ACTA NÚM. 5/2018 DEL CONSELL DE CULTURA I FESTES
Data:
Lloc:
Hora

13/09/2018
Saló de Sessions
20.00 h
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Miquel
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Rota Boada
López Guevara
Muñoz Montoro
Mallol Perich
Camprubí Carreño
Salvador Valls
Valls Durán
García Fernández
Viladot Salvi
Sastre Morral
Sastre Morral
Martínez Muñoz
Soler Gironès
Oleart
Sánchez Montoya
Altarriba Moyano
Diedhiou
Carreras Sabatier
Jané Samper

Regidor de Cultura - President
Regidor de Festes - President
Coordinadora
Tècnic Cap de Cultura
AV Casc Antic
ACF Olesa Sardanista / Amics de Sant Salvador Espases
Col·lectiu Misteris d’Olesa
Associació La Festa dels Miquelets
Associació Tonis d’Olesa
Gegants d’Olesa
Gegants d’Olesa
Associació La Passió d’Olesa
Centre Muntanyenc i de Recerques Olesà / Olesa Ateneu
Custus Ignis
Esbart Olesà / Arts i Oficis
Esbart Olesà
Oudiodial
UEC Olesa
UEC Olesa

EXCUSEN ASSISTÈNCIA
Eulàlia

Vinyals Carreras

La Xarxa

OÏENTS
Montse
Josep
Marc
Josep

Nolla Pons
Arévalo Soler
Guevara Monfort
Riera Ubach

Centre Muntanyenc i de Recerques Olesà
Custus Ignis
Custus Ignis
Associació La Passió

Ordre del Dia
1. Aprovació de l'acta anterior
2. Escollir representant del Consell de Cultura i Festes a la Comissió de Patrimoni
municipal
3. Valoració activitats (Miquelets, Diada)
4. Activitats fins a Carnestoltes
5. Altres informacions de les entitats i de l’Ajuntament
6. Precs i preguntes

Desenvolupament del Consell
El Consell comença a les 20.08 hores.
Presència de l’Alcaldessa, Pilar Puimedon, que felicita a les entitats que han realitzat
activitats durant l’estiu. Anuncia, també, que les subvencions estan a intervenció per
seguir d’aprovació i, posterior, pagament. Després de canvis dins aquest departament,

s’ha pogut desencallar el tema i ja es procedeix al tràmit corresponent.
1. S’aprova l’acta anterior.
2. Escollir representant del Consell de Cultura i Festes a la Comissió de
Patrimoni municipal
El regidor de Cultura, Xavier Rota, comenta que aquest punt es dóna per la
desaparició de Jaume Morera i Guixà, que era membre de la Comissió de Patrimoni,
en delegació del Consell de Cultura i Festes. Aquesta Comissió té dos membres
d’entitats: un de l’Arrel i un del CMRO, com a representants d’aquest consell. Dóna la
paraula al membre del CMRO, Joan Soler, perquè informi de la proposta de substitut.
En Soler comenta que la Junta de l’entitat va decidir i aprovar per assemblea que la
persona que podria rellevar a Morera podria ser el seu fill, Jaume Morera Barreda, pel
coneixement i llegat, a més d’estar dins la secció de recerques. Els membres del
consell aproven, per unanimitat, aquest nomenament.
3. Valoració activitats (Miquelets, Diada)
Rota comenta que es podria ampliar a les altres activitats que s’han organitzat des del
darrer consell del mes de juliol.
Trini Camprubí, de l’AV Casc Antic, explica que l’activitat de “Música als patis” ha estat
un èxit, tant de públic com de músics, i recorda que el dia 30 de setembre hi haurà una
nova edició que servirà per recaptar fons per l’Associació d’Amics de l’Orgue i de les
Arts, una entitat cultural, musical i del barri.
Pere Salvador, de l’ACF Olesa Sardanista, fa una valoració positiva de les “Sardanes a
les nits d’estiu” i destaca la bona acceptació per part del públic assistent, tant de fora
com del poble.
El regidor de Cultura també destaca els concerts dels Amics de l’Orgue, petits tastets
de música, els divendres a la nit i dins la Parròquia i ressalta que hagin estat impulsats
per gent jove. I felicita a les tres entitats per les iniciatives de la música en directe
durant el mes de juliol.
Quant als Miquelets, Patri García, comenta que s’ha pogut fer una valoració global tret
que fa pocs dies que s’ha realitzat l’activitat. Ara bé, des de la Junta estan molt
contents per l’acceptació que ha tingut la festa al poble. Un any més, hi ha hagut molta
gent de fora i alguns que venen expressament per gaudir-la. A nivell d’organització, tot
i que hi ha coses a millorar, estan molt contents de com el poble s’ha bolcat en la festa
i la participació d’unes 15 entitats i uns 40 comerços. García demana als membres del
consell que, com a usuaris de la festa, diguin els punts forts i els punts febles ja que
això ajuda a millorar-la.
La coordinadora, Montse Muñoz, diu que es parlarà amb la policia i la brigada per
poder fer una valoració més pràctica des de l’Ajuntament.
García fa constar els agraïments als Tonis; la UEC; el CMRO; La Passió; la Parròquia;
la Brigada (al 1000%); la Policia Local; l’Arrel; la Mulassa; el Cor Jove; l’ADF, la
Biblioteca... i ressalta que, sense aquesta ajuda, la festa no seria el que és.
Trini Camprubí troba que la ubicació dels campaments al parc ha quedat molt bé. El
regidor de Festes, Jordi López, afegeix que donava més espectacularitat. Sobre la
batalla, Camprubí comenta que li ha arribat que no es veia bé i que caldria millorar-ho.
Montse Jané, de la UEC, afegeix que l’espai estava bé, però que hi podrien haver més
soldats perquè es veiessin més, igual que no s’entenien les explicacions del narrador.
Rota diu que hi ha haver algun problema tècnic que feia que no se sentís bé, un fet
bàsic per a Pere Salvador, afegint que Miquelets ha d’acabar sent, en un altre format i
ambient, en una altra “festa major”.

Es tracta sobre la coincidència amb d’altres activitats com l’Aplec de Sant Salvador o
la Diada.
El regidor de Cultura parla de l’impacte econòmic de la festa, un tema que interessa
des de Turisme: comerços, bars i restaurants oberts. Un punt a favor per anar
millorant.
Es comenta que l’ambient natural és el nucli antic però que, per les obres s’han hagut
de canviar les ubicacions d’algunes activitats. Tot i això, encara faltaria més activitat en
aquest sector del municipi. Des de l’entitat es confirma aquesta opinió ja que es perd la
màgia que li donava el nucli antic. També s’ha de valorar si cal o no augmentar més en
públic en algunes activitats (com el dinar) pel que comporta en feina a l’organització.
López diu que Cal Candi és un espai que recull els mitjans adequats i que pot tenir un
atractiu per si mateix a l’hora de cridar l’atenció a visitants, però s’ha comptar amb
punts bàsics (sonorització, visió...).
Es planteja la possibilitat de posar grades.
Felip Carreras, de la UEC, creu que pot haver un cert conflicte entre recreació i
teatralitat i que és un tema a parlar. Una cosa que es pot potenciar, segons Salvador,
per les entitats vinculades al teatre al municipi que poden assessorar.
Pel que fa a la Diada, el regidor de Festes ressalta les sardanes que semblava que hi
havia més assistència que en la passada edició. En Pere comenta que, tot i que va
començar més fluix, hi va haver gent que anava al sopar i es va afegir a l’activitat.
Reclama que s’hi posin alguns fanalets més que ajudaria a crear un ambient més
conjunt i homogeneïtzar l’activitat, ja que l’entorn és el més idoni.
López destaca també que hi ha hagut més participació a la Marxa de les Torxes. I
respecte al sopar, va agradar molt i posar cadires on anteriorment hi havia el mur va
ajudar a la proximitat.
4. Activitats fins a Carnestoltes
Com a planificació de les properes activitats al municipi.
Des de Cultura, Rota destaca les Jornades Europees de Patrimoni (tercer any que es
participa), amb activitats els dies 11, 12 i 14 d’octubre: exposició amb tot el material
restaurat a l’Arxiu municipal; visita guiada pel nucli antic resseguint els tòtems de
turisme; i la sortida “Camins i senders de l’Oli” amb el guia Joan Soler. Un traçat
diferent que s’està mirant de potenciar mitjançant senyalitzacions. En Soler comenta
que el novembre de l’any passat es va fer una prova pilot de com promocionar
turísticament l’oli d’Olesa. Va venir molta gent de fora (al voltant de 60 persones) i va
agradar molt tot el que va preparar: una ruta pel paisatge rural i les oliveres; els
visitants van poder sentir-se com a pagesos i, finalment, un tast d’oli al Molí.
El regidor de Cultura continua amb les Jornades de Memòria Històrica, la setmana
següent (18, 19 i 21 d’octubre), al voltant de la lluita obrera antifranquista. Hi haurà
concert a càrrec d’Ovidi T4; una conferència i una obra de teatre a càrrec del Grup
Assaig T4.
Des de Festes, López ressalta la Festa Country (22 de setembre) amb activitats per
als infants a la tarda (curses de cavalls, jocs gegants, inflables) i al vespre per als
adults (participació de dos grups de country, foodtrack, ball en línia, brau mecànic).
Muñoz aprofita per comentar que hi ha disponible el servei de bar al quiosc per si
alguna entitat hi està interessada ja que encara no ha contestat ningú. Es dóna per
termini fins el proper dilluns i es faria sorteig en cas que hi hagués més d’una.
Pel que fa al Correllengua, Salvador explica que des de l’Agrupació es van posar en
contacte amb l’entitat ja que, per manca de gent, aquests no veien factible poder

organitzar la Mostra de Cultura Popular. Per tant, aquest any es fa càrrec l’ACF Olesa
Sardanista. Serà el 6 d’octubre i els grups de ball (esbart i sardanes) ja estan
pràcticament lligats; s’ha convidat als Falcons de Piera; falta concretar els grups de foc
(Custus Ignis, Diablots d’Olesa i el Drac Olivé de la UEC). Es centralitzarà tot a la
Plaça Fèlix Figueras i Aragay. Les colles participants estan convidades a un sopar a la
UEC per acabar amb ball folk.
Dins el Concurs de Teatre de la UEC, Felip Carreras informa que comença el proper
diumenge amb una obra fora del certamen i que està dins la Roda de Grups de Teatre
Amateur del Baix Llobregat. Es tracta de “Cartones” a càrrec del Grup de Cornellà. El
Concurs pròpiament dit s’inicia el diumenge 23 de setembre i es representaran un total
de 8 obres, potents, variades (comèdia, musical, tragèdia i teatre de l’absurd) i de
qualitat. Segons Carreras, els grups estan contents de ser escollits pel seu bon nom i
que participar a Olesa pot comportar que siguin triats en d’altres concursos. En
Salvador repeteix que és una de les activitats que s’hauria de potenciar des de
Turisme. Com a cloenda del concurs, la secció farà la comèdia “Taxi”, el darrer cap de
setmana de novembre i el primer de desembre.
La coordinadora confirma que la Fira de Nadal està prevista per al 15 de desembre i,
com ja s’està treballant de cara aquestes festes, qualsevol idea serà benvinguda. Les
campanades es podran fer des de la Torre del Rellotge ja que l’alcaldessa confia que
les obres estaran enllestides. De la Portalada, Puimedón informa que s’han obert les
pliques avui mateix i ha guanyat una empresa especialista en restauració. S’explica als
membres del consells que l’arquitecta que ha fet l’estudi molt ben fet, és la mateixa
persona que fa el treball del carrer Església.
Muñoz demana que seria bo un increment de la participació de les entitats en la
cavalcada de Reis intentant donar-li una volta. Els Gegants s’apunten. En Salvador
comenta que s’acostuma a anar veure-la no participar-hi.
Miquel Sastre, dels Gegants, confirma que el dia 31 de desembre tornaran a fer
“l’Home dels Nassos” i que pel dia de la Marató de TV3 volen muntar una activitat i es
planteja que es pugui incloure el dia abans, amb la Fira de Nadal.
El president d’Olesa Sardanista informa que el dia 16 hi haurà el Concert dels 150
anys de la Comunitat Minera Olesana amb la Simfònica del Vallès a La Passió. I el
concert de Nadal serà el dia 9 de desembre i una ballada conjunta el dia 8 a la Plaça
de la Sardana.
I, finalment, Jordi Viladot, de Tonis d’Olesa, confirma que l’activitat es farà els dies 2 i 3
de febrer de 2019.
5. Altres informacions de les entitats i de l’Ajuntament / Precs i preguntes
L’Alcaldessa i el regidor de Cultura aprofiten per comentar per saber l’opinió dels
membres de les entitats i associacions. Moltes d’aquestes i persones actuen de forma
desinteressada i tenir un cert reconeixement és positiu. Des de Cultura i Alcaldia han
pensat en recuperar una cosa que fa molts anys que no es fa com és el reconeixement
com el de medalla d’or a entitats i de plata a particulars ja que es creu que s’ho
mereixen. Ara bé, abans de tirar-ho endavant volen saber quina és l’opinió objectiva de
la iniciativa.
Des de Miquelets es considera que hi ha entitats que treballen molt al llarg de l’any,
però que això no treu mèrit a les altres, ja que tothom fa una tasca voluntària.
Des de Custus Ignis l’opinió és que s’ha de donar més facilitats i recursos a les entitats
més que premiar.
Des d’Olesa Sardanista, el que s’ha de fer és temporalitzar, independentment, de la
quantitat d’activitats que es fan al llarg de l’any.

Per l’AV Casc Antic és d’agrair però potser no cal. I que veu més a nivell particular que
no pas a una entitat. La tasca d’aquestes es fa perquè es vol. Millor la d’una persona
concreta.
Segons Rota, ja està instaurat ja que hi ha un reglament aprovat l’any 1994 (reforma
d’un d’anterior).
Per Puimedon es tracta d’un reconeixement per la feina clara des de fa molts anys.
Des del CMRO s’informa que es torna a fer el curset d’esquí.
Trini Camprubí sol·licita que es simplifiqui el tema de les instàncies, a més que dóna
molts errors a nivell electrònic i s’acaba fent a mà. Hi ha problemes tecnològics
vinculats als mòbils que fa que no es puguin obrir notificacions des de mòbils i s’hagi
de fer des d’ordinador.
La coordinadora comunica que s’està treballant amb el nou enginyer sobre la tasca de
sistematització de les activitats ja que la legislació cada vegada és més dura. I els
models han de poder integrar-la totalment. S’està intentant donar la volta al Decret 112
per veure de quina manera es pot fer una reinterpretació i donar un enfocament més
fàcil a activitats que no impliquen gaires complicacions. Es pot recollir les dades
basques, però hi ha dades necessàries que s’han d’especificar cada vegada i per cada
activitat. I no és una qüestió fàcil ja que s’ha de donar compliment al marc legal.
Finalment, Joan Soler comunica que Olesa Ateneu té previst organitzar l’activitat
“Paraula de dona” el mes de març de 2019.
I, amb tots aquests temes tractats, finalitza el Consell de Cultura i Festes, a les 21.40
hores del dia de la data.
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