
Regidoria de Cultura

ACTA DEL PLENARI DEL CONSELL DE CULTURA

Núm.: 5
Data: 27 d’abril de 2021
Horari: 18:30h
Lloc: Online – Aplicació Teams

Hi assisteixen:

Presidència Regidora de Cultura Rosa Boladeras

Representant grups municipals Par t dels Socialistes (PSC) 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

Casa de la Música de Terrassa Núria Segovia

Representant inscrit al Registre 
Municipal d’En tat Ciutadanes

Ateneu Terrassenc Teresa Casals Cienfuegos-
Jovellanos

Representant inscrit al Registre 
Municipal d’En tat Ciutadanes

L’Embarral Pau Gómez

Representant inscrit al Registre 
Municipal d’En tat Ciutadanes

Amics del Parc de Sant Jordi M. Mercè Compte Barceló

Representant àmbit ins tucions 
culturals no municipals

Centre de Documentació i Museu 
Tèx l

Sílvia Carbonell

Representant àmbit ins tucions 
culturals no municipals

Centre del Vallès de l’Ins tut del 
Teatre

José A. Muñoz

Representant àmbit ins tucions 
culturals no municipals

Fundació An ga Caixa Terrassa i 
Fundació Cultural del Centre 
Cultural Terrassa

Adrià Fornés

Representant àmbit serveis culturals 
municipals

Escola municipal d’Art Gabriel Verderi Gu érrez

Representant àmbit serveis culturals 
municipals

Director Museu de Terrassa Joan Coma

Representant àmbit serveis culturals 
municipals

Director dels Serveis de Cultura Manu Fuster

Representant taules sectorials Taula Sectorial d’Arts Visuals Lidia Cazorla

Representant taules sectorials Comissió de Cultura Popular Núria Escudé Guil

Representant taules sectorials Taula Sectorial  Lletres i 
Pensament

Jordi Fernández

Representant taules sectorials Taula Sectorial de Música Núria Segovia
Representant taules sectorials Taula Sectorial de Patrimoni Domènec Ferran

Representant taules sectorials Taula Sectorial d’Arts Escèniques Rubèn Domènech
Secretària Tècnica Secretària tècnica del Consell Àngels Pérez



Serveis de Cultura Cap Promoció Cultural Susana Medina

Serveis de Cultura Tècnic Cultura Popular i Tradicional Jaume Girona

Serveis de Cultura Directora de Programes de Teatre Giulia Poltronieri

Serveis de Cultura Directora BCT Montse De La Torre

Serveis de Cultura Tècnic Música Clàssica Arturo Palomares

Serveis de Cultura Tècnica Arts Visuals Imma Vilches

Serveis de Cultura Tècnic Arts Escèniques Gabriel Sicilia

Serveis de Cultura Col·laborador en pràc ques Òscar Montes

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

Amics de la Música de Terrassa Teresa Marçal

Representant inscrit al Registre 
Municipal d’En tat Ciutadanes

Associació de Cultura 
Contemporània de Terrassa

Marc Riera

Representant inscrit al Registre 
Municipal d’En tat Ciutadanes

CEM Ramon Rius

Representant inscrit en el Registre mpal. 
de Par cipació a la Ciutadania

Òscar Muñoz Casamada

Representant taules sectorials Taula Sectorial de Música Ramon Rius
Serveis de Cultura Tècnic Música Moderna Toni Ramón



Ordre de l’acte

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Actualització membres Consell i Cons tució Comissió Permanent
3. Posada en comú de les diferents línies de treball de totes les Taules Sectorials del Consell
3. Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió

En primer  lloc  la  regidora  de Cultura,  Rosa Boladeras  exposa als  membres  del  Consell  informació  sobre  la
problemà ca sorgida arrel del Fes val Elixir. Reafirma que tot el procés de contractació ha estat correcte i legal,
que no s’ha vulnerat cap llei i ha estat aprovat per la màxima autoritat jurídica de l’Ajuntament.

1.     Aprovació de l’acta de la reunió anterior  

S’aprova l’acta de la reunió anterior sense cap esmena.

2.   Actualització membres Consell i Cons tució Comissió Permanent  

Òscar Montes, col·laborador en pràc ques del Servei de Cultura explica les modificacions que caldria fer segons
marca el Reglament del Consell. 

El Reglament del Consell diu que a mig Mandat cal fer renovació dels 8 representants de les en tats inscrites en
el Registre Municipal d’En tats Ciutadanes de l’àmbit cultural i dels dos representants de col·lec us i persones
inscrites en el Registre Municipal de Par cipació de la Ciutadania.

Per fer aquesta renovació la Regidoria planteja als membres del Consell el següent:

Criteris de selecció: 
Per tal d’escollir els 8 membres de l’epígraf 3.d) de l’ar cle 6 es seguiran els següents criteris.

Es dividiran les en tats representants en diferents àmbits:
 1 representant de cultura popular
 1 representant d’arts visuals
 1 representant d’arts escèniques
 1 representant de música
 1 representant de patrimoni
 1 representant de lletres i pensament
 2 representants de persones amb trajectòria i expertesa

En el cas que hi hagi més d’una candidatura per àmbit, es decidirà la representació final en forma de sorteig.
En el cas que no hi hagi cap presentació de candidatures en algun àmbit concret, es decidirà la representació
final  en forma de sorteig tenint  en compte la resta de candidatures dels  altres àmbits i  que no hagin sigut
escollides.
Cada en tat haurà de presentar a 2 possibles representats, seguint els criteris de paritat de gènere. En cas de ser
una de les en tats escollides al Consell, un dels representats presentats quedarà com a tular i l’altre com a
suplent.
Per  tal  d’escollir  els  2  membres  de  l’epígraf  3.f)  de  l’ar cle  6  es  farà  un  sorteig  un  cop  s’hagin  rebut  les
candidatures al Registre General.

Termini de presentació de sol·licituds: 15 dies hàbils des de l’enviament d’aquest correu. És a dir del 30/04 al
20/05 ambdós inclosos

Pel que fa als membres de la Comissió Permanent, aquests s’escolliran un cop s’actualitzin els membres del 
Consell.

Els membres del Plenari aproven aquestes modificacions.



3. Posada en comú de les diferents línies de treball de totes les Taules Sectorials del Consell

Rosa Boladeras demana que cada representant de les Taules amb el suport del tècnic/a de referència posin en
comú el treball realitzat fins a la data. 

Taula Sectorial de Patrimoni: el representant és Domènec Ferran

Fa una introducció dient que la Taula de Patrimoni és una renovació del que an gament era la Junta de Museus.
Les reunions seran trimestrals i ja se n’han fet dues. 
S’ha començat a treballar en un espai de debat i comunicació de tots els elements que formen el patrimoni de la
ciutat. 
Els temes tractats en les dues reunions han estat: 

- Treball conjunt amb els tres equipaments museís cs de la ciutat (Museu de Terrassa, mNACTEC i Museu
Tèx l)

- Engegar el projecte de rehabilitació dels dipòsits museís cs
- Projecte de rehabilitació de la  Masia Freixa
- Projecte de rehabilitació del casal al barri de St. Pere que serà un punt d’informació de la Seu d’Ègara
- Projecte de la Candidatura de la Seu d’Ègara Patrimoni de la Humanitat
- Al 2021 ac vitats any Becke
- Creació d’una nova associació: Terrassa amb la Seu 
- Presentació pe t esbós intervencions arqueològiques al centre de la ciutat (raval de Montserrat, 9 i al

carrer Cremat, 1)
- Nou catàleg d’edificis Patrimoni Històric Local protegits
- Fira Modernista
- Donació de pintura d’ar stes locals del col·leccionista Francesc Xavier Closa

Rosa Boladeras afegeix dues coses:

- Ampliació horaris Casa Alegre 
- Converses amb escoles d’alta complexitat de cara a poder visitar la Seu d’Ègara de forma més accessible

econòmicament.

No hi ha preguntes.

Taula Sectorial d’Arts Escèniques: el representant és Rubèn Domènech

La Taula s’ha reunit dues vegades. Es vol treballar dins la mateixa taula amb tres grups diferenciats amb les
següents propostes:

- Reflexió i pensament al voltant de les Arts Escèniques (línies de futur)
- Suport a la programació municipal – programació més transversal
- Connexió amb en tats i esdeveniments a Terrassa (vincles entre grups i inicia ves de ciutat)

S’informa que el dia 23 de maig s’inaugura la Sala Gran del Teatre Principal amb el nom d’Àngels Poch. El
mateix dia  es vol  fer  la presentació de la nova web d’Arts Escèniques i  la  inauguració del  bar  que el
ges onarà Prodis. 
Cada cop es vol que el Teatre Principal es gui més obert a la ciutadania.
De cara al novembre es tornarà a fer la Mostra Set de Teatre i s’ha plantejat fer una base de dades de la
mateixa Taula per tenir una relació més directe amb els seus membres.

Rosa Boladeras afegeix que es va engegar amb Casa la Música el programa Rock’in per donar accés a la
música a estudiants d’ins tut d’alta complexitat que no poden pagar estudis musicals. 
Al mes de juliol es farà una col·laboració amb l’ESTAE i els nois i noies que s’han preparat muntaran un
concert al Teatre Alegria els dies 3,4 i 5 de juliol.

José Muñoz Lergo demana de formar part de la Taula d’Arts Escèniques.



Adrià Fornés informa que al mes de novembre hi haurà el Fes val Terrassa Ciutat de Dansa. Serà un Fes val de
ciutat amb complicitat amb poblacions del voltant.  Es vol portar els espectacles a altres espais de diversos barris
de la ciutat amb la voluntat que la dansa arribi a tot arreu, a espais i persones que no tenen contacte amb la
dansa.

Rosa Boladeras comenta que es va enviar un correu des de Serveis Socials on s’informava que hi ha un reglament
municipal de prestacions socials, i entre d’altres, relacionades amb la Cultura per tal d’afavorir la inclusió social
de molts infants, adolescents i joves i sobretot per tal de fomentar la igualtat d’oportunitats a la nostra ciutat.  

Taula Sectorial de Cultura Popular i Tradicional: la representant és Núria Escudé

En  aquesta  taula  formen  part  unes  50  en tats.  L’objec u  és  vetllar  pel  bon  funcionament  de  les  festes
tradicionals de la ciutat, aportar idees i criteris per dur-les a terme i promoure la cultura popular i tradicional.
Es reuneix dues vegades a l’any. 

A la reunió del passat 23 de març es van tractar els següents temes:

- Valoració Reis
- Valoració Carnestoltes
- Valoració Tres Tombs
- Festa Major
- Proposta presentada pel PSC – Dia de Cultura Popular de Terrassa i elaboració monument al·legòric a la

cultura popular egarenca

Tema important: Edifici Condicionament (centre de Cultura Popular i Tradicional Catalana de Terrassa) – espai
d’assaig i magatzem d’en tats. S’ha fet un conveni de cessió per la ges ó de l’espai a la Coordinadora de Grups de
Cultura Popular i Tradicional Catalana de Terrassa.
En aquest espai hi ha dos magatzems, un ges onat pels Serveis de Cultura i l’altre per l’Associació de Circ Tub
d’Assaig.
Hi ha altres espais en rehabilitació.

Jaume Girona exposa els antecedents d’aquesta taula informant que històricament la Taula és herència d’una
comissió de finals dels 70 principis 80 que era la Comissió de Festa Major. 
Actualment s’han adonat que aquesta Comissió és l’única on hi ha representants polí cs dels grups municipals i
considera que és un tema a debatre del perquè només en formen part d’una Taula quan en el mateix Plenari del
Consell ja hi ha representats els par ts polí cs que formen part del Consistori.

A la pròxima reunió de la Taula es posarà aquest punt dins l’ordre del dia.

Rosa  Boladeras fa  saber  del  compromís  de  mantenir  les  subvencions  encara  que  no  s’hagin  pogut  fer  les
ac vitats previstes. Les subvencions es poden des nar a altres necessitats que nguin les en tats, exceptuant la
festa de l’arribada dels Reis d’Orient.

Taula Sectorial d’Arts Visuals: la representant és Lidia Cazorla

La Taula està formada per unes 50 persones i s’ha reunit dues vegades.
Des de la Taula s’ha treballat en els següents projectes:

- Par cipació de Terrassa a la Biennal Manifesta del 2024 – Objec u: ar cular la proposta de Terrassa al
voltant de les Arts Contemporànies. Replantejar el món a través de la crea vitat ar s ca i el compromís
social.

- Creació d’un Mercat d’Art (impulsat per la preocupació del sector. Es vol tenir un lloc per ensenyar i
visibilitzar els treballs locals per exhibir i vendre). S’estan buscant espais.

- Comunicar i projectar les Arts Visuals.  És important  tenir una projecció exterior.  Creació d’una Taula
específica per portar les accions de divulgació i projecció. 

- Creació de xarxes col·labora ves amb altres equipaments, projectes i municipis. 

Imma Vilches afegeix que és molt important reforçar el sen ment de voluntat de ser una Taula oberta,
transparent i dinàmica.



Per part de la Regidoria hi ha una aposta forta per les arts visuals com és la renovació de l’edifici de la Sala
Muncunill amb intervencions de l’estructura de l’edifici que permet garan es de seguretat a l’hora d’oferir
exposicions de primera línia.
L’any 2021 es farà una segona intervenció que és la clima tzació de tot l’edifici.

Taula Sectorial de Lletres i Pensament: el representant és Jordi Fernández

Les reunions seran trimestrals i ja se n’han fet dues.
La Taula té una representació d’unes 15 persones.

Es treballa amb dos projectes

- Escola  d’Escriptura:  interès  de  la  Regidoria  i  Amics  de  les  Arts  de  crear  aquesta  escola.  Dos
plantejaments: que Amics de les Arts creï la seva pròpia escola o delegar-ho a un centre que ja ngui el
mecanisme i  la  ges ó.  Es  tenen converses  amb l’escola Bloom de Barcelona a través  del  terrassenc
Toritaka Tokumei.  Pendent d’una reunió que es farà ben aviat.

- Creació d’una Festa de les Lletres Ciutat Lectora. El primer pas és fer un inventari dels Premis que hi ha a
Terrassa (11) no escolars. És complicat unificar tots els premis en una sola nit. 

Rosa Boladeras: compateix la web de l’escola Bloom per qui vulgui visitar-lo (www.escolabloom.com)

Taula Sectorial de Música: la representant és Núria Segovia. 

Han fet una reunió. L’assistència va ser d’unes vint persones.

La reunió va servir per conèixer als integrants de la Taula i perquè el tècnic referent dels Serveis de Cultura
exposés els projectes que des del Servei s’estan impulsant:

- Terrassa Vibra (apropar la música a la ciutadania)
- Fes val Maleducats – mes de juliol – Fes val de Música Urbana. Música local emergent.
- Programació Més Música (formacions de música clàssica)

La Taula va elegir dos representants un de Clàssica i una de Moderna. El representant de Música Clàssica és en
Ramon Rius del CEM.

Volen convocar  la  Taula  per  temà ques  més  concretes  (locals  d’oci  nocturn,  associacions  que  fan  fes vals,
escoles música, músiques d’es ls molt diferents... per tenir millor dinàmica i ser més execu us).

Rosa Boladeras afegeix que ja està quasi enlles t el mapa de punts on un músic pugui tenir un espai al carrer
amb escomesa i pugui donar a conèixer la seva música i, a l’hora, rebre dona us.

4. Precs i preguntes

Pep Salazar – Demana que cons  en acta la seva felicitació i agraïment a tots i totes les representants i membres
de les Taules Sectorials pel seu treball i la feina que estan realitzant. 

Lídia Cazorla – Demana que els representants de les Taules puguin tenir els mails de la resta de representants.

Jordi Fernández – Comenta que en el Consell no hi ha representació del Cinema. 

Rosa Boladeras – Informa que en l’estructura de regidories, Projectes Audiovisuals no depèn de Cultura. Aquesta
regidoria té una Taula pròpia on justament el director dels Serveis de Cultura en forma part i si cal, informarà en
aquest Consell dels temes que puguin interessar. 



Jordi Fernández – Comenta que des d’Amics de les Arts han rebut una proposta de  Roser Girona, ar s cament
Rrose Present, per fer un Fes val Video Art o vídeo experimental. Des d’Amics de les Arts no tenen els recursos
per rar endavant aquest Fes val i voldria saber amb qui la podria posar en contacte.

Rosa Boladeras –  Caldria que es dirigís directament al regidor de Projectes Audiovisuals,  Josep Forn. Com a
regidora de  la Societat Municipal de Comunicació ella pot oferir el Cinema Catalunya.

Pep Salazar – Exposa que també troba a faltar en aquests debats la intersecció que té la Cultura amb la innovació
les arts audiovisuals, digitals i les indústries culturals i crea ves. La Cultura com a motor econòmic.

Rubèn Domènech – Comenta que dona suport a Lídia Cazorla en fer trobades conjuntes, però troba a faltar la
implicació i suport de l’administració. Hi ha moltes inauguracions, presentacions d’ac vitats o actes on no hi ha
assistència polí ca.

Rosa Boladeras – Pren nota del comentari de Rubèn Domènech, però considera que amb pandèmia ha estat
complicat poder assis r a ac vitats però té el desig d’anar-hi més sovint a par r d’ara.

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

A les 20:35 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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