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ACTA DEL CONSELL ORDINARI DE CULTURA I FESTES
Data:
Lloc:
Hora

18/03/2021
Escorxador
19.00h

ASSISTENTS
Nom
Xavier
Jordi
Montserrat
Elisabet
Trini
Pere
Sara
Joan
M. Pilar
Eulàlia
Miquel
Manel
Felip
Montserrat
Ramon
Jordi
Marc
Xavi
Ana
Olga

Cognoms
Rota Boada
López Guevara
Muñoz Montoro
Martínez Nogareda
Camprubí Carreño
Salvador Valls
Valls Durán
Soler i Gironès
Campos González
Vinyals Carreras
Sastre Morral
Martín Tàrraga
Carreras Sabatier
Jané Samper
Pons Ballbé
Viladot Salvi
Solà
Pozo Vendrell
Castro Estruch
Solà i Rivera

OÏENTS
Eulàlia

Entitat
President
President
Cap del Servei de Cultura i Lleure
Tècnica Cultura i Festes
AV Casc Antic
ACF Olesa Sardanista
Associació Col·lectiu Misteris d’Olesa
Centre Muntanyenc i de Recerques olesà
Diablots d’Olesa
La Xarxa
Associació de Geganters i grallers i nans d’Olesa
Esbart Olesà
UEC Olesa
UEC Olesa
Olesa Ateneu
Assoc. Tonis Olesa de Montserrat
Associació Pessebristes Olesa
Fal·lera Olesana
CUP-Amunt Olesa
Secretària del Consell

Vinyals Carreras

Sandra

Cáliz Rivera

Adrià
Nil
Fernando

Carreras Camprubí
Oleart Playà
Vicente Benetti

EXCUSEN ASSISTÈNCIA
Sam
Carrique Vilà
Neus
Valldeperas Sabanés

El Casal
Associació Majorettes i Twirling Olesa de
Montserrat
Col·lectiu Joves Santa Oliva
CROM
Fundació Escola Municipal d’Arts i Oficis
Fundació Privada Passionarium
Associació La Passió

Ordre del Dia
123456789-

Aprovació de l’acta anterior
Decret d’horaris
Subvencions 2021
Activitats primavera i estiu
Agendes culturals
Nomenament representant a la Comissió de Patrimoni
Nomenament representant al CAU
Altres informacions de les entitats i de l’Ajuntament
Precs i preguntes
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Desenvolupament del Consell

S’inicia el consell a les 19.15 hores.
1.- L’acta anterior s’aprova sense cap esmena.
2.- Decret d’horaris
El regidor de Festes, Jordi López, fa memòria del tema degut al temps passat des
de la darrera reunió a causa de la pandèmia. L’objecte del decret és establir un
marc que reculli els horaris de les activitats previstes a realitzar, sense sobrepassar
el que marca la Generalitat.
Com a resposta a la pregunta de Manel Martín, de l’Esbart, els horaris marcats per
l’Ajuntament es poden sobrepassar sempre i quan no superin el màxims establerts
per la Generalitat per tal d’intentar mantenir un equilibri entre la festa i el descans.
La taula és la base per tal de saber els horaris i, en cas que es desitgi una
ampliació, és el que s’hauria d’especificar a la sol·licitud.
Nil Oleart, del Crom, comenta que segueix sense veure clar el tema dels festius de
Catalunya i els locals. El regidor contesta que els locals impliquen que molta gent
treballa fora del municipi. Ara, si es creu que és insuficient, s’ha de demanar.
Oleart continua dient que es va demanar un informe de les activitats que havien
fet les entitats i no ha arribat. El regidor de Cultura, Xavier Rota, especifica que
l’informe que hi ha és el d’usos per espais, de caràcter intern, que recull totes les
festes realitzades anualment i és arrel d’aquest estudi es quan es proposa alguns
canvis d’activitats com per exemple la proposta d’alliberar activitats en el parc com
a resposta a les queixes de veïns. No recorda que hi hagi cap estudi d’entitats.
Es van tractant exemples puntuals per tal de poder allargar alguns horaris i/o
algunes activitats.
Un altre tema que es vol destacar és que és complicat complir la mitja hora per
recollir al final de l’activitat. També el que es demana de les cabines sanitàries,
ambulàncies, etc poder arribar a parlar per treure aquestes càrregues. La cap de
servei, Montse Muñoz, explica que s’ha recollit el més destacat del Decret 112 de
la Generalitat.
Es planteja que el consell valori si els horaris plantejats i recollits poden servir.
Es continua responen a les preguntes dels membres de les entitats respecte els
horaris proposats.
Trini Camprubí, de l’AV Casc Antic, considera que si val la pena tenir la proposta
que servirà com a base de referència, sempre i quan, es contempli que si surt una
nova activitat es pugui negociar.
El regidor de Festes contesta que aquesta és la finalitat i no haver de debatre.
El representant del Crom diu que a ell no li sembla malament però que voldria
traslladar-ho a la resta de membres de l’entitat i que pugui contestar en el proper
consell. També puntualitza que es revisi l’activitat del Correllengua.
En Pere Salvador, de l’ACF Olesa Sardanista, comenta que li sembla bé que hi
hagi el decret. Ara bé, especifica que la taula recull que l’entitat ha de demanar,
com a mínim, 30 dies abans de fer-la, i que estaria bé que la resposta arribés en
un temps d’antelació determinat i no 24 hores abans (parlant d’actes de certa
envergadura). Es clarifica que es tracta a nivell general ja que existeix una relació
fluïda amb la regidoria.
Es puntualitza que, també, s’hauria de comprovar que tota la documentació estigui
correcte. Tot i això, s’intentarà millorar els terminis.
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Tot i que es té la resposta verbal, el fet que arribi l’autorització tant justa crea una
certa inquietud.
Es comenta que igual que l’entitat assumeix un compromís que l’Ajuntament faci
el mateix.
El regidor de Festes planteja si es aprovar o deixar-ho fins al proper consell. Es
prefereix esperar tenint en compte que no hi ha cap festa de moment.
També es demana que s’enviï a totes les entitats municipals.
S’informa que el Consell de Barris ja ho han aprovat. Es debat sobre la necessitat
d’esperar a la propera trobada o no per a la seva aprovació ja que existeix un
marge de maniobra i evitar dilatar-ho en el temps.
S’acorda que es deixa sobre la taula, que es traslladi als respectius membres de
les entitats i que es tracti la seva aprovació al pròxim consell, sense haver de tornar
a debatre de nou.
3.- Agendes culturals
El regidor de Cultura comenta que el fet de no poder fer activitats implica que no
tingui sentit la publicació de l’agenda trimestral. Per aquest motiu, s’ha optat per
una agenda virtual setmanal. Es demana que es vagin enviant les activitats
previstes d’organitzar.
S’aprofita per dir que, abans de la pandèmia, ja s’havia pensat en un canvi de
format de l’agenda. Una proposta que es podria tractar de cara un futur i que es
plantejaria un format més atractiu (fotografies, color, tipus de paper, etc).
S’intentarà portar alguna idea en proper consell.
S’incideix que es vagi enviant la informació per a la previsió de material, agenda i
espais. També, es recalca que es pot introduir les activitats periòdicament ja que
no s’ha tancat, en cap moment, l’enllaç.
4.- Subvencions 2021
Rota informa que estan pendents de l’aprovació de Madrid. Tot i que ja s’ha dit que
tindran el mateix format que l’any passat a causa de la pandèmia. Es pot demanar
el 100% de l’activitat i el 100% de la bestreta. S’incideix en què es pot contactar
amb el departament per a qualsevol informació i/o aclariments.
Es comenta que a la descripció del projecte es posi la puntualització “en funció de
la situació sanitària les activitats poden variar o, fins i tot, ser anul·lades”.
Adrià Carreras, del Col·lectiu Joves Sta. Oliva, pregunta què passa si es genera
més despesa que ingrés. Es respon que sempre es quadra amb “recursos propis”.
Un altre dubte que es planteja és què passa si, pel que sigui, no es pot arribar a
fer tota la despesa prevista. La cap de Servei contesta que depèn de la situació de
cada entitat. El que s’ajusta és el marge del 25%. Ara, de seguida que se sàpiga
que es notifiqui perquè els terminis dels processos es paren i el procediment és
diferent. S’aconsella que es realitzi un projecte ajustat a la realitat.
5.- Activitats primavera i estiu
Des del Col·lectiu Misteris, Sara Valls comenta que, degut a la pandèmia, no hi
haurà misteris presencials ni tampoc la missa per la poca quantitat de persones
que hi podrien assistir. Es faran les activitats de l’exposició; la projecció de la
pel·lícula i el concert en petit format a l’Auditori i que s’ha hagut de canviar de
pianista per un problema a les mans del primer escollit.
La ruta s’haurà de fer seguint els QR que hi ha a cada seu.
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Des del Col·lectiu Joves Santa Oliva, Adrià Carreras informa que s’està intentant
programar el màxim que es deixi fer. El previst és un concert i el sopar de veïns
esperant que hi pugui assistir convidats externs del barri. Demana si algunes
activitats que s’acostumen a fer fora de l’entorn, es puguin traslladar al barri per tal
de dinamitzar-lo en les festes patronals. També, s’està estudiant fer una exposició
a l’aire lliure, la decoració de cases i balcons; planteja que es torni a repetir el
concert de la capella.
Des de l’ACF Olesa Sardanista, Pere Salvador informa que en l’audició d’aquest
proper diumenge a la UEC es presentarà una sardana dedicada a Olesa i que ha
estat composada per Jordi Feliu que estarà present a l’acte. Després al maig és
previst l’Aplec que, si tot va bé, es podrà ballar. Serà els dies 8 i 9 de maig a la
zona de Cal Mané celebrant el 40+1 d’aniversari.
En referència a Sant Jordi, el regidor de Cultura comenta que si les entitats tenen
prevista alguna activitat que es posin en contacte amb Ensenyament.
En Salvador apunta que hi ha la ballada de sardanes i manca buscar l’espai per la
qual cosa s’ha de coordinar amb la regidoria. I preferible a l’exterior que a l’interior.
També s’avança que a mida que se sàpiga les activitats de cara Santa Oliva i Festa
Major que ho vagin informant per tal de coordinar-ho. Per Festa Major és previst
que hi hagi quatre espais concrets. I que, davant la situació, potser s’haurà de
llogar material.
Des de l’AV Casc Antic, Trini Camprubí comenta que, depèn de l’evolució,
organitzarien la Fira de Santa Oliva.
Des de l’Esbart Olesà, Manel Martín diu que ha demanat permís per començar a
assajar. El cos de dansa ho faria el dissabte al matí. Depèn de la reacció de la gent
veuran si es pot fer quelcom per Festa Major. Ara bé, el toc de queda afecta molt.
Salvador recorda que el 20 de juny hi haurà el Concert que s’havia de realitzar
l’any passat. Muñoz pregunta si es podria fer el dia 27 cosa impossible segons el
representant de les sardanes ja que està reprogramat i amb les agendes
ajustades. El regidor de Cultura avança que el dia 27 està previst fer una altra
activitat.
Rota aprofita per agrair a l’Associació Tonis d’Olesa per l’esforç en organitzar i
muntar l’exposició.
També s’informa que aquest dissabte hi haurà el segon concert de BarnaSants
amb la Núria Pifarré (Névoa). Aquest és el segon any d’aquest cicle i que està
tenint una bona acollida i la presència d’artistes reconeguts dels Països Catalans.
El dia 27 de març, hi ha l’activitat Clàssics a l’Escorxador amb música clàssica amb
el Quartet Altimira i organitzat pel Departament de Festes. López avança, també,
que el 29 de maig és previst dansa vertical a la Torre del Rellotge. Està pendent
de l’horari però, preferiblement, seria de nit.
Continua comentant que, enguany, hi ha una festa major molt llarga en dies que
comporta una dificultat per omplir el calendari i, amb la situació actual, es descarta
la normalitat. Per això, es planteja fer diverses activitats en diferents punts perquè
puguin haver diversitat de persones assistents. Això comporta un increment en
despesa, material, recursos personals, etc.
6.- Nomenament representant a la Comissió de Patrimoni
El regidor de Cultura comenta que després de la mort del Jaume Morera, del
CMRO, el seu fill va dir que volia continuar assistint a la comissió però, per motius
personals no s’ha vist en cor. El cas és que el consell de Cultura és qui designa a
persona/es que hi van en aquesta comissió i que, normalment, són entitats que
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s’hi dediquen com el mateix CMRO i l’Arrel. Actualment, hi ha dos membres de
l’Arrel i hi ha vacant del CMRO. La proposta és que algú d’aquesta entitat pugui
reprendre la tasca i presència. La persona designada és en Joan Soler i Gironès.
El Consell ho aprova per unanimitat.
7.- Nomenament representant al CAU
Quant al Consell Assessor Urbanístic, fins ara la representant titular era la Mercè
Segura, com a directora d’Arts i Oficis, i el Joan Soler, com a suplent. Amb el canvi
de direcció de l’escola, queda vacant una de les assignacions. En Fernando
Vicente, actual director del centre, comenta que entén que era una decisió de la
Mercè i que ell prefereix no ser-hi.
Després d’algunes puntualitzacions, es planteja Joan Soler com a titular i Fernando
Vicente com a suplent.
S’aprova per unanimitat.
8.- Altres informacions de l’Ajuntament i de les entitats
El regidor de Cultura recorda que hi ha l’exposició “Memòria del Confinament” a la
Casa de Cultura. Com que encara es pateixen les conseqüències, la crida a la
ciutadania i les seves aportacions continua oberta. Tot el material quedarà recollit
a l’Arxiu municipal.
En Miquel Sastre, de Gegants d’Olesa, comenta que el Col·lectiu de Joves poden
comptar amb la seva participació i que el 24 de juny farien les tradicionals
matinades. I la trobada es podria fer ballar els gegants però el problema és la
concentració de persones que s’hauria de fer amb la gent asseguda.
Continua informant que al setembre Tortosa farà la ciutat gegantera.
Finalment, Fernando Vicente, d’Arts i Oficis, informa que al juny es farà el Concurs
de Pintura Local, el 19 de juny, però no el de Pintura ràpida. Aquest s’ajorna al cap
de setmana posterior a la diada en previsió d’una millora de la situació sanitària.
I, sense més temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 20.50 hores del dia de la data.
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