ACTA NÚM. 2/2019 DEL CONSELL ORDINARI DE CULTURAI FESTES
Data:
Lloc:
Hora

14/3/2019
Saló de Sessions
19.30h

ASSISTENTS
Nom
Jordi
Montserrat
Pere
Sara
Manel
Montserrat
Felip
Cristina
Miquel
Neus
Trini
Pilar
Montse
Eulàlia
Jordi
Albert
Andreu
Sana
Mercè
Miquel
Salvador
OÏENTS
Francesc
Xavi
Laia

Cognoms
López Guevara
Muñoz Montoro
Salvador Valls
Valls Durán
Martín Tàrraga
Jané Samper
Carreras Sabatier
Cáliz Rivera
Martínez Muñoz
Valldeperas
Sabanés
Camprubí Carreño
Campos González
Nolla
Vinyals Carreras
Viladot Salvi
Parent Fité
Costa
Diedhoou
Segura Badia
Sastre Morral
Sastre Morral
Altarriba Moyano
Pozo
Pérez Carbonell

EXCUSEN ASSISTÈNCIA
Joan
Soler Gironès

Entitat
President
Cap del Servei de Cultura i Lleure
ACF Olesa Sardanista – Amics Sant Salvador
Col·lectiu Misteris Olesa
Esbart Olesà
UEC Olesa
UEC Olesa
Assoc. Majorettes i Twirling Olesa
Associació La Passió
Associació de La Passió / Escolania i Cor Jove
d’Olesa
AV Casc Antic
Diablots d’Olesa
Centre Muntanyenc i de Recerques Olesà
La Xarxa
Tonis Olesa
Associació de Pessebristes d’Olesa
Associació de Pessebristes d’Olesa
Oudiodial
Arts i Oficis – El Casal
Gegants d’Olesa
Gegants d’Olesa
Esbart Olesà
Gegants d’Olesa
Diablots d’Olesa
Centre Muntanyenc i de Recerques Olesà

Ordre del Dia
1- Aprovació de les actes anteriors
2- Nomenament representant del Consell de Cultura i Festes a la Comissió Ciutadana
de Pressupostos participatius
3- Nomenament representant a la Comissió de la Mostra d’Entitats
4- Valoració de les activitats realitzades
5- Properes activitats: Festa de la Primavera, Misteris, Festa Holi, Mostra d’Entitats
6- Santa Oliva i Festa Major
7- Subvencions a entitats 2019
8- Altres informacions de les entitats i de l’Ajuntament
9- Precs i preguntes
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Desenvolupament del Consell

S’inicia el consell a les 19.39 hores amb la salutació del regidor i president, Jordi
López.
S’aproven les dues actes de consells anteriors sense cap esmena (el de
Cultura del mes de gener i el compartit del 19 de febrer).
Se segueix amb el tractament dels temes generals de la convocatòria.

2.- Nomenament representant del Consell de Cultura i Festes a la Comissió
Ciutadana de Pressupostos participatius
La cap del servei de Cultura i Lleure, Montse Muñoz, comenta que s’inicia el
procés participatiu d’inversions i un dels requisits és que hi hagi una comissió
que vetlli perquè tot sigui correcte. En aquests moments, qualsevol ciutadà
d’Olesa ja pot entrar a la Plataforma Decidim i fer la seva proposta. Després
d’aquest pas, els Serveis Tècnics ajudaran una mica a configurar (compactació
de propostes semblants, plànols, etc). Com és la primera vegada que es fa per
aquesta plataforma si algú veu que té alguna dificultat i se l’ajudarà des de la
Casa de Cultura. Explica com anirà el procés fins a finals d’any (ref. Es
reparteixen documents informatius). La comissió té delegats de tots els consells
(dos) menys el de cultura que, encara, no en té cap. Només seran tres reunions
l’any. No surt cap voluntari per tant, el Consell de Cultura no tindrà cap
representant a la Comissió Ciutadana de Pressupostos participatius.
3.- Nomenament representant a la Comissió de la Mostra d’Entitats
Pel que fa a aquesta comissió, Muñoz explica n’hi ha 5 persones ja (una d’elles,
de Cultura i Festes). Tot i això, si algú més hi està interessat serà benvingut. La
Mostra serà el dia 1 de juny per evitar problemes amb el tema de les eleccions.
No en surt cap més.
4.- Valoració de les activitats realitzades
Comença Jordi Viladot, de Tonis d’Olesa, que valora positivament la festa tot i les
obres i talls de carrers. Va fer bon temps i no va haver cap incident, a més, de
quelcom més de participació. El president del consell, Jordi López, considera que
és una festa que ha tingut molt bona rebuda i contenta que es torni a realitzar.
Pel que fa al Carnestoltes, hi va haver molta gent i disfresses molt aconseguides
i destacades. En Pere Salvador recalca que si fa bon temps, la festa és més
lluïda. Ara bé, comenta que mai s’acabarà de trobar l’hora de començament de la
festa després del concurs. Enguany, a les 10 de la nit no hi havia ningú a la plaça
(futbol i sopar) i van anar arribant a partir de les 11.
El president destaca la gran participació tant a la tarda com a la nit.
En Manel Martín planteja que, veient l’experiència del concert, si aquest ha
d’anar lligat amb la festa de Carnestoltes. López afegeix que podria anar diferent
si es disposés d’un espai adequat per fer-lo. Muñoz comenta que hi ha una franja
de joves que ho demana. Salvador afegeix que sí veient la quantitat de persones
que hi havia enguany, acompanyat del bon temps.
El president diu que hi ha coses que s’han d’anar analitzant i perfilant. Fins i tot,
per la tarda les persones van arribant més tard. Amb el grup infantil que era molt
bo, hi havia molt poca gent. La plaça estava plena de gom a gom mitja hora
abans de començar la desfilada infantil.
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Pilar Campos planteja la idea que el carnaval infantil es faci el diumenge al matí.
López comenta que hi ha molta barreja de disfresses de grans i petits
conjuntament. L’anàlisi d’unificar és molt ben rebuda. Martín comenta que hi ha
hagut públic mirant la rua i no n’hi havia gent massiva acompanyant-la sense
anar disfressat (com ha passat d’altres edicions) i lluïa molt més.
Muñoz afegeix que en les bases d’aquest any es va posar un punt que
especificava que les persones que desfilessin consumint alcohol i el jurat ho
detectés, quedaria eliminat de participar en el concurs. I en aquesta edició s’ha
pogut veure menys gent consumint begudes alcohòliques. I es mantindrà d’ara
endavant.
5.- Properes activitats
Pel que fa a la festa “Benvinguda de la Primavera”, el president comenta que,
inicialment, estava pensada fer-la a la Riera. Com a conseqüència de les
eleccions generals que implica que no es pot fer res en espais on s’han realitzat
obres que es pugui entendre com a una inauguració, s’ha hagut de desplaçar la
festa a l’entorn de l’Ajuntament i el Parc.
Quant als Misteris, Sara Valls comenta que se segueix la mateixa línia tot i que,
enguany, hi ha alguna novetat per la celebració dels 25 anys de l’entitat.
Pràcticament està tot coordinat i només queden petits detalls per acabar de
perfilar. Una de les novetats que destaca Valls és l’exposició pictòrica (aprofita
per agrair la col·laboració de l’Escola d’Arts i Oficis) que no deixarà a ningú
indiferent. L’altra activitat a ressaltar és el concert de la Parròquia amb la
participació d’uns 70 cantaires (ja es va fer a Martorell). El donatiu és de 10 euros
en anticipat i 12 a taquilla, el mateix dia.
La inauguració de tota l’activitat i la celebració es farà el 7 d’abril. El dia 10 hi
haurà “cinema per l’esperit” amb la projecció de la pel·lícula Mi querida cofradía,
de la qual es recalca que és una comèdia, amb un fons i contingut social. També
s’ha renovat la pàgina web i, si s’arriba a temps, també es renovaran els QR que
estaran en quatre idiomes (català, castellà, anglès i francès). I per part del
Departament de Turisme s’editaran uns llibrets amb explicacions dels misteris en
català i en castellà. Valls comenta que es tornen a fer els concursos d’Instagram i
el de finalitzar tota la ruta i els premis es lliuraran a la Biblioteca el dia 3 de maig.
En Salvador destaca la col·laboració del Departament de Turisme de
l’Ajuntament aprofitant la celebració del 25è aniversari per donar a conèixer els
Misteris i Sara afegeix l’agraïment a la tasca de la Comissió que hi està treballant
en preparar tots els actes.
Albert Parent comenta que estaria bé tenir un trenet com el que han posat
l’Associació de Botiguers en la seva darrera activitat, tant per la Ruta dels
Misteris com per la Ruta dels Pessebres. En aquest sentit, Salvador diu que la
Ruta dels Misteris està pensada per fer-se a peu i tranquil·lament. Hi ha diversos
comentaris sobre aquest tema.
Parent continua dient que una de les imatges ha hagut de canviar d’ubicació,
aquest any, per la malaltia del propietari de l’espai on es feia fins ara (al carrer
Argelines). S’ha trobat un nou local de la Residència Rosa Segura (fet que ha
alegrat molt als nens de la residència). És més petit però té el seu encant al ser
rústic. Tot i això, Sara Valls afegeix que quan sigui definitiu (i no solament per
aquest any) es faria la modificació del mapa i del QR.
Es comenta, també, que es va plantejar fer-lo a l’aire lliure (que s’ha descartat).
Manel Martín i Sara Valls ressalten la darrera novetat que és el ball de la
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Moixiganga que, enguany, serà amb cobla.
Se segueix anunciant per part del regidor de Festes que la Festa Holi es farà el
dissabte 18 de maig.
Trini Camprubí informa que el 25 de maig hi haurà la Fira del Vi (avançada pel
canvi de data de la Mostra d’Entitats). Coincidint amb la final de la copa del Rei,
és previst posar una pantalla per veure el futbol. S’intentarà fer dos espais: un de
degustació de vins (a la Plaça Nova) i un altre de tastets (a la portalada), amb
ambientació musical. Al migdia hi haurà una paella popular.
Quant a l’Aplec de la Sardana, en Pere Salvador comenta que, aquest any, es
canvia al segon dissabte de maig (pel concert que es fa diumenge al Liceu). Serà
de tarda-vespre amb l’actuació de dues cobles, a més d’una botifarrada popular.
Montse Muñoz continua parlant de la Mostra d’Entitats, el dia 1 de juny. Ja s’ha
fixat la primera reunió de la comissió per començar a treballar-hi. Es parteix de
les valoracions que es recullen de l’anterior edició. Salvador Sastre avança que
els Gegants, només, podran estar fins al migdia ja que tenen una sortida per la
tarda.
La inscripció, potser, es farà des de la Plataforma Decidim.
Mercè Segura informa que el dia 2 de juny hi haurà el Concurs sobre l’Asfalt i, si
el dia abans es fa la Mostra, comenta que es necessiten els vials del parc nets.
Aquest any hi haurà, també, un grup d’animació, donant continuïtat a la proposta
conjunta amb l’ACF Olesa Sardanista.
En Salvador aprofita per comentar que al parc seria necessari que hi hagués una
presa d’aigua (actualment, només hi ha una aixeta dins el quiosc). Es fa constar
que el Consell de Cultura demana que s’arregli el sorral del parc. Es diu que
podria ser una bona proposta per al procés participatiu.
Des de Gegants s’anuncia que, enguany, fan una prova com és la Diada
Gegantera amb una paella popular, el dia 14 d’abril.
Per Sant Jordi, el Departament d’Ensenyament està preparant la diada amb
tallers, el lliurament de premis, actuació de l’Escola de Música i Tastets.
I, finalment, el 27 d’abril l’Esbart Olesà farà la Trobada infantil i juvenil.
6.- Santa Oliva i Festa Major
Muñoz comenta que, encara, s’estan acabant de clarificar els actes de Santa
Oliva però s’està treballant. Els actes previstos són: concert dels Joves de Santa
Oliva, la Fira de Santa Oliva, la Fira del Comerç, animacions infantils, el sopar
dels veïns, el Ginesta Sound, correfoc, les andròmines, sardanes, trobada
d’escoles sardanistes i la marató d’artistes.
El president d’Olesa Sardanista comenta que hi havia un acord amb el
Departament de Cultura de programar el concert de Santa Oliva amb l’actuació
de Kepa Junkera amb la Cobla Sant Jordi, però, per una malaltia de l’artista no
es pot fer. S’ha tancat una contraproposta amb Joventut amb un concert i un DJ.
El dia 10, hi haurà la tradicional ofrena amb la idea de sortir de nou de la Plaça
Fèlix Figueras per la bona valoració de l’any anterior. S’informa que els
castellers, aquest any, han demanat actuar el diumenge al migdia.
El cap de setmana següent, el dia 16, hi haurà el Concurs de Pintura ràpida i
local. Segura comenta que es farà en diumenge ja que el dia anterior l’Auditori és
ocupat per la presa de possessió del nou govern municipal. Hi haurà alumnes
que sortiran a pintar al carrer i s’afegeix un premi infantil al de pintura ràpida,
Quant a la Festa Major, es farà del 21 al 25 de juny. Jordi López avança que hi
haurà les actuacions de Buhos, la Selvatana, Tremendos i Hotel Cochambre. No
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s’especifica els espais, de moment, per les obres que s’estan realitzant.
En Salvador diu que les Sardanes estan previstes fer-les el dia 21 i que s’ha de
parlar per buscar-ne la ubicació.
Es pregunta si es pot comptar amb els Diablots per encendre la foguera de Sant
Joan.
I el dia 22 hi haurà la 40a Trobada de Gegants amb la participació de 16 colles, si
tot va bé, tal com comenta Salvador Sastre. El recorregut serà un xic diferent:
Salvador Casas, Plaça de les Fonts, Riera, carrer Clota, Anselm Clavé i tornar a
l’Ajuntament.
En aquest punt, Muñoz reparteix un fulletó que descriu les rutes del Camí del Riu
que han editat des del Departament de Medi Ambient.
També informa que les entitats que demanen que es pengin pancartes i lones
anunciant les activitats ho han de portar i recollir a la Casa de Cultura ja que,
gràcies al fuster de la brigada, s’ha construït un moble per anar-les tenint
preparades.
7.- Subvencions a entitats 2019
Muñoz recorda que s’han d’anar presentant ja que demà acaba el termini. Pilar
Campos comenta que es troben amb un problema amb les signatures, i es
contesta que és degut a l’Adobe que fan servir. Que s’ha d’actualitzar i el
programa que va bé és l’Acrobat DC.
Es recalca que es fixin amb les creuetes, adjuntar la liquidació dels comptes de
l’any anterior, la pòlissa d’assegurança i el rebut.
Ara bé, en aquest punt, en Pere Salvador comenta que van presentar la seva
justificació el mes de novembre i encara no s’ha resolt. Que més val anar
tranquils per evitar errades en les presentacions dels documents. Aquí es recalca
que els terminis legals s’han de complir per la Llei de Subvencions.
Salvador es queixa que un expedient quedi parat en un departament tres mesos
i, més, quan aquests diners serveixen per pagar proveïdors.
Es demana disculpes pel retràs produït.
Salvador continua dient que no és normal la situació del Departament de Cultura
i Festes i la seva queixa i crítica va adreçada a nivell polític (en cap moment, al
servei tècnic). Sobretot, pel gran volum d’activitats que es realitzen a Olesa.
S’informa que l’1 d’abril s’incorporarà la nova cap del departament i,
properament, el servei administratiu.
Altres informacions / Precs i preguntes
S’han anat tractant al llarg del Consell.
I, sense més temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21.12 hores del dia de la
data.
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