
Acta del Plenari del Consell de la Cultura i les Arts

Núm. 1
Data 30 de gener de 2023
Horari 19:30 h
Lloc Teatre Principal (sala Cúpula)

Hi assisteixen

Presidència Regidora de Cultura Rosa Boladeras

Vicepresidència Federació coordinadora Grups De
Cultura Popular i Tradicional

Catalana De Terrassa
Aniol Galí

Secretària Tècnica Servei Cultura Elvira Donate

Representant grups municipals Tot per Terrassa (TxT) Jordi Flores

Representant grups municipals Junts per Terrassa (JxT) Mariona Vigués 

Representant inscrit al Registre
Municipal d’Entitat Ciutadanes

Ateneu Terrassenc Maria Teresa Casals 

Representant inscrit al Registre
Municipal d’Entitat Ciutadanes

Amics De Les Arts I Joventuts
Musicals

Montserrat Peregrina

Representant inscrit al Registre
Municipal d’Entitat Ciutadanes

Coordinadora d'entitats de Cultura
Andalusa de Terrassa

Montse Olmos

Representant inscrit al Registre
Municipal d’Entitat Ciutadanes

Escola de Música E8 Joan Quesada

Representant àmbit institucions
culturals no municipals

La Factoria Cultural Adrià Fornés

Representant àmbit institucions
culturals no municipals

Centre del Vallès de l'Institut del
Teatre

José Muñoz

Representant àmbit serveis
culturals municipals

Escola municipal d'Art Gabriel Verderi

Representant àmbit serveis
culturals municipals

Director de Serveis de Cultura Manuel Fuster

Representant inscrit al registre
participació ciutadania

Amics del Parc de Sant Jordi Maria Mercè Compte

Representant taules sectorials Comissió 
 Cultura Popular i Tradicional

Núria Escudé

Representant taules sectorials Taula Sectorial Arts Visuals Paulo Cascais
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Representant taules sectorials Taula Sectorial de Lletres i
Pensament

Jordi Fernández

Representant taules sectorials Taula Sectorial Arts Escèniques Ruben Domènech

Representant taules sectorials Taula Sectorial Música Rosa Mª Ribera

Representant taules sectorials Taula  Patrimoni Domènec Ferran

Excusats

Representant grups municipals Partit dels Socialistes (PSC) Josefina Merino

Representant inscrit al Registre
Municipal d’Entitat Ciutadanes

Omnia Books Irene Trullàs

Representant àmbit serveis
culturals municipals

Cap del Servei de Promoció
Cultural 

Susana Medina

No excusats

Representant grups municipals Esquerra Republicana de
Catalunya-Moviment d’Esquerres

(ERC-MES)

Pep Salazar

Representant grups municipals Ciutadans-Partido de la
Ciudadania (C's) Eduardo Mendez

Representant inscrit al Registre
Municipal d’Entitat Ciutadanes

Centre d'Estudis Històrics de
Terrassa

Joan Marcel Talo

Representant inscrit al Registre
Municipal d’Entitat Ciutadanes

Associació de Cultura
Contemporània

de Terrassa -ACCTE

Marc Riera

Representant àmbit institucions
culturals no municipals

Centre de Documentació i Museu
Tèxtil

Sílvia Carbonell

Representant inscrit al registre
participació ciutadania

Ballarí Adrian Moreno
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Ordre de l’acte

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la reunió del dia 19 de setembre de 2022
2. Informe de mandat del Consell de Cultura i de les Taules Sectorials
3. Impuls projectes Pla Treball any 2023
4. Posada en comú de la recollida de propostes per la modificació del  Reglament del
Consell de la Cultura i de les Arts de Terrassa.
5. Proposta sessió extraordinària per presentació accions fetes pels Serveis de Cultura
6. Precs i preguntes
       - Visita Museu Tèxtil

Desenvolupament de la sessió

Rosa  Boladeras dona  la  benvinguda,  agraeix  la  presència  i  comenta  que  té  un
compromís al Cinema Catalunya i ha de marxar.

Dels punts de l’ordre del dia explica que hi ha una proposta de sessió extraordinaria per
presentar les accions fetes pels serveis de Cultura; un altre punt és l’informe de mandat,
que és donar comptes del que cadascuna de les taules sectorials s’ha proposat com a
objectiu i  ha portat a terme i  els temes que s’han decidit  i  s’han tirat  endavant en el
Consell Municipal. Aquest informe s’està elaborant i en breu s’enviarà al plenari per si han
de fer alguna esmena.

I un altre punt és animar a tots els portaveus de les taules sectorials, que per l’any 2023
proposin un o varis nous objectius, en el qual les taules es pugin centrar, a part de totes
les propostes que puguin sorgir a les reunions.

Elvira Donate dona les gràcies a la Rosa i passar a llegir els punts de l’ordre del dia:

1. Aprovació, si s'escau, de l’acta de la reunió del 19-09-22

Els membres del plenari donen el seu vist-i-plau a l'aprovació de l’acta.

2. Informe de mandat del Consell de la Cultura i de le Taules Sectorials.

Elvira Donate explica que l’informe està gairabé elaborat i s’ha fet des de que la Rosa
Boladeras està com a presidenta del Consell, tenint present que al 2020 no es van fer
gaire reunions per la pandèmia, i que per tant serà bàsicament dels anys 2021 i 2022;  i
que és un recull literal de les actes del Consell de Cultura i les de les Taules Sectorials.
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3. Impuls projectes Pla Treball any 2023

Manu Fuster  comenta que es tracta de veure quins objectius anuals podem tenir i  es
poden identificar per les difertents taules sectorials, o be el que els propis membres del
Consell puguin aportar. 

Nuria Escudé comenta que ells ja tenen l’objectiu de passar a taula, ja que encara son
comissió,  i  valora  que es pot  aconseguir  ja  que tots  al  Consell  son taules i  que a la
propera reunió ho han de votar.

Rosa Mª Ribera considera que seria interessant fer un projecte transversal ja que cada
taula ja treballa els aspectes més concrets i es posa els seus objectius. Es tractaria d’un
objectiu  tipus  Fira  Modernista;  per  exemple  buscar  un  dia,  un  escenari  històric  i  fer
accions amb grups de cultura popular, música, teatre, lectures de poemes,...

Nuria Escudé comenta que tenim aprovat pel Ple, el dia de la Cultura, i que no s’ha fet
mai. Inclòs es va dir de fer un monument, un homenatge. 

Manu Fuster consulta a la Nuria que li sembla, que es va quedar a la Comissió, que no
era necesari fer un dia expressament, si no fer-ho coincidir amb la Mostra Cultural.

Rosa Mª Ribera opina que creu que ha de ser un tema diferent i que la Mostra Cultural ja
té el seu espai. 

Mª Teresa Casals aporta que la comissió del Laberint d’Arcadia va anar a l’ajuntament al
mes de setembre-octubre, per que quan es va fer fa cincs anys, es va quedar que podria
ser un espectacle que es podria repetir cada cinc anys. Els hi van dir que per aquest any
2023 no hi ha pressupost i que es mirés de treballar pel 2024.

Manu Fuster comenta que el projecte del Laberint d’Arcadia no està descartat per que és
un projecte  molt  interessant  i  transversal,  i  tot  que a nivell  pressupostari  no es pogui
abarcar aquest any, si que es pot anar treballant.

Mª Teresa  Casals diu  que  s’ha  de  parlar  amb  els  grups  de  cultura  popular  i  molts
desconeixen el que és el Laberint d’Arcadia, ja que es va fer a l’any 1992. Els hi van dir
que calculessin pressupostos, però fer-ho a un any vista no té molt sentit ja que els preus
poden variar molt.

Domènec  Ferran comenta  que  si  es  tracta  d’un  projecte  gran  com  el  del  Laberint
d’Arcadia i per que sigui transversal, no pots fer res sense un pressupost.
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Manu Fuster comenta que moltes vegades pensem que necessitem moltíssim pressupost
i en realitat després ajustant la infrastructura no cal que sigui dins del presssupot per que
hi ha una licitació que l’engloba, el so tampoc per que també té una licitació, etc..

Que quan parlem de propostes no ens estem referint única i exclusivament a  projectes
per tirar endavant; si no també, si com a Consell teniu algun tipus de necessitat, algun
tema que s’hagi de retocar, d’implementar, de donar cobertura al funcionament.

4. Posada en comú de la recollida de propostes per la modificació del Reglament
del Consell de la Cultura i de les Arts de Terrassa.

Manu Fuster comenta que l’article 1 no hi ha cap esmena i passem directament a l’article
2.

Elvira Donate comenta que a l’article 2 seria important afegir la part que explica on es
sosté el propi reglament, segons el reglament de Participació Ciutadana.

Llegueix de l’article 2, punt 2 , apartat c, les aportacions fetes per: 

Comissió de Cultura Popular

«Cal treure aquest punt ja que el Consell no hauria de poder influir en la revisió de les
subvencions  quan  la  majoria  de  representants  del  consell  pertanyen  a  entitats  que
demanen subvenció»

Taula de Música

«També quan es posa dotar Article 2 . 1 . m /o , si finalment no gestionem subvencions i
si que des del Consell es pot donar consells i establir prioritats hauries de ser una mica
mes explícit»

Serveis de Cultura (Director Serveis Cultura i Secretaria Tècnica) 

«eliminar l’apartat c»

Rosa Mª Ribera comenta que si no gestionem les subvencions i arriben al Consell, que
es pogui donar una opinió des de la taula.

Manu Fuster  comenta que això és molt delicat  pel tema de ser jutge i part i és un dels
punts pels quals es va decidir portar a terme la modificació del reglament. Era iregular que
una comissió que naixia del Consell i que estava formada per entitats, poguessin valorar
subvencions dins del seu àmbit.

Com a membre vocal del consell creu que aquest punt no s’hauria d’incloure.

Els membres manifesten que estan d’acord.
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Elvira Donate llegueix de l’article 3 l’aportació feta per: 

Serveis de Cultura   (  Director Serveis Cultura i Secretaria Tècnica)   

eliminar del paràgraf allà on diu «Comissió Permanent».

Els membres donen el seu vist-i-plau.

Llegueix de l’article 4 l’aportació feta per: 

Secretaria Tècnica

«Afegir:
Corresponen a la Presidència les atribucions següents: 
• Dirigir el Consell Municipal de la Cultura i de les Arts. 
• Convocar i dirigir les sessions del Plenari del Consell i de les comissions. 
• Elevar els acords a l’Alcaldia i, si escau, als òrgans de govern de l’Ajuntament. 
• Executar, supervisar i fer complir els acords que hagi d’adoptar el Consell.» 

Els membres manifesten que estan d’acord.

Llegueix de l’article 5 l’aportació feta per: 

Secretaria Tècnica

«Afegir:
•  Col·laborar  amb  la  Presidència  del  Consell  en  l’exercici  de  les  seves  funcions  i
substituir, amb caràcter accidental, la Presidència en cas d’absència o malaltia, mentre
l’Alcaldia no nomeni la nova Presidència, si és el cas.»

Els membres manifesten que estan d’acord.

Llegueix de l’article 6, punt 1 l’aportació feta per: 

Serveis de Cultura   (  Director Serveis Cultura i Secretaria Tècnica)  

«Afegir al paràgraf:  «rebre informació detallada» segons diu l’article 24 (punt 24.4) del
Reglament de Participació»

I aprofita per  comentar que no va tenir present posar al document d’aportacions que va
enviar al plenari, el fet de que quan al reglament diu que:  «Les sessions de treball del
Plenari seran obertes a la ciutadania, que hi podrà intervenir a través dels mecanismes
que estableixi el mateix  Consell»;  establir  quin  son  aquests  mecanismes,  per  que no
s’especificaven enlloc i va fer la consulta tècnica i la resposta va ser, fent la sol·licitud via
instància.
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Manu  Fuster comenta que ja s’està fent,  per que hi  ha entitats que volen colaborar o
estar en alguna taula sectorial i fan la petició. Per tant, que quedi reflectit de quina manera
la ciutadania pot assistir i per quins mitjans es pot posar en contacte amb el Consell de
Cultura per tal de poder participar-hi.

Els membres manifesten que estan d’acord.

Elvira Donate llegueix de l’article 6, punt 2 l’aportació feta per: 

Serveis de Cultura   (  Director Serveis Cultura i Secretaria Tècnica)  

«Modificar aquest paràgraf i posar-ho com ho té el Consell Municipal de l’FP:
El Plenari es constitueix vàlidament amb l’assistència, en primera convocatòria, de com
a mínim la meitat mes 1 del seu nombre legal de membres.  Si no existís quòrum
suficient,  es  constituirà  en  segona  convocatòria  deu  minuts  més  tard  de  l'hora
assenyalada per a la primera, amb un terç del nombre legal de persones membres.
És obligatòria l'assistència de la Presidència i la Secretaria. o de qui, en cada cas, les
substitueixi. "

I comenta que justament el passat mes de desembre no es va poder constituir el plenari
per que ni hi havia confirmada l’assitència del mínim necessari.

Manu Fuster  aporta que quan hi  ha algun tipus de decisions que s’ha de pactar,  ha
d’haver-hi un mínim de membres del Consell.

Els membres manifesten que estan d’acord.

Elvira Donate llegueix de l’article 6, punt 3, apartat d les aportacions fetes per: 

Comissió Cultura Popular
«Cal modificar el redactat actual i que quedi clar que els representants de les diferents
entitats també han de tenir vot.»

«La Coordinadora de Grups de Cultura Popular i Tradicional Catalana i la Coordinadora
d’Entitats Andaluses haurien de tenir un representant permanent en el Consell per la seva
pròpia institució i no dependre de ser escollida.

Proposem que en l’apartat 6.3.d, dels 8 representants a escollir passi a 6, i que les dues 
coordinadores hi tinguin un representant permanent cadascuna.»

Serveis Cultura (Director Serveis Cultura i Secretaria Tècnica)
Afegir amb veu i amb vot
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Manu Fuster comenta referent a l’aportació que fa la Comissió de Cultura Popular, que és
un tema que s’hauria de votar, ja que d’aquesta manera s’hipotecaria la representativitat
de la resta d’entitats i per tant creu que l’opció seria, en tot cas, augmentar de 8 a 10
membres,  però  a  la  mateixa  vegada  ens  assegurarien  dues  representacions,  ja  que
generalment no hi ha molta afluencia de candidats a formar part.

Montse Peregrina comenta que llavors podria donar-se el cas que ara els Amics de les
Arts també diguessin que volen ser membres permanents del Consell i que aquest tema
ho hauria de consultar amb el president de la seva entitat.

Rosa Mª Ribera  pregunta que si  s’hagués de votar,  segons el  Reglament actual,  qui
podria votar.

Elvira Donate diu que actualment només poden votar la presidència, la vicepresidència i
els  representants  dels  grups  municipals  i  que davant  d’aquesta  situació  hem de  tenir
present que es va decidir  que tirariem endavant la modificació del Reglament,  a la sessió
del 27 de juny de 2022.

Ruben Domènech comenta que si  no es presenten a formar part  del  Consell  moltes
entitats, les coordinadores no s’haurien de preocupar d’estar representades i si algun dia
hi ha aquesta circunstància, llavors si es podriar votar qui ha de ser-hi. 

Manu  Fuster pregunta als membres si tothom està d’acord de que  a part dels que ja
tenen dret a vot, també ho tinguin els 8 representants de l’apartat d, els 6 de l’apartat e,
els representants municipals  i els representants de les taules sectorials.

El plenari respon que correcte.

Ruben Domènech consulta si el suplent tindrà dret a votar

Manu Fuster li  respon que el  substitut sempre que faci  les funcions del representant,
tindrà dret a vot. El que no pot ser és que vingui els dos i votar els dos.

Elvira Donate llegueix de l’article 6, punt 3, apartat e les aportacions fetes per:

Taula Lletres i Pensament
«Pot ser que actualment l'Escola de Fotografia i Multimèdia es digui Centre de la Imatge i
la Tecnologia Multimèdia?»

Amics de les Arts i Joventuts Musicals
«Pensem que caldria clarificar la diferència entre els representants dels grups d) i e), així
com deixar  clar  quins són els criteris  d'assignació  a aquests  dos grups.  Tampoc ens
queda clar com s'escullen aquests representants.»
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Taula Lletres i Pensament
«No queda clar que diferència les entitats que com posen dels grups d i e. No queda clar
quin és el criteri per incloure una entitat al grup d i no al e, i viceversa. Les del grup d són
les que estan inscrites a RMEAC i les grup e són les que no consten al RMEAC? Les del
grup  d  són  d'àmbit  municipal  i  les  del  grup  e  són  les  d'àmbit  no  municipal  o  àmbit
nacional? Per exemple, per quin motiu la Fundació Tobella es troba al grup e i en canvi
Amics de les Arts i Joventuts Musicals i l'Ateneu Terrassenc [es suposa que] estan al grup
d?

En  cap  moment  s'explica  com  i  amb  quin  criteri  s'escullen  aquestes  8  +  6  entitats
representants.»

Serveis Cultura (Director Serveis Cultura i Secretaria Tècnica)
«Afegir amb veu i amb vot»

«Afegir  a  Àmbit  d'institucions  culturals  no  municipals  i  a  Àmbit  dels  serveis  culturals
municipals: «o d’altres de caràcter similar».

Elvira  Donate comenta  que  es  té  en  compte  l’aportació  de  la  Taula  de  Lletres  i
Pensament  del  canvi  del  nom de l’Escola  de Fotografia  i  Multimedia,  que ara  és diu
Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia i també el que comenta l’Adrià Fornés en
quant al canvi de nom del Centre Cultura-Fundació Antiga Caixa de Terrassa que ara és
diu Factoria Cultural de Terrasa (LaFACT).

Montse Peregrina sol·licita aclarar la diferencia entre els membres del grup d i e, i saber
per que Amics de les Arts no està al grup e.

Jordi Fernández planteja per que si està relacionada la Fundació Arxiu Tobella i no els
Amics de les Arts.

Manu Fuster contesta que en el seu moment es van designar aquestes institucions i que
es pot modificar.

El d és un grup d’entitats sense ànim de lucre i que participa al mon cultural de la ciutat i
el e, son institucions que es dediquen a treballar per la cultura de la ciutat i també està la
vessant de les que serien municipals.

Manu Fuster  pregunta als membres del plenari, que com ja son les 21 hores, si estan
d’acord  en  fer  una  convocatòria  extraordinària  per  acabar  de  treballar  el  document
d’aportacions a les modificacions del reglament. 

Els membres del plenari donen el seu vist-i-plau.

Elvira Donate comenta que ens hem quedat a l’apartat f de l’article 6.
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5.  Proposta  sessió  extraordinària  per  presentació  accions fetes  pels  Serveis  de
Cultura.

Elvira Donate explica,  segons el  que ha comentat  la Rosa Boladeras,  fer  una sessió
extraordinària per poder presentar les accions dels serveis de Cultura al 2022.  

6. Precs i preguntes

- Visita Museu Tèxtil.
Elvira Donate comenta que com no ha donat temps de parlar-ho, es tindrà en compte a la
propera sessió que hi hagi.

- Inauguració placa Garcia Lorca.
Rubén  Domènech  convida a tothom aquest dissabte dia 4 de febrer a la inauguració de
la placa a Garcia Lorca, arrel de la seva visita a Terrassa amb Margarida Xiurgú; i que
l’acte  s’ha  fet  coincidir  amb  el  mateix  dia  de  la  representació  de  Yerma,  al  Teatre
Principal. 

- Dia i hora sessions Consell.
Es torna a parlar del dia i hora establert per fer les sessions ja que hi ha dues persones
del plenari que els hi coincideix amb un altre compromís, però després de parlar-ho, es
torna a acordar que les reunions siguin quan ja s’havien establert, els dilluns a les 19:30 h,
per que és quan millor li va a la majoria dels membres.

Sense més preguntes ni exposicions, a les 21:05 h s’aixecà la sessió, de la qual s’estén
aquesta acta.

Elvira Donate  Rosa Boladeras

Secretària del Consell Presidenta del Consell
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