
 

A Arenys de Munt, el dimecres 11 de març de 2020, a les 7 de la tarda, 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 Educació 
M. Àngels Gros, regidora d’Urbanisme, Habitatge, Igualtat de Gènere/LGTBIQ+ i Sanitat 
Abel Coll, regidor de Comunicació i Transparència 
Vanesa Muñoz, regidora del PSC a l’oposició 
 
Representants de partits polítics 
M. Àngels Mercader, representant d’ERC 
 
Representants d’entitats d’Arenys de Munt 
ADM: Xavier Oller 
Arxiu J. Missé: Teresa Missé 
Associació de Puntaires d’Arenys de Munt: Montserrat Casademunt, Dolors Garcia 
Col·lectiu pel Museu Arxiu: Francesc Forn 
Amics per l’Art: Roser Soms, M. Lluïsa Grau, Benet Coll 
 
Representants de la Biblioteca Antònia Torrent Martori 
Arnau Espinach 
 
Particulars 
Michel Sama 
Teresa Roman 
Robert Ruiz 
 
S’excusa: Jaume Rossell (Comissió d’Agermanament amb Feytiat). 
 
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 2020 
 
La Sra. Vila explica que ha preparat una presentació PowerPoint per explicar de forma 
més gràfica l’ordre del dia del Consell. Fa un repàs a totes les activitats culturals que es 
porten a terme durant tot l’any. 
 
El 20 de març tindrà lloc la inauguració de les obres de reforma del Centre Moral, una 
entitat que programa molt a Arenys de Munt; és un agent cultural i social molt important 
del poble. Explica que des de l’Ajuntament se l’ha ajudat a buscar subvencions 
supramunicipals i a través de subvencions municipals. Amb la inauguració podrem 
observar el canvi que ha fet pel que fa a la millora d’accessos. 
 
L’Aplec Sardanista dels Arenys es farà el diumenge 5 d’abril, en col·laboració amb 
l’Ajuntament d’Arenys de Mar, com cada any. 
 
També com cada any, es faran les Festes del Remei (del 17 al 20 d’abril), dins les quals 
hi haurà activitats culturals i lúdiques. 
 
El diumenge 26 d’abril el Sr. Francesc Forn presentarà l’últim llibre que ha escrit, sobre 
el mestre de la República Raimon Torroja. 
 
Aquest any també se celebrarà la 3a edició del Festival Re-Vers, amb format vermut 
(diumenges al migdia a Can Borrell). La primera part de cada jornada seran recitacions 
poètiques i després hi haurà música mentre es fa un vermut. La Sra. Vila comenta que 
és una proposta molt interessant perquè la poesia necessita un impuls, com a disciplina 
que val la pena explorar. Hi ha poca programació en general de poesia. A Caldes d’Estrac, 
com a referent, es fa el cicle Poesia i + durant l’estiu, però el Re-Vers té un format 
diferent. S’ha fet una petita comissió de persones del món de la cultura, que ho han 
impulsat (no és només iniciativa de l’Ajuntament). La programació és la següent: 
 

Diumenge 26 abril, 12 del migdia, Can Borrell: Una i Blanca Llum. 
Diumenge 10 maig, 12 del migdia, Can Borrell: Rusó Sala i David Caño. 
Divendres 22 maig, 9 del vespre, Castell Jalpí: Pau Riba. 

 
Es pretén que es facin diverses actuacions a l’entorn de la poesia i durant tot el període 
de dies, per exemple amb la Biblioteca, amb la qual es farà un maridatge literari. Es 
proposarà a les escoles de col·laborar podent escriure poesia i repartir-la pel poble. 
 
Pel que fa a la Mostra Literària, aquest any se n’han millorat les bases per tal que els 
alumnes d’ESO hi puguin tenir més oportunitats i més participació. 
 

http://www.arenysdemunt.cat/ARXIUS/2020/Cultura/Presentacio_Consell_de_Cultura_11_3_20.pdf


 

Aquest any se celebrarà la tercera edició del Dia Internacional de la Dansa. Es considera 
que val la pena celebrar aquest dia. 
 
El 31 de maig tindrà lloc la primera ballada popular de gitanes. Durant aquests darrers 
mesos, els membres de l’Esbart Dansaire del Centre Moral han organitzat tallers per a 
tothom qui vulgui aprendre a ballar aquesta dansa, ja que es pretén que la ballada sigui 
molt popular i tothom s’hi pugui afegir. L’Esbart muntarà una mica de dinar i a la tarda 
hi haurà un grup de música folk i es podran ballar danses. 
 
El dissabte 6 de juny tindrà lloc el Concurs de Colles Sardanistes, que se celebra cada 
any, és nocturn i començarà a les 10 del vespre. 
 
Com cada any, el 21 de juny també se celebrarà el Dia Internacional de la Música (aquest 
any cau en diumenge). Hi ha dos formats: a la tarda, destinat a alumnes d’escoles, i al 
vespre, una versió més golfa, per prendre alguna cosa, i es dona pas als adults perquè 
puguin tocar. 
 
Pel que fa a la Nit Bruixa de Pintura, la Sra. Vila explica que a Catalunya hi ha pocs 
certàmens de pintura nocturna i comenta que val la pena impulsar-ho. 
 
La Sra. Vila fa una explicació de per què va desaparèixer el Festival de Música Clàssica 
Santa Florentina. L’any passat el Castell Jalpí es va encarregar d’organitzar un festival 
similar, però hi ha moltes dificultats legals i burocràtiques per fer-ho conjuntament amb 
l’Ajuntament. Per al Cicle de Música Mediterrània Castell Jalpí, ja hi ha lligat un concert 
d’un artista tunisenc, Yasser Jradi, i segurament s’hi podrà afegir algun concert més. 
 
També hi haurà les sardanes d’estiu (els diumenges 9, 16 i 23 d’agost), la baixada de la 
Flama del Canigó (el 23 de juny), la Trobada de Puntaires (el 24 de juny), la celebració 
de la Diada de Catalunya (11 de setembre), l’homenatge a Lluís Companys (15 
d’octubre), etc. Sempre acaben sortint coses, que es van improvisant sobre la marxa. 
 
 
3.- Pressupost de Cultura 2020 
 
La Sra. Vila presenta el Pressupost 2020. 
 
 
  



 

4.- Informació sobre la Comissió de la Memòria Històrica 
 
La Sra. Vila destaca la tasca que fa la Comissió de la Memòria Històrica, que malgrat tenir 
pocs membres fa molta feina. Són persones del món de la història i l’arxivística. Explica 
el tema de la placa Stolpersteine, el sentit d’aquest homenatge i qui ho va iniciar, i 
comenta que s’han iniciat els tràmits perquè es pugui col·locar una placa a Arenys de 
Munt, dedicada al Sr. Joan de Grassot, que va ser regidor de l’Ajuntament. Explica com 
funciona el procediment. 
 
També s’ha fet un itinerari històric pels espais importants de l’època de la guerra de 
1936 a 1939. L’any passat, a la primera trobada hi va assistir prou gent i aquest any es 
busca finançament per senyalitzar cada punt de l’itinerari amb una explicació de la seva 
importància (hi haurà codis QR amb enllaços als quals es podrà accedir i veure la 
informació que estan treballant alumnes i professorat de l’Institut Domènec Perramon). 
Explica que hi ha una estreta col·laboració entre l’Institut i el Col·lectiu pel Museu Arxiu. 
Agraeix la tasca dels docents que hi participen i ho fomenten. 
 
 
5.- Obres equipaments culturals 
 
Pel que fa a les inversions en equipaments culturals, la Sra. Vila explica que a la Sala 
d’Exposicions Mercè Paluzie l’any passat s’hi va fer una gran inversió i des de llavors la 
gent en surt satisfeta. Hi manca la climatització i es buscarà pressupost per instal·lar-la. 
A l’entrada es pot veure un cartell amb l’activitat que hi haurà durant tot l’any a la sala. 
Actualment hi ha una exposició de fotografies de naus industrials i antigues fàbriques en 
desús i abandonades. Normalment a la sala hi ha col·lectius que habitualment hi 
exposen, però és important donar l’oportunitat a persones fora del poble que hi vulguin 
exposar. De fet, moltes persones ens feliciten pel bon nivell de la instal·lació. 
 
A la Biblioteca Antònia Torrent i Martori, a finals del 2019 es va fer una inversió en 
potència elèctrica. L’edifici s’ha anat buidant d’entitats i ara només hi queden GUSAM i 
la Biblioteca. El comptador era l’antic de l’escola de monges i s’ha hagut d’actualitzar. 
Properament es farà una compra de mobiliari nou en base a les necessitats detectades 
pel personal de la Biblioteca. La Diputació ens està redactant una actualització del 
programa funcional, que és l’estudi de les necessitats que té Arenys de Munt en relació 
a una nova biblioteca. Aquest estudi és el pas previ a la redacció del projecte de la nova 
biblioteca. 
 
Al darrere de la masia Can Borrell s’hi farà una plaça, tal com es va dir fa dos anys. Hi ha 
hagut problemes burocràtics i tècnics, aquest darrer derivat del licitador que havia de 
fer l’obra. La Sra. Vila explica en què consistirà el projecte: enjardinament, paviment tou, 
grades... que permetran fer-hi activitats diverses. 



 

 
Al Centre Cívic s’hi van fent les obres sobre termini. La Sra. Vila n’ensenya els plànols i 
en descriu els diferents espais: planta baixa, zona d’esbarjo, bar... A la primera planta hi 
haurà l’Aula de Música, que actualment té més de 190 alumnes escampats per diferents 
instal·lacions municipals. És per això que és molt convenient poder disposar d’un espai 
destinat a l’Aula de Música. A la segona planta hi haurà un espai polivalent de 
psicomotricitat, per programar activitats com ara massatges per a nadons, gimnàstica 
per a gent gran, ioga, etc. Hi haurà una sala d’actes i un espai destinat a arts plàstiques. 
La Sra. Vila ensenya les obres fetes fins al moment amb fotografies. 
 
Aquest mes de març ha començat la fase de les instal·lacions i subministraments (aigua, 
gas, electricitat, internet, etc.) i està previst que s’acabi durant el mes de juny. 
Mentrestant, des de l’ajuntament ja treballem per a la licitació de la darrera fase, que 
és la divisió dels espais interiors. 
 
 
6.- Torn de paraules  
 
El Sr. Oller diu que fa anys que no funciona el sistema automàtic de pujar i baixar les 
persianes de la Sala d’Exposicions Mercè Paluzie. Demana que se’n substitueixin els 
motors, però la Sra. Vila explica que, com que hi passa tanta gent, els comandaments a 
distància es van desprogramant i s’acaben fent malbé, i per això els sistemes automàtics 
de les persianes malmeses s’han anat canviant per sistemes manuals. Les Sres. 
Casademunt i Garcia de l’Associació de Puntaires diuen que costen molt d’aixecar de 
manera manual i pensen que es podria tenir un comandament per a cada cortina. 
 
El Sr. Oller pregunta pel llibre dels 40 anys d’ajuntaments democràtics. La Sra. Vila diu 
que ja està fet però, a causa del PEF, va quedar tota la despesa aturada. Ara es vol 
reprendre. 
 
El Sr. Oller demana si es tornarà a fer la revista Descobriu Arenys de Munt. Se li diu que 
no es feia des de Cultura. El que es reprendrà properament des de la Regidoria de 
Cultura és la publicació dels Fulls Arenyencs de Cultura. 
 
El Sr. Oller pensa que gastar-se 60.000 euros en la placeta de darrere de Can Borrell no 
és prudent. Pensa que no es farà servir, però la Sra. Vila li dona arguments a favor 
d’urbanitzar una plaça on actualment només hi ha defecacions de gossos. Amb la 
urbanització sumarem un nou espai d’esbarjo per als vilatans. 
 
El Sr. Oller pensa que el Centre Cívic farà la competència al Centre Moral i a l’Esplai de 
Jubilats Verge del Remei. La Sra. Vila explica que moltes entitats estan en una situació 
precària, ja que no tenen un espai per fer les seves activitats ni aixoplugar-se. A banda, 



 

l’Aula de Música no farà la competència a ningú i els Amics per l’Art no poden anar 
enlloc, i al Centre Moral tampoc. 
 
La Sra. Vila explica que el Centre Cívic no és per a la gent gran; és per a tothom. 
L’Ajuntament ha de donar servei a tots els centres i associacions. Posa l’exemple de 
l’associació LGTBI, que s’ha creat recentment i necessita un espai. O la Colla de 
Geganters, que no tenen un espai per reunir-se. S’ha de veure com a oportunitat d’oferir 
més servei a Arenys de Munt i a les seves entitats. El Sr. Abel Coll comenta que Centre 
Cívic és el nom que es dona a l’espai però el contingut, el que s’hi farà a dintre, ho 
definirà la mateixa gent. La Sra. Vila demana un vot de confiança. 
 
El Sr. Robert Ruiz, excoordinador del Departament de Cultura de Sant Adrià del Besòs, 
comenta que sap que manquen espais i que les entitats no saben on posar-se ni poden 
posar-se enlloc i ho demanen a l’Ajuntament. Ell coordinava on es posaven les 
associacions del seu municipi. Explica que al centre on ell estava també hi havia un teatre 
on es feien assajos de teatre, festivals de màgia... Explica que els centres cívics són 
pluridisciplinaris. Ha vist que a Arenys de Munt hi ha molta demanda de sales per 
programar, molts artistes i ganes de fer coses, però hi falten espais. La Sra. Vila explica 
que el Sr. Joan Serrats demana contínuament abocar diners en un teatre de caire públic, 
i ella sempre defensa que ja hi ha el Centre Moral. 
 
El Sr. Oller diu que la seva prioritat és una residència geriàtrica, però la Sra. Vila li diu 
que estem al Consell de Cultura però li aclareix que el govern està treballant per dotar 
aquest equipament per a Arenys de Munt. Parla del pressupost municipal i de la gran 
quantitat d’obres i equipaments que falten; durant aquests anys s’han dedicat tots els 
esforços al soterrament i urbanització de la Riera. La cultura i l’educació sempre han 
quedat en segon pla. Cada regidor reclama els diners per a les seves regidories i ella 
agraeix la gran programació cultural d’Arenys de Munt que promouen les entitats locals. 
 
La Sra. Mercader diu que les propostes que puguin sorgir durant el 2020 s’haurien de 
poder tirar endavant l’any 2021. El pressupost d’aquest any ja està molt tancat. 
 
La Sra. Vila comenta que la proposta més innovadora és el cicle Re-Vers i la idea és 
consolidar-lo. El Cicle de Música Mediterrània Castell Jalpí competeix amb cicles d’altres 
pobles a l’estiu, però s’impulsa per tal que pugui anar-se celebrant amb qualitat i tingui 
un valor afegit per poder educar la gent en valors culturals. 
 
La Sra. Soms vol recordar que enguany els Amics per l’Art celebren el 15è aniversari i 
demanen si l’Ajuntament els pot fer una aportació més gran. La Sra. Vila diu que aquest 
any hi ha 700 euros previstos per a adquisició de fons d’obres d’art. 
 



 

La Sra. Vila planteja que està bé que dins el Consell de Cultura hi hagi petites comissions 
per anar treballant temes concrets (com la de la Memòria Històrica i la del Re-Vers). 
 
 
I, no havent-hi altres temes per tractar, s’acaba la sessió a 2/4 de 9 del vespre. 


