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ACTA DEL PLENARI DEL CONSELL DE CULTURA

Núm.: 3
Data: 25 de febrer de 2020
Horari: 19’00 h
Lloc: Sala d’actes de l’Arxiu Històric de Terrassa

Hi assisteixen:

Presidència Regidora de Cultura Rosa Boladeras
Regidora  de  Qualitat
Democrà ca

Ona Mar nez Viñas

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

Pep Salazar

Representant grups municipals Junts per Terrassa (JxT) Mariona Vigués Julià
Representant grups municipals Par t dels Socialistes (PSC) Amadeu  Aguado

Moreno
Representant grups municipals Tot per Terrassa (TxT) Jordi Flores Bornao
Representant inscrit al Registre 
Municipal d’En tat Ciutadanes

CEM Ramon Rius

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

Coordinadora Grups de Cultura
Popular i Tradicional Catalana

Aniol Galí

Representant inscrit al Registre 
Municipal d’En tat Ciutadanes

L’Embarral Pau Gómez

L’Embarral Maria Rueda
Representant  àmbit  ins tucions
culturals no municipals

Centre  del  Vallès  de  l’Ins tut
del Teatre

José Antonio Muñoz

Representant  àmbit  ins tucions
culturals no municipals

Centre  de  Documentació  i
Museu Tèx l

Sílvia Carbonell Basté

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

Museus municipals Domènec Ferran

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

José Antonio Aguado

Representant taules sectorials Comissió de Cultura Popular Núria Escudé Guil
Representant taules sectorials Taula Sectorial de Música Manolo García
Representant taules sectorials Taula  Sectorial  de  Patrimoni

(Junta de Museus)
Mireia Freixa Serra

Representant taules sectorials Taula  Sectorial  de  Lectura, Jaume Aulet



Literatura i Edició
Director del Servei de Cultura Joan Coy

Secretària Tècnica Secretària tècnica del Consell Sílvia Piñol

Excusats:

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

Amics del Parc de Sant Jordi M.  Mercè  Compte
Barceló

Representant inscrit al Registre 
Municipal d’En tat Ciutadanes

Associació  de  Cultura
Contemporània de Terrassa

Marc Riera

Representant  àmbit  ins tucions
culturals no municipals

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

Adrià Fornés

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

Òscar Muñoz Casamada

Sense resposta:

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

Eduardo Mendez

Representant taules sectorials Taula Sectorial d’Arts Visuals Anna Fernández

Ordre de l’acte
1. Presentació sobre par cipació ciutadana a càrrec de l’Ona Mar nez Viñas, regidora de

Qualitat Democrà ca
2. Ra ficació membres Plenari
3. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
4. Pla de Govern
5. Taules Sectorials: espais de diàleg
6. Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió

1. Presentació sobre par cipació ciutadana a càrrec de l’Ona Mar nez Viñas, regidora de
Qualitat Democrà ca

Rosa Boladeras inicia la reunió presentant a la regidora de Qualitat Democrà ca.

Ona Mar nez comenta que s’ha repar t informació sobre la par cipació ac va de la ciutat a
totes les persones assistents a la reunió. Una de les prioritats de l’actual govern és millorar la
par cipació de la ciutadania en la governança de la ciutat i aconseguir que els Consells siguin
veritables  espais  par cipa us i  delibera us.  Remarca la  importància  d’aquests  espais  de
par cipació ciutadana en col·laboració conjunta entre l’Ajuntament, la ciutadania i el teixit
associa u.



També dóna informació sobre la plataforma Par cipa Terrassa que és el portal digital de
par cipació  de  la  ciutat.  La  informació  dels  diferents  consells  es  penjarà  en  aquesta
plataforma i serà accessible a tota la ciutadania.

2. Ra ficació membres Plenari

Joan Coy explica que amb el nou mandat hi ha hagut canvis de nomenaments en el Consell i
passa  a  informar  d’aquests  canvis.  Concretament  s’han  modificat  els  representants  dels
grups municipals, algun representant d’en tats i la secretària del Consell.

3. Aprovació de l’acta de la reunió anterior

S’aprova l’acta de la reunió anterior

4. Pla de Govern

Rosa Boladeras planteja que hi ha d’haver més paritat al Consell i comenta que des de la
Comissió Informa va es proposaran dues persones que no necessàriament seran de l’àrea
de Cultura. Seguint el Pla de Govern, es proposarà una persona relacionada amb Serveis
Socials i una altra de Sostenibilitat per tal que puguin aportar una visió més àmplia.

Seguidament es fa la presentació del Pla de Govern pel que fa al Servei de Cultura.

Joan Soler comenta tres accions concretes: la transcendència de l'arxiu a la ciutat, l'accés a la
informació i l'arxiu de les persones. La ciutat ha de prendre consciència d'arxiu i, més enllà
de les grans empreses i personalitats, s'ha d'incorporar informació i documentació de biaixos
que falten (grups LGTBI, immigrants...) per tal que sigui més plural i divers.

Domènec Ferran explica que resta pendent la redacció del projecte execu u dels dipòsits
museís cs  i  la  rehabilitació  de la  Casa Alegre  de Sagrera  en  totes  les  seves  finques.  Un
projecte en fase d’execució són les obres del nou centre d’acollida de la Seu d’Ègara, a la
plaça  Rector  Homs.  L’altra  gran  projecte  és  la  Candidatura  de  la  Seu  com  a  Patrimoni
Mundial  de  la  Unesco.  També hi  ha  sobre  la  taula  l’elaboració  del  nou  Pla  Especial  de
Patrimoni i el treball, millora i coordinació de tots els museus de la ciutat.

Joan  Coy  exposa  que  s’ha  detectat  mancança  d’accés  al  servei  de  biblioteques  en  els
districtes 6, 2 i 7, a l’altra banda de la riera. Hi ha tres possibles mesures a posar en pràc ca
per  fer  accessible  el  servei  bibliotecari:  la  instal·lació  d’un  bibliobús,  l’obertura  de  les
biblioteques escolars i la modificació del Mapa de la Lectura Pública per l’increment de la
rà o mitjançant la futurible incorporació de la població de Sant Quirze de Les Fonts.

Rosa  Boladeras  parla  de  la  decisió  polí ca  que  s’ha  pres  per  a  que  no  hi  hagi  cap
discriminació racial i tenint cura dels animals en les celebracions culturals de la ciutat. S’ha
creat una comissió per a elaborar una finestreta única de cara a les en tats. Es preveu obrir
la  primera  planta  del  Condicionament  per  a  exposar  tot  el  bes ari  de  la  ciutat.  S’ha
aconseguit que les escomeses de les ac vitats al carrer es connec n a l’enllumenat públic,
per la qual cosa es reduirà el pressupost en aquest concepte.



Pel que fa a les Arts Professionals s’està treballant un canvi de model de ges ó i es posa
èmfasi en la creació, inves gació, intercanvi, formació, recerca i captació de talent. Hi ha
voluntat  de  que hi  hagi  un  centre  de creació  per  a  cada faceta  amb un professional  al
capdavant. 

El Districte Sembra són programes que es faran a cada districte per a que hi hagi un treball
més comunitari i d’accés a la cultura. Amb Terrassa Vibra es vol crear una xarxa de músics al
carrer. En el Projecte Rocky s’està treballant per a acostar la cultura al centre d’educació i
que  sigui  realment  transformadora.  Aquest  projecte  s’està  realitzant  conjuntament  amb
Educació i Serveis Socials. Cicles Gaudí pretén portar el cinema als barris i s’iniciarà el març al
barri d’Ègara. Terrassa Pensa pretén portar la filosofia i els pensament al carrer iniciant-se al
barri de Vilardell.

També explica la trobada bilateral amb la Generalitat i els tres temes de cultura que se’ls va
exposar: les accions de museus que ha comentat Domènec Ferran; la creació d’un marc de
finançament estable en projectes de nivell com són el Jazz, el TNT, o la temporada de dansa
que es fa al Centre Cultural; i l’equipament del Vapor Ros.

5. Taules Sectorials: espais de diàleg

Rosa Boladeras  comenta que a la propera reunió presentarà una proposta de treball  en
grups per tal que hi hagi uns espais de diàleg més àgils i concrets.

6. Precs i preguntes

Amadeu  Aguado pregunta sobre  l’estat  de  l’acord  plenari  del  darrer  Consell  de  Cultura
referent al grup de treball de les arts escèniques, el procés par cipa u i el canvi de director
ar s c del Centre d’Arts Escèniques. Li sorprèn que s’hagi avançat en aquest àmbit sense
tenir en compte els professionals del sector.

Rosa Boladeras respon que, com que encara no s’havia cons tuït el Consell de Cultura, es va
crear un grup de treball amb professionals de les Arts Vives. No s’ha convocat la Taula d’Arts
Escèniques ja que el reglament permet treballar en grups de treballs.

Mireia Freixa mostra la seva preocupació pels espais buits de la Casa Alegre i per l’estat dels
magatzems dels museus.

Domènec Ferran informa que està previst que els objectes del magatzem del darrera de la
Casa Alegre vagin a la planta 0 de Vallparadís i que les finques adjacents a la Casa Alegre
formen part d’aquesta remuseització que es va plantejar a la Generalitat.

Joan Coy apunta que, seguint el reglament, la Comissió Informa va de l’Àrea de Promoció
Econòmica  i  Projecció  de  la  Ciutat  haurà  de  nomenar  una  persona  representant  per  al
Consell de Cultura. També dona a conèixer que l’òrgan consul u del Consell de Seguretat
demana el nomenament d’un representant del Consell de Cultura.

La persona proposada per a formar part del Consell de Seguretat és Nuri Escudé.



Pep Salazar comenta que el format de la reunió seria més par cipa u si els membres del
Consell disposessin de la informació prèvia, no només de l’ordre del dia. També pregunta si
la finestreta única serà només per a cultura popular.

Joan Coy respon que la finestreta única està pensada per tal d’unificar processos en un sol
tràmit de qualsevol ciutadà o ciutadana, en tat o ins tució que vulgui ocupar la via pública.

Sílvia Carbonell transmet que li interessa par cipar en el Consell per rebre informació del
que s’està fent a la ciutat i poder col·laborar. Comenta que el Museu Tèx l se sent una mica
al marge, i posa d’exemple el Pla de Seguretat de la Fira Modernista.

Teresa  Marçal  manifesta  que  és  important  definir  projectes  i  línies  de  treball  per  a
empoderar el Consell.

Joan Coy explica que per a la propera reunió es farà arribar una proposta de temes. S’enviarà
el reglament del Consell i una proposta de funcionament a tots els membres.

Manolo  García  pregunta  si  la  Comissió  Permanent  la  formaran  les  mateixes  persones  i
considera  que els  membres  d’aquesta Comissió  no poden opinar  sobre  els  projectes  de
l’en tat a la qual representen.

Rosa  Boladeras  es  compromet  a  presentar  una  proposta  de  funcionament  i  a  recollir
qualsevol altre plantejament.

Amadeu Aguado demana que es convoqui la Junta de Museus, que és l’òrgan de consulta
més an c de la ciutat.

Mireia Freixa posa sobre la taula que hi ha una en tat que vol celebrar a Terrassa un simposi
sobre el Noucen sme l’any 2021. Creu que s’hauria de cuidar aquest moviment cultural i
recuperar-lo per a la nostra història.

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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