ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA
Identificació de la sessió:
CARÀCTER: ORDINARI
DATA: 29 de gener de 2014
HORARI : 20.30
LLOC: a la Casa de Cultura de Can Figueres.

Hi assisteixen:
Emma Escolano, Carla Casanovas Escolano, Carlos Sanchez Ruiz, Carles A. Medina Vilalta,
Francesc Moreno Millan, Carles Ramón Marsal, Alejandro Costa Urigoitia, Manel Avellana ,
Gemma Planas Jacas com personal de l’Ajuntament i el regidor Marc Tintoré Serra.
Absents:
Mariona Borràs i Teresa Meca.
Ordre del dia:
1. Aprovació de l’ordre del dia per a la reunió present.
2. Temes a tractar:
 Benvinguda nous membres
 Nova edició conte
 Celebració Tricentenari 1714 – dates i activitats
 Sant Jordi
3. Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió:

1. Aprovació de l’ordre del dia per a la reunió present.
El Sr. Marc Tintoré Serra dóna lectura de l’ordre del dia el qual s’aprova.

2. Temes a tractar:
 Benvinguda nous membres
El Sr. Marc Tintoré Serra dóna la benvinguda als nous membres del Consell Municipal de
Cultura.

 Nova edició conte
El regidor explica que enguany i amb motiu del 25è aniversari de les escoles Marià
manent i Santa Anna se’ns va demanar si el conte d’enguany podien fer-lo ells. Es va
crear una Comissió de les escoles i han elaborat el text i il·lustracions del conte.
Es procedeix a repartir el text a cadascun dels membres assistents.
 Celebració Tricentenari 1714

El regidor i la tècnica Gemma Planas expliquen que amb motiu del Tricentenari s’ha creat
una comissió del Maresme, de la qual formem part. Formen part d’aquesta comissió 20
pobles i es produirà una exposició itinerant, s’editarà un tríptic o quadríptic d’activitats a
nivell de Maresme i amb un mapa que assenyalarà una mena de Ruta 1714 amb punts
destacats.
Si a l’hora de tancar aquesta programació conjunta tinguéssim activitats de les entitats,
les hi afegiríem. De totes maneres farem una programació específica al poble.
Carles Medina comenta que seria important que hi hagués una imatge comuna també a
nivell de pobles. Des del a regidoria preguntarem si es pot utilitzar la imatge del
Tricentenari, però creiem que segur que sí.
S’informa de les activitats que ja sabem segur que es faran amb motiu del Tricentenari:
a)

al voltant de l’11 de setembre es realitzarà una exposició dels Artistes Locals.

b) Hora del conte a la biblioteca al setembre
c) Xerrada sobre Benet Oliva sobre la Guerra de Successió al Maresme, però falta
concretar data.
d) Teatralització de la crema de l’ermita de la Cisa
e) Exposició itinerant al Museu al novembre
f)

Visita guiada a Can Verboom al novembre

S’anuncia que s’ha enviat escrit a les entitats per si hi volen participar organitzant alguna
activitat, que ens ho facin saber.
La Sra. Emma Escolano explica que se’ls ha encarregat a nivell professional el tema de la
teatralització de l’ermita de la Cisa i que li agradaria comptar amb la col·laboració del
Consell de Cultura.

Sabí informa que des d’Arts i Lletres junt amb ANC s’està preparant una taula rodona
amb gent de Premià de Dalt, que Òmnium també pot preparar alguna cosa...
Un aspecte important que destaquen tots els membres sobre el que cal fer incidència en
aquest tema i en totes els activitats és la comunicació, comunicació visual.
Manel Avellana i Carles Medina destaquen que potser caldria ser més pesats, fer
mailings o reenviaments, Newsletter sobre temes específics, un banner específic a la
web sobre el tricentenari, potser aprofitar els pals de Can Figueres i s’acorda a pensar o
proposar algun element gràfic visual que ens ajudi a l’hora de la difusió de les activitats.
El Sr. Manel avellana proposa que tots els membres pensem propostes de comunicació
visual i fa menció de l’exposició que hi ha actualment a la Biblioteca “El capità Estelat”, i
ens diu que està molt bé i que potser es podria fer una cosa semblant aprofitant el
Tricentenari.
Emma Escolano aprofita també per comentar que cal buscar maneres perquè els joves
no marxin i es quedin al poble i participin de les diverses activitats que s’hi fan. Se’ls
encarrega a la Carla i a l’Alejandro que pensin propostes o maneres de com arrossegar
als joves.
El Sr. Carles Ramon Marsal diu que creu que entre els entitats a vegades ha observat
problemes de sectarisme que creu que es poden resoldre i que el lloc adient és al Consell
Municipal de Cultura. Cal tenir-ho present de cara tema a l’hora d’organitzar i coordinar
actes del Tricentenari.
 Sant Jordi
S’informa als nous membres que des del Consell de Cultura ja fa uns anys es va decidir
que el dia de Sant Jordi se celebrés aquell dia caigui en que caigui, tot i que els actes no
es concentren només en aquets dia sinó al llarg de tota la setmana.
Sabí comenta que des de Sant Jaume es vol preparart alguna cosa força potent
enguany.
Gemma Planas comenta que la biblioteca ha manifestat la voluntat de ser-hi present
allà on estiguin les entitats, amb paradeta i hora del conte...
 Precs i preguntes

La Sra. Emma Escolano proposa per al Festival de Música del Maresme la Jove
Orquestra de Cambra del Masnou (JOCEM), ja que hi ha 4 membres de Premià de Dalt.
Interpreten música clàssica, bandes sonores, etc.
L’Emma recorda també que cal tenir present que enguany toca atorgament del premi
Carmina. S’explica en què consisteix i quins han estat els darrers guardonats i s’corda
que tots vagin pensant propostes i com dotar-lo d’un acte institucional propi, potser
més artístic i més atractiu, no tan seriós o formal com el darrer.

La Sra. Emma Escolano comenta també que té una proposta per al Consell, li agradaria
que a Premià de Dalt es pugués organitzar un festival de teatre de petit format.
S’acorda que és un tema sobre el qual es pot treballar properament.

Es proposa la propera reunió el 18 de març de 2014, a les 20.30 h

Premià de Dalt, 28 de gener de 2014

