
 

 

A Arenys de Munt, el dijous 26 de maig de 2022, a les 2/4 de 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 
Josep Sànchez, alcalde 
Roser Moré, regidora de Junts x Arenys de Munt 
Vanesa Muñoz, regidora del PSC 
Guiu Muns, regidor de la CUP 
 
Representants d’entitats d’Arenys de Munt 
Amics per l’Art: Roser Soms 
Associació ADM:  Xavier Oller 
Associació de Puntaires d’Arenys de Munt: Dolors Garcia 
Associació de Puntaires Verge del Remei: Marta Garcia 
Comissió d’Agermanament amb Feytiat: Jaume Rossell 
 
Representants de la Biblioteca Antònia Torrent Martori 
Clara Cervera 
 
Particulars 
Antonio Iniesta, pintor convidat per Amics per l’Art 
Rubén Pintado 
 
Excusen la seva assistència: Montserrat Casademunt, Montse Viader, Francesc Forn, 
Andrea Martínez. 
 
Fa de secretària Alícia Muns. 
 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
La Sra. Vila dona la benvinguda i mostra satisfacció que puguem celebrar el consell de 
cultura de manera presencial.  

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 2021 
 
La Sra. Vila explica que després de la COVID es poden tornar a reprendre les activitats 
de cultura amb normalitat i explica que les que es van fer l’any passat es van fer amb 
mesures de prevenció COVID. 
 
 
3. Actes culturals 2022 
 
La Sra. Vila enumera les activitats fetes i que s’han de fer durant el 2022: 
 

• Concert de Reis amb Magdalena Campasol (mezzosoprano) i Vicenç Herrero 
(baríton). Gener. 

• Conferència “Guerra i revolució 1936-1939”, a càrrec de Xavier Mas i Gibert, i 
inauguració del plafó de la Ruta de la Guerra de 1936 a 1939. Febrer. 

• Presentació del llibre Campanas que anuncian muerte, de Miquel Casals. 
Febrer. 

• Aplec Sardanista dels Arenys, que es va fer a la Sala Municipal a causa de la 
pluja. Abril. 

• Sant Jordi: activitats de la fira, literàries i culturals. Va coincidir amb les 
vacances de Setmana Santa i el Remei, i el temps va acompanyar. Abril. 

• Presentació del llibre El vot de poble i el cambril de la Mare de Déu del Remei de 
l’Església Parroquial d’Arenys de Munt, de Gaspar Casals. L’Ajuntament hi va 
col·laborar en part. Abril. 

• Activitats culturals de les Festes del Remei: concert d’A Munt Jazz Band i 
cercavila de gegants memorial Pere Ràfols. Abril. 

• Celebració del Dia de la Dansa, ja sense mesures. La plaça va quedar petita. 
Maig. 

• Mostra Literària: gairebé 300 treballs presentats. És un concurs amb garantia 
d’èxit. Té continuïtat en tots els sentits, ja que nens i nenes quan es fan grans 
van participant a categories superiors. Maig. 

• Presentació del llibre Joan Grassot i Grivé: La lluita per l’ideal, d’Agustí Barrera. 
Es recuperen els Fulls Arenyencs de Cultura. Fa anys que està redactat i s’havia 
deixat aturat per un tema econòmic. És una activitat de memòria històrica. 
Maig. 

• Concurs nocturn de sardanes, ja consolidat (sisè any). Juny. 
• Breda de Torrentbò: estava programada per al juny però el Sr. Paulino Cruanyes 

no pot organitzar-la per temes de salut. 
• Celebració del Dia Internacional de la Música: activitat amb actuacions infantils 

a la tarda i versió adulta al vespre. Enguany no hi haurà corals infantils, ja que  
amb la COVID no han pogut assajar. Juny. 



 

 

• Flama del Canigó. Coincidirà amb l’arribada dels amics de Feytiat. Podran veure 
les nostres tradicions i activitats de país, amb la trobada de puntaires del 24 de 
juny. 

• Altres bredes i Nit Bruixa. Juliol. 
• Sardanes d’estiu. Agost. 
• 11 de Setembre i homenatge a la puntaire de més edat. Acte molt senzill i 

agraït. 
• Aplec del Remei i homenatge a Lluís Companys. Octubre. 
• Cicle Re-Vers. Comença el 26 d’agost i es fa durant tres caps de setmana, 

principalment al setembre. Festival poètico-musical que vol oferir una mirada 
poètica més moderna i contemporània. Els grups són molt trencadors i actuals. 
Són poetes i rapsodes contemporanis, i això ho fa molt interessant. A nivell 
local potser no són massa coneguts, però tenen trajectòria de país. S’està 
satisfet perquè té molt de ressò a la comarca i es pot associar al Poesia i +. 
Propostes: Josep Pedrals (ha estat al festival de Barcelona). La Ruta Domènec 
Perramon el 2021 va tenir molt d’èxit. S’ha afegit a la Xarxa Espais Escrits, 
plataforma que sorgeix de l’Institut de les Lletres Catalanes. Disposen d’un 
mapa on es poden trobar, mitjançant un cercador, les rutes culturals i literàries 
d’arreu de Catalunya. Maridatge literari: Rosa Gàmiz (primera persona amb qui 
es va organitzar un acte d’aquest tipus a través de la Biblioteca Antònia Torrent 
i Martori) acompanyada de La Copa Negra. Míriam Reyes i Barba Corsini, molt 
innovadors. Tancarà el cicle Clara Peya, música i actriu molt consolidada i amb 
molt d’èxit. 

• Exposicions: s’ha aconseguit recuperar tota la Sala d’Exposicions Mercè Paluzie, 
que, a causa de la COVID, havia quedat reduïda pel que fa a espais, ja que es va 
haver d’habilitar per a despatxos. Aquest any ja està tota ocupada amb 
exposicions programades. 

 
 
4. Pressupost de Cultura 2022 
 
La Sra. Vila explica que cada any el pressupost de Cultura es va augmentant una mica 
més. Té una trajectòria ascendent.  
 
 
5. Comissió de la Memòria Històrica 
 
La Sra. Vila comenta que la Comissió de la Memòria Històrica es va crear fa uns tres 
anys i ha treballat bastant: ha fet la Ruta Domènec Perramon, que cada any es fa i que 
hi ha uns faristols per poder seguir la ruta. També s’ha finalitzat el plafó de la Ruta de 
la Guerra de 1936 a 1939, que va començar inicialment amb l’elaboració d’un tríptic i 
finalment es va demanar al Memorial Democràtic una subvenció per poder fer el plafó 
explicatiu, que s’ha col·locat a la plaça de Catalunya. Cada fotografia té un QR associat 



 

 

on es dona informació de cada punt. També hi ha el QR general, on hi ha tot l’itinerari 
descrit, amb tots els espais significatius de la guerra a Arenys de Munt. Per arribar aquí 
es va fer un treball conjunt amb l’Institut Domènec Perramon i el Col·lectiu pel Museu 
Arxiu. 
 
Està demanada la placa Stolpersteine en homenatge a Joan Grassot i Grivé, i estem 
pendents que ens arribi. Amb la COVID s’ha endarrerit molt. És una placa feta de 
metall, en homenatge a les persones caigudes durant la guerra. És iniciativa d’un 
artista alemany, Gunter Demnig, que les instal·la ell personalment. Quan disposa d’un 
conjunt de plaques de la mateixa zona és quan es desplaça per col·locar-les. 
 
Al cementiri es farà un monument a les víctimes de la guerra i s’aprofitarà per 
reordenar i donar nom a la placeta que hi ha davant del cementiri. Es fa un petit estudi 
per substituir l’actual placa, ja obsoleta, per un monument. La idea és que sigui un lloc 
més recollit i més escaient per l’indret que és. 
 
Hi ha pressupostos demanats per fer vitrines a la masia de Can Borrell: es volen tancar 
els espais que ara són oberts i que puguin servir d’estanteries per poder mostrar 
elements d’interès. També hi ha la idea de museïtzar el celler. 
 
S’està engegant un petit projecte per recuperar el fons arqueològic de Can Jalpí. Es vol 
treure a la llum el jaciment del forn romà. No per petit deixa de ser important. Aquesta 
gestió està en estat embrionari. 
 
Hi ha una petita exposició permanent a l’església (al cor), que la Sra. Vila convida a 
anar a veure pel seu interès. 
 
 
6. Comissió del Nomenclàtor 
 
La Sra. Vila explica que la Comissió del Nomenclàtor ha treballat per fer el canvi de les 
plaques dels carrers. Actualment són de marbre i la nomenclatura no és genèrica per a 
tots els carrers, a més que porta l’escut antic d’Arenys de Munt. S’ha agafat el codi del 
nomenclàtor de la Generalitat; s’ordenaran els noms dels carrers i s’aniran col·locant. 
 
 
7. Comissió ad hoc Manolo Hugué 
 
La Sra. Vila explica que s’ha creat una petita comissió ad hoc sobre Manolo Hugué. 
Aquest artista (1872-1945) va passar dues temporades a Arenys de Munt i va 
representar la modernitat del moment. Es van reunir aquí altres personatges del món 
de la cultura, molt trencadors. Enguany fa 150 anys del seu naixement i es vol fer una 
exposició perquè la gent sàpiga qui era. S’està recopilant material. L’Ajuntament s’ha 



 

 

posat en contacte amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui per veure si ens cedeixen 
fotografies o altre material. S’està preparant un petit concert/espectacle/recitació. 
 
 
8. Obres a equipaments culturals 
 
Centre Cívic 
 
La Sra. Vila ensenya fotografies de com era abans el Centre Cívic i com està acabat 
actualment. S’ha volgut respectar la imatge industrial, per recordar que era una 
fàbrica, donant-li tocs més moderns. S’han acabat la planta baixa i la primera, i aviat es 
licitarà la segona planta. Actualment s’està amb la retolació, els dispensadors de paper 
higiènic, el mobiliari... 
 
Sala Municipal 
 
Aquest any es treballarà en la col·locació d’estructures metàl·liques de l’interior de 
l’escenari. Així es podrà suportar tot el cortinatge (que també es canviarà) i els focus 
que en una propera fase es posaran. Aquesta estructura metàl·lica es col·locarà de 
manera que cobreixi els primers sis metres de fondària, atesa la fondària de l’espai. 
 
Paral·lelament, es netejarà la cara de l’interior. Es pintarà de nou la sala i es canviaran 
els llums de públic. El que es pretén és posar al dia l’equipament i modernitzar-lo. 
 
Biblioteca Antònia Torrent i Martori 
 
Hi haurà mobiliari nou per a la biblioteca. L’any 2021 es van canviar el mobiliari i les 
prestatgeries de la sala infantil i ara es canviaran les taules dels adults. També es van 
dotar d’endolls les taules actuals. També s’arreglarà la claraboia de la sala de pintura, 
que tenia humitats. 
 
Hi ha la idea de pintar l’edifici Monges, vestíbul, fusteria i façana. 
 
A la primera planta els geganters han buidat l’espai que tenien a l’edifici i s’han 
traslladat a l’edifici d’Amadeu Vives. El Grup Fotogràfic ha plegat i ha cedit 
documentació al Col·lectiu pel Museu Arxiu per al seu arxiu. 
 
De moment les dues sales que han quedat buides seran per a GUSAM, que ha anat 
creixent i necessiten espai. 
 
S’està preparant la digitalització del fons de les puntaires de Can Borrell. La idea és 
fotografiar cada patró, de manera que aquest fons es pugui consultar a mode de fitxa 
amb algun programa informàtic. S’està parlant amb diferents empreses perquè el que 



 

 

disposa la Generalitat no es pot fer servir perquè no som museu oficial. Des del Museu 
de les Puntes d’Arenys de Mar s’han donat consells pel que fa a la catalogació del fons. 
 
La Sra. Marta Garcia pregunta si s’està referint a les dues entitats de puntaires. La Sra. 
Vila li explica que ho va plantejar a la presidenta, Sra. M. Carmen Carrasco, i aquesta li 
va dir que no disposen d’arxiu de patrons de puntes. Amb tot, la regidora acorda una 
reunió amb l’entitat per parlar-ne. 
 
 
9. Torn de paraules 
 
El Sr. Oller pregunta quan podrem parlar de museu a Arenys de Munt. La Sra. Vila 
respon que a ella li agradaria, però hi ha moltes necessitats i hi ha prioritats: la 
residència, la Riera, la rotonda... Comenta que hi ha una residència i els residents hi 
estan bé, però es mereixen un equipament amb millors prestacions. Pel que fa a la 
biblioteca, la regidora mostra preocupació pel fet que l’Ajuntament no té diners per 
poder fer una nova biblioteca com es mereix el poble. 
 
El Sr. Sànchez aclareix que tots els projectes suposen reptes: la Riera ha costat 
6.000.000 d’euros, la residència també costarà uns 6.000.000, i té clar que la Sra. Vila 
vol una biblioteca. Tot i que no és gens fàcil, no vol dir que sigui impossible. La prioritat 
número u en vies públiques és la Riera, i en equipaments és la residència. 
 
La biblioteca també es contempla, i per descomptat que, si es troben subvencions per 
destinar a equipaments culturals, ens hi agafarem. 
 
La Sra. Vila explica que ha anat sovint a la Diputació i estan disposats a redactar el 
projecte, però l’Ajuntament s’ha de comprometre a posar els diners. 
 
El Sr. Oller planteja si es pot fer una permuta amb alguna empresa que pugui fer l’obra, 
i se li diu que ja s’havia previst, però la biblioteca, segons l’estudi realitzat per la 
mateixa Diputació, s’ha d’ubicar allà on es troba ara. S’està d’acord que el mateix 
edifici serà arxiu històric i biblioteca. 
 
La Sra. Soms pregunta si es pot aprofitar per posar-hi el museu, però no sembla 
possible, atès que un museu requereix unes característiques especials i no hi haurà 
prou espai. 
 
El Sr. Muns comenta que, si la biblioteca és més gran, s’haurà de contractar més 
personal, i se li diu que ja hi ha la intenció quan es puguin crear llocs de treball, però 
actualment no es pot fer. La Sra. Cervera diu que no n’hi ha prou amb la voluntat i 
intenció, sinó que s’ha d’intentar. Falta molt de personal perquè el poble ha crescut 



 

 

molt i tots els departaments estan mancats de personal. Comenta que, quan hi hagi la 
biblioteca nova, si té dues plantes caldrà un augment notable de personal. 
 
La Sra. Vila explica que som un poble de 9.100 habitants, i això fa que els recursos de 
què disposem siguin els mateixos que els d’un poble de 5.000. Fins que no arribem a 
10.000 habitants no obtindrem més recursos. 
 
La Sra. Soms presenta el pintor Sr. Antonio Iniesta. És d’Arenys de Mar i forma part de 
l’associació Amics per l’Art del Maresme. Plantegen si es podria fer una fira d’art al 
poble, ja que el potencial cultural del poble és elevat per donar a conèixer els artistes. 
Planteja que les exhibicions, fires i exposicions potencien el consum de la cultura. Posa 
l’exemple de Cotlliure, que té molts artistes i té ambient de poble artista. 
 
El Sr. Muns parla de fer la proposta a través del Pressupost Participatiu, i així 
s’assegura una aplicació pressupostària destinada a aquesta fira. 
 
La Sra. Vila explica que té l’objectiu que els artistes locals puguin pintar murals a 
diferents murs del poble; va parlar amb l’artista Marc Prat però la intenció és que el 
col·lectiu artístic d’Arenys de Munt hi col·labori. 
 
La Sra. Soms pregunta pel local. Necessiten un espai especial perquè tenen unes 
necessitats concretes: fons d’art, material, taula, espai d’inspiració... 
 
El Sr. Muns parla de fer un viver d’artistes, però manca espai i recursos econòmics. 
 
La Sra. Vila explica que sempre ha sigut hauria volgut portar a terme el viver d’artistes 
a l’edifici del Sindicat, però es troba molt malmès: no reuneix mesures de seguretat i hi 
ha molta feina a fer, a part que no hi ha pressupost per a tirar-ho endavant. 
 
El Sr. Sànchez torna a explicar com es fa de difícil avançar a l’hora d’equipar 
instal·lacions i dotar d’espais el poble per a totes les necessitats de tothom. 
 
La Sra. Soms planteja que es podria fer una prospecció per trobar algun propietari 
privat que disposi d’un edifici gran del quan no faci res i fer un acord de cessió, per 
exemple a artistes, a canvi del manteniment del local. El Sr. Sànchez diu que hi ha poca 
oferta; ja ho ha mirat l’Ajuntament per altres necessitats i ningú deixa res de forma 
gratuïta. La Sra. Vila explica que, a més, no es pot invertir en un edifici privat per a ús 
públic. 
 
El Sr. Muns pregunta si quan hi ha exposicions algú de l’Ajuntament podria anar 
diàriament a apujar i abaixar les cortines. També diu que a les Festes del Remei es va 
contractar la Mayte Carreras com a monologuista i pensa que va ser un text una mica 
racista. Demana que no se la convidi més. 



 

 

 
 
I, no havent-hi altres temes per tractar, s’acaba la sessió a 2/4 de 8 del vespre. 


