A Arenys de Munt, el dia 6 de març de 2019, a les 19 hores, es reuneixen a Can Borrell
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 Ensenyament
Representants de partits polítics
Gustau Adzerias, representant d’ERC
Meli Cardoso, representant del PDeCAT
Representants d’entitats d’Arenys de Munt
ADM: Xavier Oller
Associació de Puntaires: Montserrat Casademunt, Dolors Garcia
Centre Moral: Joan Llavador
Col·lectiu pel Museu Arxiu: Francesc Forn, Montse Viader, Gustau Adzerias
Cor femení Aloc/Coral del Remei: Sefa Planas
Roser Soms: Amics per l’Art
Representants d’entitats comarcals
Grup d’Historiadors Jaume Compte: Agustí Barrera
Representants de la Biblioteca Antònia Torrent Martori
Rosa Pastrana
S’excusen: Baldomer Torrent i M. Teresa Missé.
Fa de secretària Alícia Muns.
1.- Lectura i aprovació acta sessió anterior
La Sra. Vila fa un repàs als temes que es van parlar al darrer Consell i per part dels
assistents no es fa cap esmena a l’acta de la sessió anterior. Queda aprovada.

2.- Actes culturals 2019
La Sra. Vila fa un repàs a totes les activitats culturals que es porten a terme durant tot
l’any. Carnaval, l’Aplec Sardanista dels Arenys i el Dia Internacional de la Dansa, que es
va començar l’any passat i continuarà perquè tots els col·lectius de dansa estan molt

il·lusionats. Comenta que enguany les Festes del Remei coincideixen amb les eleccions
espanyoles i això ha fet que s’haguessin de modificar els espais previstos. No es
renunciarà a cap acte i s’han buscat alternatives per no haver de programar res als
espais electorals, així que s’ha llogat una carpa, que es col·locarà a la pista, i tot es farà
entre la plaça de l’Església, la plaça de Catalunya i la pista.
La Sra. Vila parla d’altres actes, com el concert de cordes “Venim del Nord, Venim del
Sud...”, a càrrec del grup Arcattia, que es farà el 26 d’abril a l’església, i activitats que
es faran a la carpa per les Festes del Remei com la Nit de Versions, activitats per a
joves, la Nit Jove, el sopar i concert per a més grans... Parla del lliurament de premis de
la Mostra Literària, que es farà l’1 de maig, del festival Essencials (mancomunat amb
pobles del voltant i que enguany portarà a Arenys de Munt Cesk Freixas i XY), el
Concurs Nocturn de Sardanes, el Dia Internacional de la Música, les sardanes d’estiu, la
Flama del Canigó, Sant Joan, la Diada de l’11 de setembre, l’Aplec de Remei i
l’homenatge a Lluís Companys.
La Sra. Vila comenta que s’està preparant el llibre dels 40 anys d’ajuntaments
democràtics. Tindrà un format de llibre, diferent del que es va fer pels 25 anys. La
redacció del llibre l’està fent la periodista Teresa Màrquez i en aquest moment s’estan
recopilant les fotografies. El llibre no podrà presentar-se ni sortir fins passades les
eleccions locals.
L’Ajuntament ha col·laborat en l’edició del llibre Els poetes del Maresme, on hi consten
poetes d’Arenys de Munt com Jordi Bilbeny i Domènec Perramon, i autors inèdits
locals (que han publicat després de l’any 2000) com Toni Cantallops, Carme Colomer,
Clara Fontbona, M. Dolors Colomer i Gemma Sangerman.

3.- Pressupost de Cultura 2019
La Sra. Vila explica que enguany hi ha 105.000 € i presenta una evolució dels darrers sis
anys. Aclareix que hi ha un augment important en relació a l’any passat a causa de la
subvenció que es donarà al Centre Moral (30.000 €). A més, hi ha 434.000 € destinats
al Centre Cívic.

4.- Informació sobre la Comissió de la Memòria Històrica
La Sra. Vila explica que la Comissió de la Memòria Històrica es va crear al Ple d’octubre
de 2018 i s’ha anat reunint regularment. Hi ha una relació d’actes a programar; un
d’ells és la col·locació d’una placa Stolpersteine, en homenatge a l’arenyenc Joan de
Grassot, exterminat a Mauthausen. Ja s’ha demanat oficialment al Memorial
Democràtic i s’està a l’espera de la col·locació de la placa. La família n’està
assabentada i autoritza l’acte.
També s’ha realitzat un tríptic amb l’“Itinerari històric pels espais de la guerra de 1936
a 1939 a Arenys de Munt”, on hi haurà un plànol per anar seguint els diferents indrets
d’Arenys de Munt. A cada ubicació hi haurà una placa explicativa i amb un codi QR on
es podrà consultar amb més detall el que significa cada espai i què hi va passar.
La Sra. Vila comenta que la Comissió té ganes de treballar. S’està estudiant la
col·locació d’un monument/monòlit en memòria dels difunts de la guerra. El Sr. Forn
aclareix que hi ha errades a la placa actual que es troba al cementiri i se n’haurà de fer
una de nova. Hi ha casos molt puntuals de persones que per la casuística personal o bé
hi haurien de ser o bé no hi haurien de ser, i es fa un treball de recerca exhaustiu.
La Comissió té molt bona relació amb l’Institut Domènec Perramon; hi ha un professor
que s’ha implicat molt en aquests temes de la memòria històrica, el Sr. Francesc Isern, i
ho transmet als alumnes. La regidora li dona tot el seu suport.

5.- Obres equipaments culturals (Sala d’Exposicions, Can Borrell, Centre Cívic)
La Sra. Vila comenta que a la Sala d’Exposicions Mercè Paluzie hi ha hagut canvis
significatius. S’hi ha col·locat una paret al final de tot, que separa un espai que serveix
de magatzem. Queda més ben acabat, es guanya una paret i tot està més endreçat. A
més, s’hi han fet uns mòduls amb rodes, que tenen una estructura metàl·lica a dins i
són molt sòlids. Com que són mòbils, es poden posar on calgui de la sala i permeten
duplicar espais, compartir, aprofitar més parets, fer recorreguts o simplement es
poden guardar al magatzem. A més, s’hi han fet tres peanyes per a artistes escultors
que disposin de peces singulars. Fins ara, quan les persianes estan obertes, la claror
impedia veure els quadres que hi havia penjats a la paret, i ara no passa. S’ha d’anar

veient el rendiment que se’n pot treure i com actua la claror, per pensar en un futur
canvi de l’enllumenat de la sala.
Quant a les exposicions, la regidora mostra la relació d’exposicions que hi ha durant tot
l’any i destaca que queden poques setmanes lliures, però la resta de l’any està tot
ocupat per a l’ús de les associacions. Aquest mes tindrà lloc una exposició
retrospectiva dels tres primers premis del concurs de pintura ràpida Nit Bruixa. Durant
quinze dies, les persones que tenen quadres els deixaran per exposar-los. També es
farà una exposició del fotoperiodista Kim Manresa, a través de la Diputació, que
presenta un projecte de fotografies d’escoles d’arreu del món.
Sobre la Biblioteca, la Sra. Vila explica que l’any 2017 es va pintar la sala d’adults
(taules) i es van canviar les cadires, i el 2018 s’ha pintat la sala infantil. S’han adequat
una mica els espais. Sobre la ubicació, Diputació va fer-ne un estudi i la conclusió és
que s’ha de mantenir allà. GUSAM està redactant un projecte de trasllat per marxar de
l’edifici de la Biblioteca. L’edifici de les monges està afectat per aluminosi i convé anar
reubicant les entitats a altres locals. En el proper mandat es podran iniciar els tràmits
per fer-la nova.
A la part de darrere de Can Borrell es farà un sistema de grades que servirà d’escenari i
per a esbarjo. La Sra. Vila en presenta el projecte en 3D. L’objectiu és que es pugui fer
servir per ballar sardanes, per fer teatre, microteatre, per al Dia de la Música, etc. La
Comissió del Nomenclàtor li haurà de posar un nom. La intenció és dignificar aquest
espai.
Sobre el Centre Cívic, la Sra. Vila explica que des del 2007 s’està parlant d’aquest
projecte. Ja es va pensar com a Hotel d’Entitats amb l’alcalde Carles Móra, amb
l’alcalde J.M. Ximenis es va començar la redacció del projecte i ara el que es vol fer és
tirar endavant definitivament les obres. Explica temes tècnics, de normativa sobre
l’obra. Pretén ser la seu de les associacions. S’hi podran fer jornades, música, cursos de
formació, tallers, etc., segons les necessitats de la població. Actualment presenta
moltes deficiències i problemes de salubritat i accessibilitat. A l’actualitat utilitzen
l’edifici els Amics per l’Art del Maresme, els carrossaires de Reis, Voluntaris per Arenys
de Munt, els pessebristes i Catecolònies. En aquests moments estem traslladant
aquestes associacions a altres indrets d’Arenys de Munt davant l’inici imminent de les
obres.

Pel que fa a Voluntaris per Arenys de Munt, de moment es llogaran contenidors per
guardar el que tenen i estan a l’espera de comprar una casa i començar de zero o de
nou. Catecolònies ja són fora i fan servir l’Escorxador per guardar-hi coses i reunir-se.
Els carrossaires de Reis aniran a una nau que es lloga per a sis mesos a un preu molt
reduït. A primers d’abril començaran les obres.
La Sra. Vila presenta fotografies d’altres centres cívics que es van anar a visitar. Avui
dia Arenys de Munt no disposa de locals ni edificis que puguin complir amb les
necessitats per acollir les associacions locals. S’hi farà una sala polivalent per fer-hi
balls en línia, cursos destinats a nadons, balls en línia, activitats psicomotrius... També
s’hi vol fer una cuina. El model que es vol implantar, i que és model d’èxit a la majoria
de centres cívics de Catalunya, és compartir espais i relacionar-se entre associacions
per buscar-hi sinergies. Hi haurà una zona d’esbarjo per prendre-hi un cafè i relacionarse.
La Sra. Vila també presenta el projecte actual, basant-se en el projecte iniciat el 2011.
L’entrada principal serà pel carrer Jacint Verdaguer. A la part de darrere hi haurà
l’escala d’emergència. A l’interior, hi hauria un bar (que pot ser licitat en un futur) i
zona d’esbarjo, ascensor, serveis, magatzems i, tot seguit, despatxos de diferents
mides segons les necessitats de les entitats. Hi haurà diferents sales per a reunions.
També hi haurà armaris a l’interior i trasters a l’exterior per guardar-hi material.
La Sra. Planas demana si hi haurà vitrines, però encara no es pot dir. A la segona planta
està pensat posar-hi l’Aula de Música, ja que la idea inicial de reformar l’Escorxador no
es pot portar endavant econòmicament. L’Aula de Música té 200 alumnes i actualment
es reparteixen entre diferents espais, per la qual cosa han de traslladar contínuament
els instruments d’un costat a l’altre. A més, a l’Escola Sant Martí es fa incompatible
l’activitat de la música amb la de formació d’adults. S’ha mirat la normativa i
s’estudiarà adequar aules per destinar a la música.
També hi haurà la seu d’Amics per l’Art i una aula per fer-hi gimnàstica tova, Pilates,
ioga... També una sala polivalent amb un petit escenari, per fer-hi actuacions més
artístiques, una cuina i una terrassa per salvar un desnivell que hi ha. En aquesta
segona planta, des de la part de darrere es podrà accedir directament a aquesta
planta, de manera independent a la resta de l’edifici.

Per obrir a la participació ciutadana s’ha activat la plataforma DECIDIM, que permet
poder fer propostes i aportar idees al projecte actual.
Paral·lelament, s’està mirant de desenvolupar la resta de l’espai exterior, que ara
ocupen les ambulàncies i el Banc d’Aliments. En aquest sentit, s’està mirant de fer un
accés des del rial de la Rectora.
El Sr. Oller diu que la secretària en el seu moment va fer un informe negatiu sobre
aquest tema. La Sra. Vila explica que s’han reprès les converses amb els propietaris i es
farà per la via legal, sempre lluitant per poder-ho aconseguir.
Els barris dels pobles han de tenir tots uns equipaments municipals que s’obrin als
vilatans. Can Maiol, malgrat sembli que està als afores, es troba al centre del poble,
però la imatge que se’n té dona la impressió que es troba lluny. Pensa que amb aquest
equipament municipal es valoritzarà la zona i es dinamitzarà el barri.
La Sra. Soms pregunta si l’espai destinat a Amics per l’Art s’haurà de compartir, i se li
diu que no.

6.- Torn de paraules
La Sra. Vila explica que el conveni per al Festival de Música Clàssica Santa Florentina,
que es va fer inicialment per a tres anys, ha finalitzat i que el Sr. Hartmann ha
desaparegut i, per tant, s’està mirant de salvar el festival programant un altre tipus de
festival amb una altra programació.

I, no havent-hi altres temes a tractar, s’acaba la sessió a 1/4 de 9 del vespre.

