
 

A Arenys de Munt, el dia 7 de febrer de 2018, 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: 
 
Representants polítics 
Tònia Vila, regidora de Cultura i Ensenyament 
Josep Sànchez, representant d’ERC 
Gustau Adzerias, representant d’ERC 
Marc Tarrés, representant del PDeCAT 
Josep M. Jiménez “Ximenis”, representant de la CUP 
Fina Rossell, representant de la CUP 
Antoni Moliné, representant del PSC 
 
Representants d’entitats d’Arenys de Munt 
ADM: Xavier Oller 
Arxiu Joaquim Missé: Teresa Missé 
Associació de Puntaires: Montserrat Casademunt, Dolors Garcia 
Centre Moral: Esteve Torrent 
Col·lectiu pel Museu Arxiu: Francesc Forn, Elies Surroca 
Comissió d’Agermanament amb Festiac: Jaume Rossell 
Cor femení Aloc: M. Remei Missé 
 
Representants d’entitats comarcals 
Grup d’Historiadors Jaume Compte: Agustí Barrera 
 
Representants de la Biblioteca Antònia Torrent Martori 
Rosa Pastrana 
Clara Cervera 
 
S’excusen Ramon Planas, representant del PP; Sefa Planas, representant de la Coral del 
Remei, i Baldomer Torrent. 
 
Fa de secretària Alícia Muns. 
 
La regidora, Sra. Tònia Vila, dona 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 Sra. Vila fa una lectura de l’acta del Consell Municipal de Cultura del dia 30 de març 
de 2017, que és aprovada per unanimitat. Informa que els consells municipals s’han 
ajornat diverses vegades a causa de tot el moviment polític recent i per acord del Ple. 
També explica que ha tingut problemes personals que li han impedit fer la convocatòria 
abans. 
 
2.-  Rehabilitació del celler de Can Borrell i presentació del projecte de l’exterior de la 
masia 
 
Arran del Pressupost Participatiu del 2017, s’hi van destinar 45.000 euros exclusivament 
per la Masia de Can Borrell. Aquesta quantitat ha servit per: canviar els llums dels 
exteriors de la masia, pintura de les baranes del parc, pintura interior i exterior, s’han 
arranjat els lavabos i instal·lació d’un canviador de nadons, aire condicionat a la sala de 
plens, canvi d’aplics a l’interior de la masia i arranjament d’una biga en mal estat de la 
planta baixa.  
 
El 2018 hi ha previst fer una adequació del solar posterior, amb pressupost senzill. Es fa 
un escenari d’obra, amb moltes aplicacions: escenari a diferents nivells, grades per 
asseure’s. Es donarà més valor al conjunt arquitectònic de la zona. Donarà molt de joc,  
en ser un lloc molt cèntric i es podrà aprofitar per moltes actuacions: sardanes, 
espectacles diversos, concerts... 
 
Explica que l’alambí que hi ha a la planta baixa de la masia estarà a l’exterior, protegit i 
serà embellidor per a la plaça. 
 
La persona que ha fet el projecte d’urbanització ha fet un petit dibuix de com es podria 
solucionar el problema del celler, que té un desnivell entre la cova i l’espai del públic. 
Inicialment es va fer una proposta que el Col·lectiu pel Museu Arxiu no veu massa clara 
perquè suposa perdre l’essència i encant del celler, així que es buscarà una alternativa. 
 
S’hi podrien fer més actes, però s’ha d’adequar. 
 
El Sr. Josep Manel Jiménez “Ximenis” diu que la gràcia que té la masia de Can Borrell és 
el fet de ser una masia i depenent de com s’arregli deixaria de tenir aquesta essència. La 
regidora hi està d’acord. Pregunta també per l’eucaliptus i demana saber si se substituirà 



 

per algun exemplar també majestuós. La regidora diu que primer s’ha d’esperar que 
s’assequi la soca. 
 
El Sr. Josep Manel Jiménez “Ximenis” també manifesta la seva preocupació pels actes 
de vandalisme que pugui sofrir l’alambí si es posa a l’exterior. La regidora posa l’exemple 
de la peça que hi ha a Arenys de Mar, a la rotonda, d’aram, que té un vernís especial que 
el protegeix. El Sr. Francesc Forn diu que l’alambí va ser cedit per l’empresa Lladó dels 
anissos i la regidora proposa fer-hi menció quan arribi el moment. 
 
3.- Comissió de la Memòria Històrica 
 
La regidora de Cultura explica que el Ple de 25 gener 2018 va aprovar la creació de la 
Comissió de la Memòria Històrica i en aquests moments s’està decidint qui en formarà 
part. Hi ha d’haver un representant de cada partit polític i totes aquelles persones que 
en vulguin formar part (professors, historiadors, arxivers...). 
 
Ho compara amb la Comissió del Tricentenari, que va funcionar molt bé. El següent pas 
és determinar les línies que seguirà la Comissió, la periodicitat, els objectius i les 
aspiracions. 
 
Amb aquesta Comissió es vol sensibilitzar i formar la gent més jove, commemorar i 
reparar la memòria històrica, retirar símbols franquistes, donar suport a projectes, 
entitats i associacions, donar suport a la recerca, estudi, investigació i conservació. 
 
També comenta la Sra. Tònia Vila que es farà una convocatòria a entitats i membres del 
CMC i tothom estarà convidat a formar-ne part. 
 
4.- Projecte biblioteca, arxiu… 
 
BIBLIOTECA: 
La regidora de Cultura explica que el projecte de la Biblioteca és molt complex. Els i les 
regidores del govern aposten per construir una nova biblioteca, però val molts diners. 
S’ha parlat amb Diputació, s’ha redactat el programa funcional (que determina el que 
necessita el poble d’Arenys de Munt) i sembla que Diputació diu que a Can Globus no hi 
cap la nova biblioteca, perquè hauria de ser una edificació de tres pisos. La regidora 
assenyala sobre un plànol com s’havia previst i els paràmetres que marca Diputació. La 
proposta és deixar-la al mateix lloc on està ara. 



 

 
La conclusió és que la situació actual compleix amb els requisits; té un emplaçament 
molt cèntric, perquè és el lloc on es pot arribar amb menys temps des de tots els extrems 
del poble. Hi cabrà tot un cop es desallotgin tots els serveis que hi ha. Només faltarà 
tenir els diners i començar de zero enderrocant l’edifici actual. La regidora ensenya 
visualment al plànol l’estat actual. El cost seria de 2.270.000 euros. 
 
La Diputació, en el mateix estudi, també fa una diagnosi de l’estat de Vil·la Josefa.  El 
cost seria de 2.753.000 euros. 
 
CENTRE CÍVIC: 
Pel que fa al centre cívic, la regidora explica amb un PowerPoint quatre idees sobre què 
és un centre d’aquestes característiques. Diu que es començaran les obres aquest any 
mateix. 
 
Entrant en detall, explica que pot ser seu d’associacions de tot tipus; s’hi poden fer 
jornades, tallers, exposicions, cursos de tot tipus; pot ser un punt d’informació 
municipal; pot acollir l’escola d’adults, escola de música, serveis municipals 
descentralitzats, espais de trobada (reunions, emprenedoria, etc.). 

Aclareix que actualment és un edifici amb problemes d’accessibilitat, de salubritat i de 
seguretat. Hi ha l’associació Amics per l’Art del Maresme, que entenen que s’han 
d’ubicar en un altre lloc; altres entitats, com els Voluntaris, els pessebristes, els 
carrossaires o Catecolònies també n’estan assabentats. 
 
La regidora ensenya fotos d’altres centres cívics que hi ha arreu de Catalunya perquè es 
vegi el que hi ha i com s’està utilitzant allà. A Arenys de Munt els edificis són molt 
obsolets i cal un edifici nou i modern. 
 
El vestíbul pot ser un punt de reunió dels usuaris i usuàries del centre.  Hi ha sales per 
fer-hi ioga, ús d’ordinadors, patchwork, cuina, sala polivalent. 
 
La Sra. Rosa Pastrana comenta que la Llei no obliga a tenir un centre cívic, però sí una 
biblioteca en condicions. La regidora diu que n’és conscient però que aquest mandat ha 
estat molt condicionat per les obres de la Riera. Es tira endavant el projecte de centre 
cívic perquè ja hi ha el projecte fet i el cost és molt inferior a la biblioteca. 
 
El Sr. Jaume Rossell comenta que el lloc on es vol posar el centre cívic el veu més com a 
edifici de l’Ajuntament (diu que avui dia tot es fa telemàticament) i on hi ha ara 



 

l’Ajuntament quedaria millor el centre cívic. Creu que les entitats no es desplaçaran allà 
baix. 
 
La regidora diu que el poble és allargat i no hi pot haver cap edifici que es consideri 
cèntric. Explica que actualment aquell edifici corre molt de risc i no es pot permetre que 
continuï així. 
 
La Sra. Teresa Missé comenta que els mateixos perills que hi ha al centre cívic existeixen 
a la biblioteca; no s’hi ha fet res des que es va comprar a les monges. 
 
El Sr. Josep Sànchez explica que la regidora de Cultura s’ha deixat la pell des que ja era 
a l’oposició per defensar la biblioteca. Explica que el pressupost municipal és de 
9.000.000 d’euros, dels quals 1.600.000 estan destinats a inversions. 
 
La prioritat és la Riera i en un o dos exercicis, amb els recursos propis de l’Ajuntament, 
no es podran invertir 2.700.000 euros en una nova biblioteca si no arriben ajudes. Caldrà 
fer un projecte primer, i això també té un cost. 
 
Diu que el centre cívic suposa prop d’1 milió d’euros i no serà només per a entitats, sinó 
per fer-hi altres activitats, com per exemple dedicades al comerç. Diu que amb el centre 
cívic es pretén cohesionar el poble. 
 
El Sr. Esteve Torrent informa que el Centre Moral no compleix amb la normativa, no 
disposa de llicència d’activitats i ha rebut dos requeriments de l’Ajuntament per aturar 
l’activitat. El projecte costa 1.000.000 d’euros. La idea era anar-ho fent de mica en mica 
a mesura que arribessin subvencions i, per tant, corre pressa començar ja. Es farà una 
assemblea extraordinària pel març per establir una estratègia. Entre els recursos propis 
i els que es recolliran per diversos mitjans es podrà començar una primera fase per valor 
de 400.000 euros. El 2018 serà un any difícil. S’intentarà arribar fins on es pugui. Es 
demanarà suport de la Generalitat i l’Ajuntament. 
 
El Sr. Jaume Rossell pregunta si el Bisbat es farà càrrec d’alguna despesa. El Sr. Esteve 
Torrent explica que per demanar una subvenció de la Diputació han hagut de canviar el 
document de cessió que permet facilitar algunes gestions, però financerament no poden 
ajudar; els sortiria més a compte tancar l’edifici i vendre-se’l. La regidora, Sra. Tònia Vila, 
explica que l’Ajuntament, malauradament, no pot ajudar una entitat privada. 
 



 

El Sr. Esteve Torrent posa com a exemple Canet de Mar, on finalment l’Ajuntament ha 
acabat comprant l’edifici al Bisbat. No demanen això aquí, sinó que, si es pot fer una 
aportació per part de l’Ajuntament, no sigui en compra sinó en ajuda per a reformes. 
 
La regidora diu que hi ha els edificis de la cooperativa, el sindicat, la biblioteca, Vil·la 
Josefa, Ca l’Espàrrec. Cap ajuntament ha tingut recursos econòmics per fer-hi una 
rehabilitació de tots aquests edificis. 
 
La Sra. Teresa Missé pregunta si l’edifici de la cooperativa es podria vendre. El Sr. Josep 
Sànchez explica que GUSAM es traslladarà a l’edifici de la cooperativa, amb reformes 
pagades amb ingressos propis, i hi cabran altres serveis. 
 
La Sra. Remei Missé pregunta què es fa del mercat, que és un espai mort. La regidora 
diu que hi ha molta activitat i s’està aprofitant. 
 
També es pregunta per la casa del costat de l’Ajuntament. La regidora diu que la previsió 
és tirar-la a terra. 
 
La Sra. Teresa Missé diu que si de tant en tant es fes alguna cosa als edificis no quedarien 
tan endarrerits, com per exemple Can Globus. La regidora diu que creu que al pressupost 
2018 es farà una actuació de manteniment a Can Globus. 
 
El Sr. Esteve Torrent pregunta si el fet d’invertir 800.000 euros a l’hotel d’entitats 
hipotecarà molts anys el fet de no poder invertir en altres espais en un futur. El Sr. Josep 
Sànchez explica com es finançarà (una part amb recursos propis, una altra amb ajut de 
Diputació). Es comença pel centre cívic perquè és la inversió més austera. Explica que 
s’acaba el mandat i no volen deixar un deute al govern que vingui després.  
 
El Sr. Josep Sànchez explica que avui ha vingut per poder explicar que el centre cívic no 
només s’ha de veure com un hotel d’entitats, sinó que donarà cabuda a molts altres 
serveis. També tranquil·litza els presents dient que es poden trobar maneres d’ajudar 
les entitats com el Centre Moral. 
 
5.- Actes culturals 
 
La Sra. Tònia Vila parla del Carnaval, l’Aplec dels dos Arenys i un nou projecte 
mancomunat amb pobles veïns que fa dos anys que s’està parlant de fer, a l’estil de 



 

Primavera de les Arts: el cicle Essencials, que ja s’ha consolidat; es faran concerts de 
petit format als pobles d’Arenys de Munt, Arenys de Mar, Sant Pol, Sant Cebrià... A 
Arenys de Munt els artistes que vindran son  Raquel Xiberta i Xarim Aresté. 
 
El Re-vers encara no es pot assegurar si es podrà tirar endavant. S’han reservat tres 
diumenges, en format vermut, a Can Borrell (exterior) i es pretén potenciar artistes de 
la comarca. 
 
També es parla del III Concurs Sardanista Nocturn, la XXX edició de la Mostra Literària 
(el lliurament de premis de la qual es farà el 22 d’abril); el Dia Internacional de la Música 
(21 de juny); el Festival de Música Mediterrània (s’ha proposat portar Kepa Junkera, un 
acordionista basc amb formació de música mediterrània; es faria a l’agost), les sardanes 
d’estiu (tres diumenges d’agost), el Festival de Música Clàssica Santa Florentina (deu 
concerts a l’agost), la Flama Canigó (23 de juny), la Trobada de Puntaires (24 de juny), la 
Nit Bruixa de Pintura, l’homenatge a la puntaire de més edat (11 de setembre), l’Aplec 
del Remei i l’homenatge a Lluís Companys. 
 
S’està redactant el llibre l’Abans d’Arenys de Munt en fascicles, per part de Gaspar Casals 
(com a documentalista) i Mercè Colomer. El primer fascicle sortirà pels volts de Sant 
Jordi. La regidora explica que el material que es reculli es digitalitzarà i formarà part del 
fons del poble a l’Arxiu Històric. 
 
La Sra. Tònia Vila ensenya el llibre dels 25 anys d’ajuntaments democràtics. El 2019 es 
vol reeditar i ampliar fins als 40 anys. S’ha demanat un ajut econòmic a la Diputació. 
 
6.- Pressupost de Cultura any 2018 
 
Ha incrementat 47.745 € en relació al 2017. Hi ha aplicacions que no es veuen però hi 
són: aportació a la gestió de l’escola bressol, aportació a la campanya “Anem al teatre”, 
aportació a l’escola de música. 
 
Aquest és el resum dels increments: 
Festes del Remei: 5.000 euros més. Ha de ser més lluïda. 
Festa Major: 10.000 euros més. 
Altres festes: 3.000 euros més. 
Centre Moral: s’ajudarà amb les Gitanes. 



 

Escola de música: enguany fa 10 anys i acull 170 alumnes, que es reparteixen entre 
l’Escorxador i l’Escola Sant Martí. Explica que també hi hauria d’haver un edifici només 
per a l’escola de música. La Sra. Clara Cervera diu que actualment hi ha molta humitat. 
 
Enguany només han sortit 5.000 euros del pressupost participatiu per a activitats 
lúdiques i culturals a la Riera durant l’estiu (els diumenges). 
 
Sobre la Coral del Remei, la Sra. Remei Missé explica que s’hi han fet uns canvis (atès 
que faltaven veus d’home i les veus no quedaven compensades) i s’ha creat una nova 
coral, el cor femení Aloc, mantenint la Coral del Remei. 
 
La regidora diu que a Arenys de Munt es fa molta música: l’Escola Sant Martí té dues 
corals, l’Escola Sobirans en té una, l’Escola de Música AdM té quatre big bands i diversos 
combos, la Coral del Remei, el cor femení Aloc, la coral Veus de Munt... 
 
La Sra. Remei Missé diu que després, quan es fan concerts, els mateixos cantaires no són 
consumidors dels concerts que fan els altres grups o quan en ve un de fora. 
 
7.- Precs i preguntes  
 
El Sr. Agustí Barrera diu que, com ja va dir l’any passat, creu que seria interessant 
sistematitzar anys per a persones destacades del poble (Joan Grassot, Josep Bigorra, 
Martí Basí, Ferran de Pol, Antònia Torrent, Mercè Paluzie...), de manera que durant un 
any es fessin petits microactes per recordar el que van fer per Arenys de Munt i la seva 
història. També explica que en alguns llocs es col·loquen maons en llocs determinats del 
poble de persones que van ser exterminades (pedres de topada). Per exemple, Joan 
Grassot va ser regidor de Cultura, i se li podria fer un reconeixement. Es podria localitzar 
el lloc de la Riera on va viure i posar la pedra en record seu. 
 
La regidora diu que compta amb la Comissió de la Memòria Històrica per poder fer 
aquests tipus d’accions. 
 
El Sr. Elies Surroca proposa afegir les persones que van ser afusellades. 
 
La Sra. Montserrat Casademunt comenta que les obres fetes a la masia de Can Borrell 
estan molt bé, però falten unes portes i unes finestres que van quedar pendents. La Sra. 



 

Tònia Vila explica que d’aquí a un mes es podrà treballar amb el pressupost 2018 i es 
podran fer inversions. 
 
I, no havent-hi altres temes a tractar, s’acaba la sessió a 1/4 de 9 del vespre. 
 


