ACTA NÚM. 04 SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL CONSELL SECTORIAL DE
CULTURA EL DIA 19 DE NOVEMBRE DE 2013.
Al Sala de Juntes de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, a les 20.15 hores del dia 19 de
novembre, es reuneixen en segona convocatòria els senyors i senyores relacionats a
continuació, per celebrar sessió ordinària convocada, i tractar els punts de l’ordre del dia de
la convocatòria.
ASSISTENTS
Presidenta
Sra. Pilar Puimedon Monclús
Vocals
Sr. Andreu Costa (Ass. de Pessebristes)
Sr. Pere Salvador (ACF Olesa Sardanista, CAL Olesa i Amics de
Sant Salvador)
Sra. Sara Valls (Parròquia Santa Maria – Ass. Misteris)
Sr. Miquel Martínez (La Passió)
Sra. Neus Valldeperas (La Passió)
Sr. Domingo Vallès (Casal Catequístic, La Xarxa, Bloc Juvenil)
Sr. Tomàs Sánchez (Esbart Olesà i F. E. M. d’Arts i Oficis)
Sra. Mercè Segura ( F. E. M. d’Arts i Oficis i Casal Cat.)
Sra. Raquel Figueras (Custus Ignis)
Sr. Marc Surós (Custus Ignis)
Sra. Mercè Batet (Escolania)
Secretària
Sra. Elisabet Pinyol i Dolader

La Presidenta obre la sessió i es passa al primer punt de l’ordre del dia.
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior, si s’escau.
S’aprova per unanimitat l’acta del consell anterior de data 12 de setembre de 2013.
2. Modificació dels Reglaments dels Consells
La presidenta, Pilar Puimedon, comenta que l’antic reglament dels consell cal revisar-lo
conjuntament, i que per aquest motiu assisteix la tècnica Montse Muñoz, per rebre les
propostes de les entitats. Prèviament se’ls hi va enviar via correu electrònic.
Marc Surós també vol saber com queda el tema de registrar-se com a persones titulars de
l’entitat que han d’assistir als consells, ja que ells funcionen a última hora, i no sempre vindrà
la mateixa persona.
Pilar Puimedon i Montse Muñoz en resposta a la pregunta d’en Marc S., comenten que
poden enviar per correu electrònic qui són els titulars i substituts de l’entitat, així, a cada
consell de cultura podrà assistir qualsevol persona de la llista que hagin enviat per correu.
També Marc, comenta el punt d’aprovació, el de formar part del consell qualsevol entitat,
que no ho acaba de veure clar. Montse Muñoz respon, que qui ho sol·liciti es pot incorporar.
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En Mingu Vallès, en referència al preàmbul, el segon paràgraf, pregunta qui en forma part, i
com es designa el Consell General de Participació. Montse Muñoz respon que els membres
del Consell General de Participació Ciutadana surten dels membres dels consells sectorials.
Pel que a l’article 2 del reglament, en Mingo Vallès proposa no posar Joventut dins de
Cultura. En Pere S. en canvi, proposa de fer un grup de treball jove dins del Consell de
Cultura.
Més d’una entitat proposa que en l’article 12, es canviï el redactat, i que posi que el ciutadà
tingui “veu”, encara que més endavant s’expliqui, creuen que també ha de quedar clar en
aquest punt.
L’article 13, en Pere S. diu que queda justificat si no arriba la convocatòria.
En l’article 16, Mingo V., proposa que enlloc de posar cada 2 o 3 mesos, posi 2 mesos. La
presidenta del consell, comenta que el consell de cultura és cada dos mesos però hi poden
haver d’altres consells que es facin cada tres mesos.
L’article 18, en Marc Surós pregunta si aquest article fa referència als substituts o a les
persones que no estan a la llista. Se li respon, que en el cas que una entitat justifiqui la seva
absència, el membre del consell podrà delegar per escrit el seu vot. En el cas dels suplents
nomenats ja a les entitats, s’entén que tenen el dret de vot (hi ha un vot per entitat).
També pregunta si en l’article 22, vol dir que la presidenta pot nomenar i cessar els
membres del consell. Montse Muñoz explica el què vol dir. Pilar Puimedon diu que es podria
modificar el redactat i que quedaria: b) Nomenar i cessar els membres del consell a
proposta de les entitats que en formen part. Els membres del consell accepte el nou
redactat.
En l’article 23, en Mingu V., explica que en el punt e) diu el mateix del tema del vot. Montse
Muñoz comenta que ho confon amb el plenari, que són coses diferents.
3. Valoració Castanyada
La presidenta explica que enguany s’ha visualitzat més per la vila nens/joves fent la tradició
americana de “truco/trato”, que per aquest motiu, enguany es va tornar a apostar per una
animació infantil i es va innovar amb una gimcana infantil i un altre de nocturna, per tal de
contrarestar aquest fet. Anima a les entitats, que l’any vinent ens hi posem tots per tal de
què es noti que és la Castanyada, i així fomentar les nostres tradicions.
En Marc Surós, en referència a la “festa” que hi va haver a la nit al parc, coorganitzada amb
l’entitat del CAU, exposa que s’hauria d’informar millor sobre la llei d’espectacles públics,
que quin és el “tall” per muntar una activitat, ja que segons ell sembla que no es demani el
mateix a unes entitats que altres. En resposta això se li va comentar que previ a la festa, ens
vam reunir amb la persona que porta el tema dels PEMs (plans d’emergència municipals) i
l’entitat, i que segons l’aforament previst es van complir totes les normes de seguretat que
exigeix la llei.
En Pere S., demana si les entitats es podrien reunir amb la persona de referència dels
PEMs, un temps abans d’organitzar l’activitat per saber el què es necessita per organitzar
cada activitat.
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Montse Muñoz, en referència al què comenta en Pere, explica que s’està treballant amb una
empresa de riscos i que ja els hi farem saber com evoluciona el tema, per tal de què tothom
quedi ben informat.
4. Festa de la Gent Gran
Sara Valls en fa una valoració molt positiva, tot i que va coincidir amb un Barça-Madrid. Pilar
Puimedon també comparteix aquesta valoració i comenta que les van estar molt bé les
corals que van venir.
En Pere Salvador, explica que per ser el dia que era, 400 persones és un èxit.
La presidenta exposa que estaria molt bé no cremar aquesta festa i que continués cada any.
Sara Valls proposa que el tema de les corals seria millor cada dos anys.

5. Nadal, reis i carnestoltes
Pilar Puimedon explica les activitats previstes pel Nadal, comencen el dia 8 de desembre
amb el Concert de Nadal a càrrec de les sardanes, continua amb la Fira de Nadal el
dissabte 14 de desembre, etc... Uns dies enrere va tenir lloc la reunió per parlar de la
cavalcada de reis, i el 17 de desembre hi haurà la següent. Comenta també, en referència a
la festivitat dels reis, que es va obrir un plec i que ha guanyat una persona jove d’Olesa.
Pel que fa al Carnestoltes, també s’està gestionant a través d’un plec que en breu sortirà a
concurs, per si alguna entitat està interessada, en quant a l’organització d’activitats.
6. Projectes d’activitats festives
Pilar Puimedon comenta que aquest punt va lligat amb el què s’ha parlat anteriorment del
PEM, que es necessita saber amb temps les activitats que organitzen les entitats per poder
elaborar el PEM i també de cara a l’agenda d’activitats.
7. Informacions diverses
La presidenta, recorda que les entitats tenen temps fins el 30 de novembre per justificar les
subvencions. I qui no tingui temps que entri una instància demanant una pròrroga fins el 15
de desembre.
En Mingo Vallès exposa que la memòria no la pot presentar fins a finals de desembre, Pilar
respon que no hi ha problema.
Pilar Puimedon, explica que també s’estan duent a terme uns plecs per tal de gestionar la
contractació de serveis, com és el cas de les ambulàncies i el lloguer de cabines sanitàries.
En referència a l’Agenda Cultural, la presidenta pregunta a les entitats què els hi semblaria
de publicar-la cada dos mesos, enlloc de cada tres, ja que és complicat aglutinar tanta
informació i que per això moltes de les activitats no surten publicades perquè es demana la
informació mesos abans. En Pere Salvador respon que no, que prefereix com fins ara.
Pilar Puimedon exposa que enviarà un e-mail a les entitats de barri/associacions de veïns un
e-mail per poder col·locar plafons per a penjar-hi cartells. A tots els hi sembla bona idea.
Montse Muñoz pregunta si els hi sembla bé el què estan duent a terme de “A Olesa aquesta
setmana es fa”, tots responen que sí. Recorda de què ens facin un cop de mà a l’hora
d’enviar-nos la informació que volen que surti.
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8. Suggeriments i preguntes
En Mingu Vallès explica que la Mostra de Butaka no està catalogada dins del programa de
Mostres de tardor, i que per aquest motiu, proposa canviar la data de la Mostra, passar-la al
segon cap de setmana d’octubre, enlloc del primer. A tothom li sembla bé, l’únic en Pere S.
que apunta que el segon cap de setmana d’octubre es realitza el Correllengua, però que no
tenen cap problema en canviar-lo i que sigui el primer d’octubre.
Mercè Batet convida a tothom a veure el conte de Nadal que tenen preparat per les festes
l’escolania, que serà molt bonic i innovador.
Per finalitzar, en Pere Salvador apunta de replantejar el format de la Festa nocturna d’Olesa
Tremola que organitza l’entitat de l’esbart/diablots d’Olesa, la qual es realitza al setembre, ja
que quan hi ha festes de “dj’s”, tipus Festa de la Ràdio, al finalitzar la festa sempre hi ha
conseqüències negatives, sense voler acusar els organitzadors, sinó per la tipologia
d’alguns joves que hi assisteixen, proposa que potser amb altra tipus de música o format
canviaria una mica. A part, es pregunta com és que en el correfoc que s’organitza a l’Olesa
Tremola, no participa l’altre colla de diables d’Olesa.
S’acaba el consell a les 21:35h.
-----------------Vist i Plau
Presidenta,

4

