ACTA NÚM. 01 SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
SECTORIAL DE CULTURA EL DIA 2 DE FEBRER DE 2012.

PEL

CONSELL

Al Saló de Sessions de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, a les 20.15 hores del
dia 2 de febrer de dos mil dotze, 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. Pere Salvador (ACF Olesa Sardanista)
Sra. Sara Valls (Parròquia Santa Maria – Ass. Misteris)
Sr. Salvador Bassó (Amics de Santa Salvador de les
Espases)
Sr. Salvador Bassó Parent (Amics de Santa Salvador de les
Espases, Centre Muntanyenc i de Recerques Olesà)
Sra Montse Font Font(Associació de la Passió)
Sr. Sam Carrique Vilà (Associació de la Passió)
Sr. Andreu Costa (Associació de Pessebristes)
Sr. Albert Parent (Associació de Pessebristes)
Sr. Domingo Vallès (Casal Catequístic, La Xarxa, Bloc
Juvenil, Butaka)
Sr. Jaume Morera (Centre Muntanyenc i de Recerques
Olesà)
Sr. Tomàs Sánchez (Esbart Olesà i Diablots)
Sr. Francesc Moyano (Esbart Olesà i Diablots)
Sr. Maties Morte
(Amics de l’Orgue i de les Arts)
Sr. Càndid Castellarnau (UEC Olesa)
Sra. Mercè Batet (Escolania d’Olesa)
Sra. Mercè Segura (Fundació Escola d’Arts i Oficis)
Sr. Pere Quer (Fundació Passionarium)
Sra. Montse Franch (Ass. L’Eixida de l’Art)
Sr. Xavier Rota (L’Arrel Acció Cultural )
Sr. Domènech Paloma (Representant de CIU)
Secretaria
Sra. Eva Vilaró Móra

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.
Es fa la lectura i aprovació de l’acta anterior.

2- Valoració de les Festes de Nadal i Reis.
La presidenta demana valoracions als membres del consell.
El Sr. Mingo Vallès comenta que el dia 6 de gener el rei negre no va ser present al
casal i va ser substituït pel Sr. Pere Salvador.
El Sr. Albert Parent comenta que de cara a l’any proper estaria bé fer la reunió de
les decoracions de Nadal amb anterioritat. Proposa també fer un pessebre
monumental a l’espai públic de cara a l’any que ve per animar el recorregut de
pessebres.
La presidenta demana que es proposi data de reunió. Es proposa el mes de
setembre tornant de vacances.
La Sra. Sara Valls comenta que de cara a l’any que ve cal millorar les visites dels
reis a les residències.
La Presidenta li explica com s’ha fet aquest any i en quin punt està i que s’hi està
treballant per l’any que ve.
Sr. Tomàs Sánchez comenta que l’accés dels reis a les carrosses va ser una mica
complexa i que no va acabar de funcionar i s’hauria de revisar.
La Presidenta li fa saber que aquest punt ja s’ha tingut en compte en la reunió
d’avaluació que es va fer de la Cavalcada i que es tindrà present per millorar-lo
l’any que ve.
El Sr. Mingo Vallès proposa que els reis vagin primer a les residències i després al
casal el dia 6 de gener.

3- Carnestoltes 2012.
La Presidenta demana a la tècnica de cultura que expliqui els trets generals del
carnestoltes.
La Tècnica de Cultura comenta que l’organització parteix del que s’ha fet altres
anys. Que es contempla un carnestoltes infantil i un carnestoltes de nit. Que s’han
elaborat unes bases de participació i una normativa que es troba la web de
l’Ajuntament. I convida a tots el assistents a participar-hi.
La Presidenta afegeix que es tracta d’una festa lúdica, que es vol vetllar per la
seguretat de les carrosses i de la decoració, que hi haurà més control del
muntatge i també de la seguretat a l’UEC. També comenta que la música la
posarà un disc joquei, concretament el sr. Jordi López, i que es projectaran
imatges i vídeos del carnaval en una pantalla.

El Sr. Pere Salvador comenta que el tema de l’entrada gratuïta a les festes es va
acabant i que aviat no podrà ser i que s’haurà de pagar pels espectacles i
actuacions, fins i tot de Santa Oliva i Festa Major.
La Presidenta li contesta que això respon a una tradició de política municipal
iniciada anteriorment i que segurament s’evolucionarà en aquest aspecte a nivell
de política municipal.

4- Programa de Santa Oliva i Festa Major.
La Presidenta presenta una proposta prèvia de dates i programació de Santa
Oliva i Festa Major als assistents. Repassa totes les activitats previstes i demana
a les entitats que facin els seus comentaris respecte al plantejament inicial per tal
de millorar-lo o modificar-lo i confirmar les seves activitats.
Cada entitat aclareix alguns aspectes o temes de les activitats que organitzen i es
comprometen a presentar properament una proposta més treballada i
consensuada entre les entitats implicades, a la Regidoria de Cultura per tancar la
programació definitiva de les seves activitats.
Persones implicades en l’organització de la celebració de l’acte de commemoració
del Mil·lenari de la Parròquia expliquen sintèticament els actes que hi ha previstos.
La Presidenta afegeix que es vol combinar la música de la Passió tocada amb
orgue amb la participació de l’Escolania. En acabar l’ofrena de Santa Oliva es
baixarà a l’Església on s’iniciarà aquest acte commemoratiu.
La Sra. Elisabet Pinyol (Tècnica de Joventut) demana el parer del Consell per la
data del concert jove de Santa Oliva.
Segons diverses opinions sembla que el millor dia és el dissabte dia 9 i també es
comenta que també tindria més sentit fer el correfoc el dissabte 9 que no pas el
diumenge.
S’enceta un debat entre diverses entitats sobre el dia i hora de la ballada de
sardanes, del concert jove, de l’orquestra de revetlla. Segons diverses opinions de
membres del consell seria millor eliminar l’orquestra de revetlla i fer el concert jove
el dissabte dia 9 i el dia 10, dur a terme l’acte de commemoració del Mil·lenari de
la Parròquia i després Havaneres a la pl. Del Porxo. Aquesta proposta voldria dir
que s’eliminaria l’actuació de l’orquestra de revetlla de Santa Oliva.
S’obre debat sobre si s’han de mantenir o no les havaneres i on s’han de fer. Hi ha
diverses opinions per part de les entitats.
La Presidenta afegeix que aquest any la trobada gegantera tindrà lloc el dia 16 de
juny dins el marc de celebració dels 50 anys dels Gegants i nans d’Olesa.
Pel què fa al pregó de la Festa Major demana suggeriments a les entitats pel
format del pregó i la persona que l’ha de fer al balcó de l’Ajuntament. Demana que
siguin ciutadans/ciutadanes d’Olesa. El pregó es farà el dia 22 de juny.
El Sr. Jaume Morera demana quin va ser el preu de contractació del Sr. Toni Albà
pel pregó de l’any passat. Se li informa que va estar sobre els 2.500, 00€. El Sr.
Jaume Morera afegeix que no li sembla correcte la contractació de personatges

famosos com el Toni Albà ja que considera que en els temps que corren no s’han
de pagar aquests preus ni contractar aquests tipus d’actuacions. Comenta que el
pregó s’hauria de fer gratuïtament i que a Olesa ja hi ha prou “planter” per fer-ho.
El Sr. Albert Parent dóna també una opinió al respecte dient que l’encàrrec de fer
el pregó a una persona en concret és un honor que li fa a aquesta persona el
poble i l’Ajuntament i que han de ser persones que vinguin desinteressadament ja
que es tracta d’un honor fer-ho. Aquestes persones poden ser d’Olesa o de fora
d’Olesa.
S’enceta un petit debat al respecte.
La Presidenta comenta que es recullen les opinions i insisteix a les entitats que
presentin propostes per l’acte.
Afegeix que la mateixa nit del 22 hi haurà la Festa de la Ràdio a la Pl. de
Catalunya. Es planteja canviar-ne la ubicació per donar-li més protagonisme i
renovar una mica la programació de la Pl. de Catalunya.
La Presidenta va comentant tota la resta d’activitats previstes en el programa.
La Sra. Mercè Segura demana que si es fan coses a la nit al Pati de la Casa de
Cultura es tingui present de demanar vigilància i persones de seguretat.
La Presidenta diu que es tindrà present.
La Presidenta informa que aquest any s’està plantejant l’opció de suprimir el
Castell de Foc de la programació. Comenta que aquesta activitat té un cost
aproximat de 5.000,00 € i que dura entre 11 i 12 minuts.
Posa sobre la taula la consulta de si cal o no fer Castell de Foc tenint en compte la
durada i el cost que te. Diu que els diners del Castell de Foc es destinaran a altres
activitats en cas que aquest no es faci.
S’enceta un debat entre els membres del Consell amb opinions a favor i en contra
que es suprimeixi. El tema presenta força controvèrsia entre els membres del
consell.
El Sr. Albert Parent comenta que una opció seria que diversos Ajuntament propers
es posessin d’acord per fer un únic Castell de Foc que es pogués veure des de
tots els municipis.
Altres membres li diuen que no seria viable ja que no coincideixen les dates.
El Sr. Salvador Bassó comenta que faria menys dies de festes abans que eliminar
el Castell de Foc o activitats tant emblemàtiques com aquesta.
Segueix el debat entre entitats.
El Sr. Tomás Sánchez comenta que l’Esbart farà el seu espectacle el dia 24 de
juny a la Passió i demana que aquesta no coincideixi amb altres actes de cultura
popular com els castellers.

5- Cartellera Plaça de la Sardana.
La Presidenta explica que s’està fent un mal ús d’aquesta cartellera per part de les
entitats i això fa que s’estigui fent malbé. Demana a les entitats que respectin el
protocol pactat prèviament en el consell de com s’han de penjar les activitats a la
cartellera i l’obtenció de la clau per obrir-la.
El Sr. Mingo Vallès demana si passaran a netejar la cartellera.
La Presidenta comenta que sí però insisteix en què a partir d’ara es compleixi la
normativa.
En aquest punt la Presidenta modifica l’ordre del dia amb la incorporació de 3
temes sobrevinguts:
6- Temes sobrevinguts.
a) La Presidenta informa a les entitats de l’ampliació del termini de presentació de
la justificació de les subvencions 2011 fins el dia 5 de març de 2012.
b) Fa un recordatori a les entitats per què enviïn les previsions de material per
activitats per a l’any 2012 el més aviat possible. Comenta que si no es rep la
informació no se’n podrà garantir la cessió.
c) Finalment informa del canvi de la Secretaria del Consell.
La Secretaria actual pren la paraula per informar al Consell del canvi. Agraeix i
s’acomiada del Consell tot anunciant la incorporació de la Sra. Elisabet Pinyol com
a nova secretaria.
Es reprenen els punts de l’ordre del dia:
7- Bases específiques subvencions d’Entitats Culturals i Associacions
de Veïns.
La Presidenta inicia aquest punt informant de la modificació de les bases generals
de subvencions de l’Ajuntament que actualment estan sotmeses a exposició
pública i pendent d’al·legacions.
Un cop aprovades també s’hauran d’aprovar les bases específiques de cada
Departament. Comenta que es tracta d’una proposta oberta que es vol treballar
amb tots els partits polítics i amb el Consell.
Explica que s’ha fet una primera proposta de document que ha estat enviat a tots
els membres del Consell a través de correu electrònic.
La Presidenta inicia una lectura de la proposta de document de bases
específiques de subvencions de Cultura. Fa petits aclariments i comentaris de
cada punt. En el punt dels criteris de valoració comenta que s’ha buscat
objectivitat a l’hora d’establir els criteris i també tenir en compte la valoració del
màxim d’objectius. La puntuació s’ha fet sobre 100 però comenta que s’admeten
suggeriments o modificacions.
S’enceta un debat i hi ha diversos comentaris respecte al punt dels criteris de
valoració.

El Sr. Salvador Bassó comenta que ja fa temps que les entitats s’espavilen per
elles mateixes en la gestió i finançament dels projectes i que això no és nou. I
afegeix que la bona gestió s’ha de fer en els moments bons.
La Presidenta comenta que els criteris de valoració recolzaran aquest fet.
El Sr. Albert Parent comenta que ja hi havia un barem anteriorment.
El Sr. Pere Quer comenta que en general la proposta de bases li sembla correcte
però vol comentar 2 aspectes dels criteris de valoració: que es substitueixi la
paraula “mancances” del criteri número 4 pel terme “complement d’activitats”
dutes a terme per l’Ajuntament. “Capacitat de ser un complement de les activitats
en matèria cultural del municipi”. I demana un aclariment respecte a la valoració
que es farà d’aquelles entitats que facin moltes activitats al llarg de l’any. Si és
millor presentar tota la programació anual de l’entitat a la convocatòria o bé per un
únic projecte. Demana que es tingui en compte aquesta situació a l’hora de
plantejar els criteris de valoració per què no afavoreixin més a uns o a altres
plantejaments.
La Presidenta pren nota i li diu que ho plantejarà per tenir-ho en compte en la
redacció dels criteris definitius.
El Sr. Albert Parent comenta que no està d’acord en què hi hagi d’haver una
comissió avaluadora composada per tècnics. Comenta que li sembla que la
decisió ha de ser política.
S’enceta un debat al voltant del tema.
La Presidenta segueix la lectura del document i comenta alguns punts en especial
com que s’intentarà que no es rebaixi el capítol 4 del pressupost de cultura, que
les entitats hauran de fer una acceptació expressa de la subvenció i de l’import
concedit. Que rebran primer una bestreta i la resta la cobraran quan presentin la
justificació.
En aquest punt es planteja el dubte de com es justificaran aquelles activitats que
es duguin a terme al desembre o a finals d’any ja que possiblement no tindran
temps de presentar les factures i justificants de pagament abans del 30 de
desembre.
La Presidenta en pren nota i comenta que traslladarà la consulta a intervenció així
com el dubte que presenta el pagament de com a molt el 50% de l’import total de
l’activitat.
Demana que les entitats es llegeixin bé els conceptes que no seran
subvencionables per presentar correctament les seves sol·licituds i que les bases
aniran acompanyades de uns formularis específics adaptats a les bases i la
documentació que han de presentar.
Comenta que es preveu convocar a final del primer trimestre i que evidentment
això dependrà de l’aprovació de les noves bases generals i específiques i també
de que totes les entitats justifiquin a temps i correctament les subvencions del
2011 ja que sempre hi ha d’haver un període de temps per requeriments de
documentació.

8- Propostes i preguntes.
El Sr. Salvador Bassó comenta el tema que ell és representant de les entitats del
Consell a la Comissió de Patrimoni. Fa saber que encara no se l’ha convocat a
cap reunió i demana a la Presidenta que l’informi sobre com està el tema i si es
convocarà de nou aquesta Comissió.
La Presidenta en pren nota i li diu que li contestarà.
La Sra. Montse Franch demana si seria possible que part de l’Edifici de
l’Escorxador pogués ser utilitzat com a seu social d’entitats.
La Presidenta li respon que de moment no ja que s’ha d’arreglar la teulada de
forma prioritària. Explica que un cop la Brigada Municipal hagi acabat el trasllat el
Departament d’Urbanisme farà una valoració de l’estat del local i fins que aquest
no tingui les garanties de seguretat exigides no es podrà cedir a ningú.
Comenta que es farà també un estudi d’usos d’aquest espai.
La Sra. Montse Franch insisteix en si es pot preveure aquesta possibilitat pels
usos de l’Escorxador.
La Presidenta respon que hi ha alguns compromisos anteriors que s’hauran de
tenir en compte com el que l’anterior govern va fer amb l’A.V. de Veïns de la
Rambla per atorgar-los un local.
També des del PUOSC es va rebre una subvenció per a un projecte d’espai
destinat als joves i que per tant també hi ha un deute amb ells. Afegeix que tot
això s’haurà de valorar però que de moment no hi ha cap altre compromís pres i
que el que primer es farà és arreglar la teulada de l’edifici.

La presidència aixeca sessió a un quart d’onze de la nit, de la qual, com a
secretaria estenc acta de set pàgines.

-----------------Vist i Plau
Presidenta,

