ACTA DEL CONSELL DE CULTURA, FESTES I JOVENTUT
2/2022
Data:
Lloc:
Hora

10/03/2022
Saló de Plens
19.00h

ASSISTENTS
Nom
Xavier
Jordi
Alejandro
Pere
M. Pilar
Salvador
Francesc
Maria Neus
Jordi
Mercè
Montse
Felip
Trini
Rosa Maria
Albert
Adrià
Olga
OÏENTS
Tanit
Vicky
Marc
Verònica

Cognoms
Rota Boada
López Guevara
Fernández Ortiz
Salvador Valls
Campos González
Sastre Morral
Altarriba Moyano
Valldeperas Sabanés
Viladot Salvi
Bayona Gibert
Jané Samper
Carreras Sabatier
Camprubí Carreño
Cercuns Martín
Amat Oliva
Carreras Camprubí
Solà i Rivera
Morón Simón
Gázquez Panduro
Solà Sánchez
Soler Segura

EXCUSEN ASSISTÈNCIA
Montse
Muñoz Montoro
Eulàlia
Vinyals

Entitat
President Regidor de Cultura
President Regidor de Festes
Cap Departament de Cultura i Festes
ACF Olesa Sardanista
Associació
Esbart Olesà
Associació La Passió
Assoc. Tonis Olesa de Montserrat
Assoc. Tonis Olesa de Montserrat
UEC Olesa
UEC Olesa
AV Casc Antic
AV Casc Antic
Olesa Ateneu
Assoc. Miquelets / Col·lectiu Joves Santa Oliva
Secretària del Consell
Departament Salut Pública
Departament Salut Pública
Assoc. Pessebristes Olesa
Associació Majorettes i Twirling Olesa
Cap de Servei de Cultura i Lleure
La Xarxa

Ordre del Dia
1234567-

Aprovació acta anterior
Subvencions 2022
Un barri amb noms de dona. Procés participatiu. Noms de carrers de Cal Candi
Barres de Festa Major
Activitats previstes primavera
Precs i preguntes

Desenvolupament del Consell

19.04 hores.
1.- Aprovació acta anterior
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aprova sense cap esmena.
temes provinents del Departament de
Salut Pública, per la qual cosa, es compta amb la presència de personal tècnic
2.- Salut Pública: Entorn sense fum i Seguretat alimentaria
Generalitat de Catalunya ofereix als Ajuntaments que el vulguin implantar en el
evitant que, en
el seu entorn habitual, hi hagi persones fumant, sensibilitzant als adults com a
referents model i informant als menors del risc del consum de tabac. Per això,
edificis municipals i es planteja a
les entitats que tinguin local propi si es volen adherir al projecte i que demanin les
enganxines que necessitin. A
correu electrònic a totes les entitats.
Pública, que comenta el tema de la seguretat alimentària, que és competència de
. Un cop estabilitzades les mesures de la covid-19, es poden
començar a fer activitats amb normalitat
aliments en esdeveniments populars: higiene, manipu
contaminacions creuades, etc. per tal de tenir en compte i evitar-ne qualsevol
tipus de risc. La tècnica reparteix el llibret editat a les diferents entitats assistents
al consell i comenta que, per a qualsevol dubte, es poden posar en contacte amb
el departament.
3.- Subvencions 2022
El tècnic del Departament de Cultura i Festes, Alejandro Fernández, informa que
i publicat a la BDNS. Un cop
es publiquin al BOP comença a comptar el termini per presentar les diferents
sol·licituds. Comenta que la Cap de Servei, Montse Muñoz, ja ha fet arribar els
formularis corresponents.
icació

Miquelets i del Col·lectiu Joves de
Santa Oliva, p
convocatòria. I especifica que va presentar la documentació
que el fet que facin anar de
pressa provoca errors i comenta la problemàtica existent alhora de signar els
formularis. Un tema que corroboren la res
A la pregunta del regidor del Cultura si ha passat sempre o darrerament, es
ó, pel que Rota diu que es repassarà.
Carreras continua amb el tema de la presentació de la justificació que si no és
real que es deixi de dir ja que hi ha proveïdors que depenen cobrar amb les
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subvencions.
També es comenta que hi ha departaments que comencen a mirar les
justificacions quan acaba el termini i ja se sap.
En aquest punt, es comenta que si arriba amb temps i el departament pot revisar(cap a
termini.
hagi problemes ni requeriments.
covid (100% de projectes i bestretes) sinó que es retorna al sistema que estipula
la Llei de Subvencions (50%).
Salvador pregunta si la partida té la mateixa quantitat i se li respon que si.
4.- Un barri amb noms de dona. Procés participatiu. Noms de carrers
de Cal Candi
Rota explica que les modificacions del nomenclàtor estaven previstos en dues
direccions: les que calia fer per tema de memòria històrica i, una segona tongada
prevista fa uns mesos, de
Olesa que no en tenen.
No son grans carrers ni places i, la majoria, no es troben al centre. Hi ha una
o reserves
noms
espais. Ara bé, el tema de Cal Candi ha entrat
col·locar noms de carrers i parcs amb nom de dona ja que, actualment, són
només el 7% evidenciant un dèficit pel que la Comissió del Nomenclàtor ha
decidit posar noms de dones a Cal Candi.
el de votacions. En total són sis carrers.
votació ja que són la continuació de ja existents. I pel que fa als parcs, en total
són dos, però el parc central la Comissió ha decidit que sigui els estricadors ja
que el reglament diu que ha de primer la toponímia de la zona i, tot i que estaven
més a baix, la Generalitat ho té en tota la zona de Cal Candi. El parc que queda
La idea és que la proposta que tingui més vots tindrà el carrer més gran.

un cert temps des de la mort. Rota contesta que existeix la limitació de deu anys,
com en el cas de Barcelona que són cinc. El que sí diu el Reglament és que si hi
anys, però de forma excepcional.
-novembre hi
una sol·licitud
popular o acords de Ple.
5.- Barres de Festa Major - actes
El regidor de Festes, Jordi López, informa que els dies de Festa Major seran 23,
24, 25 , 26 i 27 de juny. Explica que el dia 23 (revetlla) és previst activitat
haurà la Festa de la Llum amb una rua de la llum que sortirà des de la Plaça
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Fèlix Figueras i Aragay fins a la Plaça de Catalunya. Hi haurà activitat al Parc,
parlar amb els restauradors perquè la idea és que hi hagi tastets al parc i una
popular i enlairament de
fanalets.
La Trobada de Gegants (26) al matí tal com informa el rep
Salvador Sastre i que es convidaran a les entitats de Cultura popular al ser
els castellers. I tres espectacles familiars al CEIP Mare de Déu de Montserrat
(dies 24, 25 i 27).
Pel que fa a barraques, Carreras comenta que, tot i no estar al grup, creu que les
votacions dels implicats és per al 25 de juny. El regidor de Cultura demana que si
coordinar-ho amb temps
específica. Tot i això es pregunta si hi ha algú interessat i, de moment, Tonis i
Majorettes.
6.- Activitats previstes primavera
Rota
fotografia de portada com una manera de donar a conèixer fotògrafs, espais,

que és més atractiu una imatge que un codi.
-maig.
Es comenten els actes previstos per aquest mes de març: sardanes el dia 27,
Gegants, el dia 18.
Gabriel Sanna; activitats de la Memòria
. El regidor explica que és un acte per donar
visibilitat als testimonis que, durant la Guerra Civil, repressió o segons GM, van
patir pèrdues familiars o presó. Es tracta testimonis dels dos bàndols. La
tut
, director del Memorial Democràtic, i la
Consellera de Justícia.
representant de Misteris, Sara Valls (que no hi
és present), per comentarde canviar de dia. El fet que no es faci en dissabte a la tarda és perquè hi ha
representació de La Passió.
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portar grups de recreació històrica i muntar un petit campament, segons comenta
Carreras.
per tal
, Sant Jordi
,
infantils, contes de di
.
El dia 7 de maig, al matí, hi haurà la primera edició del Mercat de Pagès del Parc
Rural del Montserrat
de gener, amb activitats culturals paral·leles. Enguany, segons comenta Rota hi
-novembre,
Diputació.
Quant Ole
Amat comenta que si es coneix algun artista que vulgui participar que se es digui.
Una altra activitat és la r
Eurovisió, el 14 de maig, a La
Passió.
Neus Valldeperas, de La Passió, comenta que troba a faltar activitats que
producció pròpia (20-21-22 maig).
Carreras informa que, també, es començaran a fer les visites mensuals a la Torre
Econòmica per donar visibilitat al patrimoni històric amb visites i rutes que es
puguin fer.
, Pere Salvador
comenta que Olesa Sardanista no podrà participar ja que coincideix amb el
Es comenta que si alguna entitat troba a faltar alguna activitat que ho diguin el
més aviat possible.
7.- Al
informa que el dia 11 hi haurà la Fira de Santa Oliva, el dia 18, la IV edició de la
Fira del Vi i el mes de juliol, Música als Patis a Cal Puigjaner.
Amat informa que el dia 20 de març hi ha la caminada solidària Magic Line a
es
ni de Tonis.
coincidència del bon temps i molta gent al carrer, a les activitats i al mercat, igual

5

Mercè Bayona afegeix
Policia Local per la seva coordinació que va comportar que tot sortís sense cap
Quant a Carnestoltes, el regidor de Festes comenta que hi va haver molta
participació i més tenint
que, per la situació, era complicat.
Altarriba, que va actuar com a membre del jurat juntament amb Felip Carreras
(UE
-lo i ampliar en comparses. Fet corroborat per Carreras i que, fins i tot,
el grup de menys de cinc.
Rota comenta el que hi pugui haver una categoria comodí que pugui donar joc en
El que si es va aplicar la normativa del no alcohol.
Salvador comenta que existeix el problema que el fet que no estigui delimitat el
trajecte de la rua, al menys un
a que la gent vagi al semàfor. El regidor de Festes afegeix que, també, es dona
les persones sense disfressar al llarg de tot el recorregut dins la rua.
Rota demana als membres del Jurat que si poden fer arribar les seves propostes
per correu electrònic.
8.- Precs i preguntes
llarg dels diferents punts de la reunió.
20.30 hores del dia de la
data.

6

