
 

 
 
 
ACTA REUNIÓ CONSELL MUNICIPAL CULTURA 

 
Dia:  29 de gener de 2020 
Hora:  20.30 hores  
Lloc:  Sala Entitats 
 
Hi assisteixen: 
Teresa Naves 
Jordi Pujol 
Emma Escolano  
Carlos Sánchez 
Josi Duran, regidora de Cultura  
Gemma Planas, tècnica de la regidoria de Cultura 
 
S’ha excusat d’assistir-hi: 
Eulàlia Marca 
 
TEMES A TRACTAR: 

 
1. Presentació regidora. 

2. Planificació 2020. 

3. Conte 2020 - 2021. 

4. Precs i preguntes 

  
 
DESENVOLUPAMENT: 
 

Es llegeix l’acta anterior. 
 

1. Presentació regidora 
 
• Presentació de la nova regidora de Cultura, Josi Duran. Explica la nova planificació i 

coordinació que es porta des de l’Ajuntament, amb la coordinació de l’Àrea de Serveis a les 
Persones (que engloba Cultura, Joventut, Esports, Educació i Pla De Barris), per tal d’afavorir 
el treball transversal entre regidories. 
 



 

• Presentació de nou membre del Consell de Cultura, Xevi Rafanell, que explica breument la 
seva trajectòria en el món de la cultura. Va estar vinculat molts anys a la revista L’Opinió, ha 
escrit alguns llibres sobre el municipi i actualment està ala Junta de l’AAPD. 

 
• Es comenta també que hi hagut dues baixes, la de la Carla Casanovas i el Pep Moliner. Se’ls agraeix la 

feina feta durant aquests anys. 
 

Es comenta també que hi ha alguns membres (Manuel Avellana i Carles Ramon) que fa temps que 
no assisteixen a les convocatòries, se’ls tornarà a dir i si no, se’ls donarà de baixa.  
 
I que potser caldria buscar membres d’una franja d’edat més baixa, que n’hi havia hagut i ara no en 
tenim. Es fan dues propostes: Adrià Barazón i Aleix Casanovas. Que potser caldria fer una crida 
a les xarxes i a la Pinassa, per a gent d’entre 20 i 35 anys que en volguessin format part. La 
regidora diu que es traslladarà a la cap de Premsa. 
 

 
2.  Planificació 2020  

 
• La regidora explica que de cara aquest 2020 hi haurà alguns canvis. La cultura girarà al 

voltant de diversos eixos, entre ells Sant Jordi, però que el que e vol és centrar-ho en la diada 
de Sant Jordi i no allargar-ho 15 dies o tres setmanes com es feia fins ara. Es comenta que 
s’estava invertint molt a nivell econòmic i humà en les escoles i que potser no amb els 
resultats desitjats i, per tant, se seguiran treballant temes de cultura i patrimoni local amb les 
escoles però al llarg de l’any i el dia de Sant Jordi es concentraran les activitats obertes a 
tothom durant tot el dia. 

• També comenta la Sra. Josi Duran el nou enfocament que tindrà l’Arrela’t. Passa de ser al 
setembre, que ja hi ha força activitats, a fer-se per la primavera, el cap de setmana del 25 
d’abril. Es vol que sigui una jornada de cultura popular i tradicional com fins ara però on hi 
hagi més protagonisme de les entitats del municipi, que sigui el dia en què elles es puguin 
donar a conèixer. També es canvia la ubicació, es farà a Can Figueres, a tot l’entorn, ja que es 
vol fer d’aquest punt, el focus de la cultura a Premià de Dalt. concentra més activitats al 
voltant del dia. S’explica que hi ha un projecte molt ambiciós que cal concretar activitats amb 
les entitats, que es vol fer alhora una petita mostra de producte local. Excepte la Sra. Emma 
Escolano que mostra no  estar massa d’acord amb aquest plantejament perquè creu que es 
perdrà l’essència de l’Arrela’t, a la resta de membres els sembla una bona proposta. 

• A continuació, alguns membres del Consell manifesten  que no hi ha una bona comunicació 
dels diversos actes i activitats que es fan al municipi. Diuen que no es fa prou publicitat de les 
activitats pròpies ni de les de les entitats, creuen que s’hauria de promoure més. També 
manifesten descontentament per la manca de regidors i/o alcalde a molts actes darrerament. 
La majoria estan d’acord que potser en lloc de l’agenda mensual a La Pinassa (es queixen de 
freqüents errors), potser caldria un tipus d’agenda o butlletí trimestral només cultural. La 
regidora comenta que ho traslladarà als responsables de Comunicació. 



 

• També comenten que a la web és molt complicat trobar informació d’actes, etc.... No hi ha 
enllaços amb vídeos, caràtules, etc, de les activitats o de la programació. Falta informació. Ho 
hi ha criteris unificats. Hi hauria d’haver algú que només gestionés xarxes. I que estaria bé 
que des de la mateixa web, com es fa a la SC Sant Jaume, es pogués enviar una newsletter a 
tothom qui ho volgués, amb la informació d’activitats. 

• La regidora comenta també que de cara al 2021 hi ha un pla de remodelació de Can Figueres 
i que s’aposta per aquest punt com a punt de referència cultural al poble.   

• El Sr. Jordi Pujol i la Sra. Teresa Naves pregunten si se seguirà amb la programació de 
l’Escenarts, ja que creuen que era positiu per al poble perquè es començava a crear un hàbit 
entre la població i les obres eren d’una molt bona qualitat. La regidora diu que la voluntat és 
de seguir programant, però en lloc d’una al mes, fer una al trimestre, tot i que s’està pendent 
del pressupost, ja que enguany hi ha diversos events (aniversari Geganters, 25 anys Missa 
Rociera i 25 anys jazz) i el pressupost és el mateix. Tot i així, es compromet a buscar 
finançament per fer-ho possible. 
Emma Escolano explica que des de Sant Jaume s’està programant Arts Escèniques i demana 
com a entitat l’accés al Programa.Cat. La tècnica i la regidora li responen que no és un tema 
només de claus d’accés, sinó que s’ha fet la consulta a la Generalitat, al departament de 
Cultura i hi ha unes bases que l’ajuntament, que és el màxim responsable de totes les 
contractacions que es fan al Programa.cat, hauria de complir. 
També es recorda que el Consell de Cultura els representants no hi són com a part d’una 
entitat concreta, i que potser no és el lloc per fer aquestes consultes individuals. 

 
3. Conte 2020 – 2021. 

• S’explica que el conte 2018-2019 ja es va fer la presentació aprofitant el concert de Nadal de 
l’escola de Música, però que falta fer el  repartiment a les escoles. S’informa que aquest 
conte, per diversos motius, va anar molt tard , però que a partir d’ara s’intentarà tornar a fer 
un conte per any i 
que es vol recuperar l’essència del conte, que és difondre elements de la cultura i patrimoni 
local a través d’un conte i evitar el que ha passat en alguns casos, que s’acabi convertint en 
un encàrrec per celebrar aniversaris, etc..., ja que la finalitat no era aquesta. 
 

• Es comenta també que es buscarà autors locals, i com que un dels temes que havia sortit en 
anteriors convocatòries era el de l’entorn de sant Mateu, un dels noms que surt és el de 
Jaume Cases. Tothom hi està d’acord i la regidora diu que li traslladarà l’encàrrec. Pel que fa 
a les il·lustracions, s’acorda, després de veure ja un treball fet per aquesta persona, que la 
il·lustradora sigui la Carlota Solans, veïna també del municipi, però es diu que s’exigirà un 
mínim  compromís per poder complir amb els terminis establerts. 

 
 

4. Precs i preguntes 
• Empadronament nous. Què donem? Revisar-ho i potser caldria una actualització o afegir-hi 

informació cultural 
• Senyals de comerços. Cal renovació i actualització. 



 

• Es proposa crear un canal Instagram del Consell de Cultura. La regidora diu que  consultarà si 
és possible. 

• Teresa Naves recorda que properament hi ha la l’Inauguració de l’Aula d’Extensió 
Universitària amb la xerrada d’Antoni Bassas i que s’espera que tingui molt èxit. La regidora 
comenta també que es presentarà una nova entitat de dones al municipi, l’Associació de 
Dones del Maresme. 

• Es proposa que a la nova reunió ja puguem fer un avançament de la proposta del Jazz per a 
enguany i s’acorda fer nova convocatòria per al dia 12 de març a les 19.30h. 
 

 


