
Regidoria de Cultura

ACTA DEL PLENARI DEL CONSELL DE CULTURA

Núm.: 6
Data: 29 de setembre de 2021
Horari: 18:30h
Lloc: Online – Aplicació Times

Hi assisteixen:

Presidència Regidora de Cultura Rosa Boladeras

Vicepresidència Amics Parc de Sant Jordi Maria Mercè Compte 
Barceló

Secretària Tècnica Àngels Pérez

Representant grups municipals Par t dels Socialistes (PSC) Alfredo Vega, suplent de 
Samuel Mar nez

Representant grups municipals Junts per Terrassa (JxT) Mariona Vigués Julià

Representant grups municipals Esquerra Republicana de 
Catalunya-Moviment d’Esquerres 
(ERC-MES)

Pep Salazar

Representant inscrit al Registre 
Municipal d’En tat Ciutadanes

Coordinadora Grups de Cultura 
Popular i Tradicional Catalana

Aniol Galí

Representant inscrit al Registre 
Municipal d’En tat Ciutadanes

Amics de les Arts i JJMM Montserrat Peregrina

Representant inscrit al Registre 
Municipal d’En tat Ciutadanes

Ateneu Terrassenc Teresa Casals Cienfuegos-
Jovellanos

Representant inscrit al Registre 
Municipal d’En tat Ciutadanes

Escola de Música E8 Joan Quesada

Representant àmbit serveis culturals 
municipals

Escola municipal d’Art Gabriel Verderi Gu érrez

Representant àmbit serveis culturals 
municipals

Cap de Promoció Cultural Susana Medina

Representant àmbit serveis culturals 
municipals

Director del Servei de Cultura Manu Fuster

Representant àmbit ins tucions 
culturals no municipals

Centre de Documentació i Museu 
Tèx l

Sílvia Carbonell

Representant inscrit al Registre de 
Par cipació Ciutadana

Amics del Parc de Sant Jordi Maria Mercè Compte 
Barceló

Representant taules sectorials Taula Sectorial d’Arts Visuals Lidia Cazorla

Representant taules sectorials Taula Sectorial  Lletres i 
Pensament

Montserrat Peregrina, 
suplent de Jordi Fernández

Representant taules sectorials Taula de Música Pau Gómez, suplent de 
Núria Segovia

Representant taules sectorials Taula de Música Ramon Rius

Representant taules sectorials Taula d’Arts Escèniques Rubèn Domènech
Representant taules sectorials Taula Sectorial de Patrimoni Domènec Ferran

Representant taules sectorials Taula Sectorial  de Cultura Popular 
i Tradicional

Núria Escudé



Excusats:

Representant grups municipals Tot per Terrassa (TxT) Jordi Flores Bornao

Representant grups municipals Ciutadans-Par do de la Ciudadania
(C’s)

Eduardo Mendez

Representant inscrit al Registre 
Municipal d’En tat Ciutadanes

Coordinadora de En dades de 
Cultura Andaluza de Terrassa

Antonio Merino

Representant inscrit al Registre 
Municipal d’En tat Ciutadanes

Centre d’Estudis Històrics de 
Terrassa

Joan Marcel Taló

Representant inscrit al Registre 
Municipal d’En tat Ciutadanes

Associació de Cultura 
Contemporània de Terrassa - 
ACCTE

Marc Riera

Representant inscrit al Registre 
Municipal d’En tat Ciutadanes

Omnia Books Irene Trullàs

Representant inscrit al Registre de 
Par cipació Ciutadana

Ballarí Adrián Moreno Carmona

Representant àmbit ins tucions culturals
no municipals

La Factoria Cultural Adrià Fornés

Representant àmbit ins tucions culturals
no municipals

Centre del Vallès de l’Ins tut del 
Teatre

José A. Muñoz

Ordre de l’acte

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Aprovació dels membres del Consell i Cons tució de la Comissió Permanent
3. Intervenció dels representants de les Taules
3. Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió

En primer lloc la Regidora de Cultura dona la benvinguda als nous components del Consell. 
Comenta el desig que la propera reunió es pugui fer de forma presencial.

1.      Aprovació de l’acta de la reunió anterior  

S’aprova l’acta de la reunió anterior amb l’esmena que fa el Sr. Alfredo Vega, representant del grup municipal
Par t dels Socialistes (PSC) en absència del tular Sr. Samuel Mar nez  que, com no es membre de la taula ni va
par cipar a l’anterior reunió s’absté a la votació. 

2. Aprovació dels membres del Consell i Cons tució de la Comissió Permanent

S’aprova la relació dels membres del Plenari del Consell i la vicepresidenta. 

Es decideix que a la propera reunió del Plenari es cons tuirà la Comissió Permanent i d’aquesta manera es dona
temps als presents a valorar i pensar la seva candidatura. 
Maria Mercè Compte, vicepresidenta del Consell i de la Comissió Permanent detalla als assistents les tasques de
la Comissió perquè tothom en ngui coneixement, i anima als membres que en poden formar part segons el
Reglament a que s’uneixin a la Comissió.

Abans de con nuar el director del Servei, Manu Fuster informa que la secretaria actual del Consell Àngels Pérez
deixa les seves funcions i serà subs tuïda per Elvira Donate. 



3. Intervenció dels representants de les Taules

 Taula de Patrimoni 

Domènec Ferran en primer lloc vol agrair la tasca feta durant aquest temps de la secretaria sor nt Àngels Pérez i
agraeix la seva implicació i col.laboració en tot el que se li ha demanat.

A con nuació exposa els temes de l’úl ma reunió. 

Explica que les reunions les estructuren sempre en tres punts:
 Les informacions dels diversos museus de la ciutat i  de les seves ac vitats a càrrec de les tres

direccions. 
 S’exposa un tema d’interès que es vol presentar a la reunió i a aquesta úl ma va ser el Pla de

màrque ng turís c i el projecte del Vapor Zero de patrimoni industrial a càrrec de Jordi Garreta.
 I  el  tema que es vol presentar a la propera reunió que serà la  proposta de catàleg d’edificis i

elements d’interès històric-ar s c de la ciutat.

Un altre punt present son les informacions de les ac vitats arqueològiques, però ja es va explicar a l’úl m
Plenari del Consell al mes d’abril.

Domènec  Ferran comenta que es va proposar fer un Congrés sobre el noucen sme i està tot aturat, no es
farà  al  2022  com estava  previst.  La  idea  és  presentar  un  pe t  projecte  perquè  es  pugui  incloure  als
pressupostos del 2022.

M. Mercè Comtpe explica que es va reunir amb la Mireia Freixa per establir un guió marc i actualment
estan en procés de proposta de pressupost per començar a ges onar-ho  al 2023.

 Taula d’Arts Visuals 

Lídia Cazorla comenta un seguit de temes que han estat treballant:

 Informa hi ha onze projectes en paral·lel que s’estan engegant.
 El Mercat d’Art es farà a la plaça de la Torre del Palau el 12 de desembre de 2021
 A punt de començar el fes val de fotografia Emo va i el Latent

Comenta que s’ha posat en contacte amb els diferents representants de les taules per treballar de forma
transversal.

 Taula de Cultura Popular i Tradicional 

Núria Escudé agraeix la tasca de la secretaria sor nt.
Informa que fora de la Taula sectorial es va fer una trobada dels grups par cipants a la Festa Major per fer
una valoració de la Festa d’enguany.

Pregunta si l’Ajuntament ha fet una valoració per informar als membres de la Taula i també voldria saber si
ja s’ha començat a tramitar la subs tució del Tècnic de Cultura Popular i Tradicional per saber a qui s’han
d’adreçar. 

També voldria saber si ja s’ha començat a treballar amb la Festa de Reis i Carnestoltes.

Rosa Boladeras  comenta que a la propera reunió de la Taula s’explicarà la valoració de l’Ajuntament. 
Pel que fa a la subs tució del Tècnic de Cultura Popular i Tradicional el  que es vol fer és equilibrar les
tasques  de  Cultura  amb  el  personal  que  hi  ha  actualment  mentre  no  es  convoqui  la  plaça.  El  més
important és que el Servei de Cultura quedi estructurat de la millor manera possible.



Manu Fuster afegeix que també és important tenir un retorn de la valoració per part de les en tats de
cultura popular que han par cipat per la F.Major, no només de l’Ajuntament.

Pel que fa a la subs tució de Jaume Girona cal seguir la norma va on diu que cal obrir una mobilitat al
personal  de l’Ajuntament  que compleixi  els  requisits.  S’espera  que a  finals  d’any  o  començament  del
proper ja es pugui comptar amb aquesta nova persona.
Ara  el  referent  és  la  Cap  de  Promoció  i  Difussió  Cultural  i  el  director  de  Serveis.  Tot  el  tema
d’infraestructures de carrer cal dirigir-se a Pol Lienas.
Quan es designi a la persona que subs tueixi al Jaume Girona s’informarà.

Ja s’ha començat a treballar per  Reis. Informa que s’està treballant amb tres escenaris però hi ha el desig
que es pugui fer la Cavalcada tradicional.
De cara a Carnestoltes hi ha la possibilitat de fer una Rua perquè veient les dades de la Covid que han
baixat hi ha moltes possibilitats de tornar a una rela va normalitat.

 Taula de Música Clàssica

Ramon Rius mostra el seu malestar amb el tècnic de Música Clàssica perquè només s’ha fet una reunió i la
taula no pot canalitzar totes les inicia ves que aporta les en tats de la ciutat.
Te el desig de rar endavant la Taula i poder treballar conjuntament amb la resta d’en tats. Demana un
interlocutor del Servei de Cultura que els ajudi a organitzar la Taula de treball.
Demana més espais per la Música Clàssica per festa major.

Rosa Boladeras demana a la Cap de Promoció i DifussióCultural que ges oni aquesta problema ca. 
Pel que fa a Festa Major comenta que ja hi ha espais on hi ha concerts de Música Clàssica però poder en
falten més. A l’hora de valorar la Festa Major es ndrà en compte per a l’any vinent.

Pel que fa a la Música Moderna s’està treballant el Terrassa Vibra. 

Manu  Fuster demana  disculpes  per  la  problemà ca  de  coordinació  amb  el  tècnic  del  Servei  i  es
compromet a convocar la Taula de Música amb celeritat. 
Comenta que per Festa Major s’han fet concerts a la plaça del Rector Homs amb molt d’èxit però valoraran
de programar-ne més. 

Ramon Rius demana que l’any vinent es facin reunions prèvies a la programació de la Festa Major perquè
la Taula hi pugui par cipar. Caldria canviar dinàmiques i que fossin més par cipa ves.

Rosa Boladeras expressa la seva voluntat de fer-ho per millorar i obrir la música clàssica a la ciutat.

Pau Gómez (en nom de la Nuria Segovia) explica el Projecte Terrassa Vibra  creat  juntament amb el Servei de
Cultura i Cultura al Territori. Son 32 punts a la via pública repar ts per 4 punts a cada districte on els musics
poden tocar al carrer i recaptar diners. Aquest projecte es farà públic a finals d’octubre i ara s’està treballant amb
les inscripcions, la metodologia i el funcionament amb via pública. Englobarà tot pus de música al carrer.

Manu Fuster informa que aquest projecte també inclou portar la música als equipaments hospitalaris. 

Ramon Rius s’ofereix des del Cem a col·laborar amb el que calgui per fer concerts a les grades davant de la seva
seu i donar vitalitat al vapor Gran.

 Taula d’Arts Escèniques 

Ruben Domènech Informa que la Taula que ell representa va començar a treballar molt a poc a poc perquè son
molts membres amb afinitats poc comunes i és di cil trobar-se. La par cipació és molt baixa i per aquest mo u
s’han organ zat en grups més pe ts. 



Demana poder tenir un espai sic on aquests grups pe ts de treball es puguin trobar. 
Comenta que voldria saber el projecte cultural de la ciutat, posant com exemple saber quins beneficis n’ob ndrà
la ciutat del Teatre Regina un cop ha rebut subvenció de l’Ajuntament.  
Molts grups diuen que els hi costa treballar a Terrassa en comparació a altres poblacions.
Informa  que  tenen  previst  crear  un  projecte  per  muntar  grups  col·loqui  i poder  compar r  opinions,
experiències.... 

Rosa Boladeras comenta que s’ha signat un conveni pel Teatre Regina i hi ha una part d’ús municipal per oferir i
respondre a la demanda de companyies i grups de creació que ho necessi n per assajar.

 Taula de Literatura i pensament

Montserrat Peregrina excusa l’absència de Jordi Fernandez. 
Informa que la taula ha treballat dos temes:

 Escola de literatura de Terrassa (s’ofereixen tres cursos i tres seminaris i es fa des d’Amics de les Arts i
JJMM.).  Els  cursos  que  s’estan  fent  en  caràcter  anual  son:  «Teoria  i  pràc ca  de  la  natrra va.  Una
introducció», «Curs de poesia, esser lectura i escriptura» i en caràcter trimestral «Creació i escriptura
dramà ca la poè ca de l’instant vital»
També hi ha 3 seminaris. 

 La Festa de les Lletres de Terrassa. Es proposa 5 premis: 
Premi Agus  Bartra i Premi Anna Murià – Amics de les Arts
Premi Soler i Palet de l’Ateneu Terrassenc
Premi Marta Pessarrodona – Fes val Elixir 
Premi LGTBI – Fundació LGTBI

Es proposa convocar aquests premis a finals de febrer de 2022 i lliurar-los la segona quinzena de novembre. Es
voldria fer l’acte al Teatre Alegria.

4. Precs i preguntes

Mariona Vigués agraeix en nom seu i del grup municipal que representa la feina feta a la secretaria sor nt,
Àngels Pérez  i al tècnic de Cultura Popular i Tradicional, Jaume Girona per la feina feta i l’acompanyament que
han rebut  durant aquest temps.

Sense preguntes ni exposicions, Rosa Boladeras agraeix de nou a tothom la seva assistència.

A les 20:09 h s’aixeca la sessió, de la qual s’estén aquesta acta.

Àngels Pérez Rosa Boladeras
Secretària del Consell Presidenta del Consell
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