tram de la vorera, el que 
dona al carrer. Es parla de fer una inauguració de la plaça de la República Catalana de 
cara a les Festes del Remei, si es pot. 
 
Sobre el Centre Cívic Can Mallol de la Torre, ja s’ha anat explicant l’evolució de la 
reforma que s’hi està fent. Actualment ja hi ha pràcticament acabada la planta baixa. 
Aquest mes de març s’iniciarà la següent fase, que comporta fer la segona planta i fer-
hi els tancaments dels espais de la planta baixa. S’hi han començat a fer visites de 
diferents col·lectius (alguna àrea de l’Ajuntament, regidors, membres del Consell 
d’Urbanisme, professors de l’Aula de Música...). La Sra. Vila n’ensenya imatges recents i 
convida els presents a sumar-se a les visites que es portaran a terme en diferents dies. 
 
La Sra. Soms aplaudeix la idea de posar un cartell a la Sala d’Exposicions, ja que des de 
fora no es veu el que hi ha actualment, i també l’aire condicionat. Explica que hi ha hagut 
400 visites en dos mesos. Pregunta per les exposicions que han demanat de fer a la 



 

 

primavera i tardor. La Sra. Vila diu que ho té en compte i que ja es farà una planificació 
d’exposicions, perquè també s’ha de parlar amb el Grup Fotogràfic i altres entitats. 
 
La Sra. Moré pregunta si el vinil contindrà informació de l’exposició que es fa al moment 
o només dirà “Sala d’Exposicions”. 
 
La Sra. Casademunt comenta que les persianes de la Sala d’Exposicions sembla que no 
funcionen massa bé; només van les manuals i les mecàniques fallen molt. I les manuals 
pesen molt i hi ha moltes persianes. 
 
La Sra. Soms proposa que hi hagi una persona responsable de la sala, que pugui fer 
alguna vigilància si calgués. La Sra. Vila li respon que hi ha el Sr. Miquel Colomer, 
responsable dels equipaments municipals, però que malauradament no és possible tenir 
una persona vigilant de les exposicions. 
 
La Sra. Tudurí es presenta com a nova directora. Diu que tenen prohibit fer activitats 
presencials i reben contínuament directrius sobre com actuar, però continuen fent 
activitats telemàtiques. Agraeix haver canviat els vidres de la Biblioteca i el logotip, que 
són millores petites però necessàries. Malgrat que en un futur l’edifici hagi d’anar a 
terra, el que no es pot fer és deixar-lo abandonat; s’hi han d’anar fent millores. 
 
La Sra. Marta Garcia comenta que al local de les puntaires Verge del Remei la porta que 
dona al pati no es pot obrir. Diu que ha avisat un parell de vegades i la brigada va anar-
hi a tancar la porta, però s’ha trencat el pany. A més, al pati que dona al carrer de les 
Flors i hi ha una porta que tampoc es pot obrir. 
 
La Sra. Soms pregunta on es farà la nova biblioteca i la Sra. Vila li aclareix que allà mateix. 
S’ha d’enderrocar l’actual perquè està afectat per aluminosi i s’ha construir un edifici 
nou. GUSAM marxarà del primer pis de l’edifici quan tingui el nou edifici de la Riera fet. 
Hi ha la Penya Barcelonista i la Comissió d’Agermanament amb Feytiat, que també han 
de traslladar-se. 
 
La Sra. Vila torna a convidar a fer una visita al Centre Cívic. El Sr. Puig pregunta si en 
algun lloc hi haurà penjat el projecte d’activitat o si hi ha algun document que tingui 
contingut del que serà el Centre Cívic. La Sra. Vila respon que Diputació va elaborar un 
pla d’usos en el seu moment i a partir d’aquí destinar el Centre Cívic a centre dinàmic on 
les entitats no tenen un espai únic sinó que són espais compartits, de manera que hi ha 
una persona que organitza els diferents espais i les entitats tindran molta capacitat per 
poder interactuar entre elles. 
 
El Sr. Puig comenta que treballa en centres cívics i pregunta si aquest està inspirat en 
algun en concret. La Sra. Vila explica que es van anar a veure els centres cívics de Mataró, 
Granollers i Girona. A partir del que van veure, els van explicar els seus responsables i 



 

 

l’assessorament de tècnics de la Diputació, s’ha arribat a la conclusió que el model que 
volem impulsar a Arenys de Munt és un model d’èxit a tot arreu. La Sra. Vila explica que 
porta anys parlant amb les entitats sobre el nou model de centre cívic. També li comenta 
que un hotel d’entitats no és el mateix concepte que un centre cívic. 
 
El Sr. Puig opina que primer s’hauria d’haver preparat el document dels usos i després 
decidir què s’hi fa. 
 
 
8.- Torn de paraules 
 
El Sr. Rossell explica que de cara a la primavera no es podrà celebrar l’aniversari de 
l’agermanament amb Feytiat. Es mirarà si es pot celebrar de cara a l’octubre-novembre. 
 
 
I, no havent-hi altres temes per tractar, s’acaba la sessió a les 8 del vespre. 
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