
 

 

 

CONSELL DE CULTURA  

Número sessió: 1/2018 

Caràcter: ordinari 

Data: 30 de gener de 2018 

Hora: 19 h 

Lloc: Centre Cívic del Pla d’en Boet (Carrer Juan Sebastián Elcano, 6) 

 

 

Hi assisteixen:  

Nom entitat/organització/institució Càrrec 

Ajuntament de Mataró Presidenta 

AAVV de Mataró Centre Vocal 

AAVV del Pati de Can Marchal - Eixample Vocal 

Associació de la Passió Infantil de Mataró Vocal 

Associació Sant Lluc per l’Art de Mataró Vocal 

Centre de Normalització Lingüística del Maresme Vocal 

Col·lectiu de teatre EPMA de Mataró Vocal 

Colles Sardanistes Repuntejant Vocal 

Foment Mataroní Vocal 

Grup municipal CIU Vocal 

Grup municipal C’s Vocal 

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró Vocal 

MRC Vocal 

Sala Cabanyes - Centre Catòlic de Mataró Vocal 

Unió General de Treballadors del Maresme - 
UGT 

Vocal 

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró Vocal 

 

També hi assisteixen:  

Nom entitat/organització/institució Càrrec 

Ajuntament de Mataró Cap del Servei d’Equipaments Municipals 

 

S’excusen: 



 

Nom entitat/organització/institució Càrrec  

AAVV del Pati de Can Marchal - Eixample Vocal 

Centre d’Estudis d’Arqueologia i Història de 
Mataró 

Vocal 

Federació d’Entitats Sardanistes i Dansa 
Tradicional Catalana de Mataró 

Vocal 

Grup municipal ERC Vocal 

Grup municipal ICV Vocal 

Grup municipal PSC Vocal 

Grup municipal PXC Vocal 

 

No assisteixen: 

Nom entitat/organització/institució Càrrec 

AAVV de Pla d’en Boet - El Rengle Vocal 

Agrupació Musical del Maresme Vocal 

Aules Sènior de Mataró Vocal 

Associació Cultural i recreativa Serenata del 
Carrer de Sant Ramon 

Vocal 

Capgrossos de Mataró Vocal 

Federació d’Entitats Sardanistes i Dansa 
Tradicional Catalana de Mataró 

Vocal 

Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme Vocal 

Unió de Botiguers de Mataró Vocal 

JGN Vocal 

Grup municipal PPC Vocal 

Grup municipal de VolemMataró Vocal 

 

 

Ordre del dia: 

 

1. Aprovació de les actes de les reunions anteriors. 

2. Projecte executiu del Cafè Nou. 

3. Informació sobre la Biblioteca Popular de la Fundació Iluro. 

4. Informe anual del Consell de Cultura 2017. 

5. Pla anual de treball del Consell de Cultura 2018. 

6. Altres activitats culturals en marxa. 

7. Designació del membre representant al Consell de Ciutat. 



 

8. Sobrevinguts. 

9. Precs i preguntes.  

 

 

1. Aprovació de les actes de les reunions anteriors 

 

El membre representant de CIU fa notar un error en la signatura de l’acta de la darrera reunió del 

Consell de Cultura, es procedeix a recollir la modificació i s’aproven per unanimitat les actes.  

 

2. Projecte executiu del Cafè Nou 

 

La presidenta del consell procedeix a presentar el projecte del Cafè Nou, un dels projectes més 

destacats del present mandant en matèria de cultura. L’any 2017 es va aconseguir l’adjudicació d’un 

fons FEDER (Fons Europeu per al Desenvolupament Econòmic Regional) per a finançar la reforma de 

l’edifici. L’impuls de la inversió té com a propòsit recuperar un patrimoni històric i arquitectònic molt 

important per la ciutat per a dotar-lo d’un nou ús cultural. Aquesta reforma permetrà potenciar l’eix 

cultural de La Riera, que està conformat pel Teatre Monumental, l’Aula de Teatre, la Sala Cabanyes i la 

Presó.  

 

Per a tractar el tema es compta amb la presència de Sra. Marisol Carrillo, Cap del Servei d’Equipaments 

Municipals. La Sra. Carrillo comença la seva intervenció explicant el projecte arquitectònic. Per tal 

d’executar la reforma caldrà desmuntar les encavallades, enderrocar la paret que dona al pati posterior, 

reparar forjats i reforçar l’estructura de l’edifici. Es preservarà al màxim l’estructura original i només es 

construiran dos elements nous, un a l’exterior i un a l’interior, en els quals s’hi ubicaran els cossos de 

serveis destinats a complir la normativa i adaptar l’edifici a les noves necessitats tècniques. Es procedirà 

a netejar i recuperar els materials constructius originals, que entraran en diàleg amb els volums nous, de 

pedra natural i de metall.  

 

A la planta baixa s’hi ubicarà un punt d’informació turística, una botiga i un bar. I, al primer pis, s’hi 

adequarà una sala polivalent, destinada a acollir concerts, assajos i representacions de música, de teatre 

i de dansa. La sala està pensada com un espai de creació que pugui ser adaptat a múltiples formats i que 

esdevingui un espai per a joves, amateurs i alumnes de l’Aula de Teatre  i de l’Escola Municipal de 

Música per a desenvolupar la seva activitat.  

 



 

El projecte executiu té un cost de 1.984.399,25 euros. Properament es procedirà a l’aprovació definitiva 

del projecte, a la licitació de les obres de construcció i a l’inici del projecte, el qual, des de l’adjudicació 

del contracte d’obres tindrà una durada de 18 mesos.  

 

 

3. Informació sobre la Biblioteca Popular de la Fundació Iluro 

 

L’any 2017 es va signar un conveni entre la Fundació Iluro amb la voluntat d’incorporar la Biblioteca 

Popular de la Fundació Iluro a la Xarxa de Biblioteques Municipals. Paral·lelament es comencen les 

negociacions amb la Diputació de Barcelona per tal de promoure la integració de la biblioteca a la 

Xarxa de Biblioteques de la Diputació. Aquest projecte no afecta la concreció de la quarta biblioteca, 

que s’ha de crear a la part nord de la ciutat. 

 

En aquestes negociacions, la Diputació considera que l’edifici en el qual es troba la Biblioteca Popular 

no compleix les exigències que marca la xarxa provincial i que es tractaria d’una ubicació provisional. 

En aquest sentit, l’Ajuntament està plantejant una ubicació alternativa, que és l’edifici de la Plaça de la 

Muralla. Aquest nou projecte busca donar una solució a un edifici que ha vist com cap dels usos que ha 

tingut ha reeixit i que els entorns del qual comencen a patir degradació. La idea és crear una biblioteca 

de proximitat, que doni una major cohesió social al barri. Actualment s’està analitzant si tècnicament 

és factible la instal·lació de la biblioteca en aquest edifici i quines reformes s’hauria de fer per tal de 

complir amb els cànons i requisits que marca la Diputació.  

 

Si el projecte tirés endavant, a l’edifici de darrera de l’Ajuntament s’hi traslladaria l’OFIAC, amb el 

propòsit de donar un millor servei a la ciutadania, i s’hi instal·laria oficines municipals, per tal 

d’esponjar l’edifici d’El Carreró, les instal·lacions del qual estan obsoletes i no compleixen la 

normativa vigent.  

 

El membre representant de CIU comenta que aquest és un tema que s’ha de debatre amb profunditat i 

que no es pot fer de forma precipitada. En el projecte inicial el cost era mínim perquè no hi havia 

inversió, només cost de personal i de manteniment de l’edifici. En el moment en què es planteja una 

nova ubicació, s’ha de tenir en compte les reformes d’un edifici per adaptar-lo a aquest nou ús i 

pregunta d’on es trauran aquests recursos. Al mateix temps, pregunta pel calendari del projecte, ja que 

en el conveni signat es parlava de la posada en funcionament de la biblioteca a principis de l’any 2018.  

La presidenta del consell exposa que actualment s’està mantenint converses amb la Fundació Iluro, la 

qual està al corrent i d’acord amb tots els passos que s’està efectuant. Diu que ens trobem dins del 

marc temporal que estipula el conveni, que és de tres anys, i que ara per ara s’està valorant tècnicament 



 

el que costaria el projecte. En aquest sentit, s’està fent els passos amb tranquil·litat i avaluant els pros i 

els contres.  

 

4. Informe anual del Consell de Cultura 2017 

 

La Directora de Cultura exposa el contingut de l’informe anual del Consell de Cultura de l’any 2017. 

En aquest document es recullen els principals temes tractats al llarg de l’any, es reflecteixen els acords 

i compromisos adquirits i el percentatge de participació, que ha sigut del 43,87 %. En aquest aspecte, 

es fa esment a la importància de fomentar l’augment del nivell de participació i com la renovació dels 

membres, que s’ha efectuat a finals del 2017, pot servir per a aquest propòsit.  

Es comenta que s’enviarà l’informe per correu electrònic per tal que els membres del consell el puguin 

llegir, revisar i aprovar en la propera reunió.  

 

5. Pla anual de treball del Consell de Cultura 2018 

 

S’emplaça el debat al voltant d’aquesta qüestió a la propera reunió i es demana als membres del 

Consell que facin propostes de temes a incloure en el pla anual de treball per tal de poder-les exposar, 

amb el propòsit que l’activitat del consell pugui ser d’interès per a tots.  

Es fa referència a dos temes proposats el 2017 que es volen recuperar enguany. Aquests són, per una 

banda, el mapa d’arts escèniques de la ciutat, que no es va arribar a tractar, i, per l’altra, el debat al 

voltant de la promoció dels actius culturals de la ciutat.  

 

6. Altres activitats culturals en marxa 

 

La Presidenta del Consell i la Directora de Cultura procedeixen a explicar els actes més destacats de la 

programació cultural que s’engega amb el començament de l’any 2018, aquests són Carnestoltes, Tres 

Tombs i l’Any Pedrolo. 

 

Enguany el Carnestoltes celebra el 40 aniversari de la Vella Quaresma i per tal de donar a conèixer 

l’efemèride diversos aparadors de comerços de la ciutat exposaran les quaranta velles en forma de 

cartell. Es procedeix a presentar el cartell de la festa fet per Cesc Cruzate. Aquest cartell va ser 

l’escollit pel jurat en el concurs del cartell de Carnestoltes i està inspirat en el cartell de Santes, amb la 

conformitat del seu autor. S’explica que la resta de cartells que es van presentar al concurs es donaran a 

conèixer en una exposició a la Biblioteca Pompeu Fabra.  

 



 

A continuació es fa referència als Tres Tombs, que enguany se celebraran el diumenge 11 de febrer i 

que coincidiran amb la festa de Carnestoltes. El motiu d’aquest canvi en el calendari té a veure amb la 

voluntat de separar temporalment la celebració de les festes de Nadal i propiciar així una major 

participació de carros.  

 

I per acabar, es comenta que enguany se celebra el centenari del naixement de Manuel de Pedrolo i que 

amb motiu d’aquesta efemèride les biblioteques de la ciutat han dissenyat un ampli programa d’actes 

que es desenvoluparà al llarg de l’any i que oferirà a tota la ciutadania tallers de lectura, lectures 

dramatitzades, tallers de creació de còmics i de videojocs, etc. La ciutat té una forta vinculació a 

l’escriptor, ja que des de fa 17 anys organitza el Premi de Narrativa de Ciència-Ficció que pren el seu 

nom. Aquest programa es presentarà en roda de premsa el dilluns 12 de febrer.  

 

7. Designació del membre representant al Consell de Ciutat 

 

La Directora de Cultura exposa que cada consell sectorial i territorial de participació designa a un 

membre per a exercir de representant al Consell de Ciutat. En aquest sentit, el consell de cultura ha de 

decidir quina persona passarà a formar part d’aquest consell. El Sr. MRC, que ja és membre 

representant al Consell de Ciutat, exposa la seva voluntat de continuar formant-ne part i s’aprova per 

unanimitat.  

 

8. Sobrevinguts 

 

No hi ha sobrevinguts.  

 

9. Precs i preguntes 

 

El membre representant de l’Associació de Veïns de Mataró Centre destaca que una de les propostes 

sorgides del Consell de Cultura ha passat a formar part de la última fase del procés dels Pressupostos 

Participatius, cosa que és un motiu de satisfacció. La Directora de Cultura exposa que durant el mes de 

febrer totes les persones que ho vulguin podran votar la proposta que creguin més escaient que tiri 

endavant. Esmenta que hi ha una altra proposta relacionada amb l’àmbit de la cultura i que és la de 

millora dels entorns de Can Marfà.  

 

El membre representant del Foment Mataroní creu oportú donar a conèixer el programa de la temporada 

de música del 2018, fruit d’un conveni entre la Direcció de Cultura i l’entitat, a tots els membres del 

consell. En aquest sentit, convida a tothom que ho vulgui a assistir a algun dels concerts oferint-los un 



 

descompte del 50% en l’adquisició de les entrades. Es demana que el secretariat enviï físicament el 

programa als diversos membres del consell.  

 

La membre representant de l’Associació Sant Lluc per l’Art Mataró comenta que han rebut peticions 

per a il·luminar la façana de Ca l’Arenas i pregunta si la Direcció de Cultura n’està al corrent d’aquesta 

demanda. La Presidenta del Consell exposa que són conscients d’aquesta necessitat i que preguntarà 

quin és l’estat d’aquestes peticions.    

  

El membre representant de l’Associació de la Passió Infantil comenta que estaria interessat en poder 

tractar el tema del Concurs d’idees de la Muralla d’en Titus, organitzat amb motiu del 48H Open Puig i 

Cadafalch. La Directora de Cultura respon que per temàtica, aquest debat s’hauria de traslladar al 

Consell Territorial,  ja que pertany a l’àmbit d’urbanisme i manteniment de l’espai públic.  

 

A continuació pregunta per l’estat de l’escultura del peix feta per la Serralleria March que es troba en 

l’edifici de Bankia del Pla d’en Boet. El membre representant de CIU comenta que en el seu moment 

Bankia es va mostrar disposada a cedir l’escultura a la ciutat i que es va valorar econòmicament què 

implicaria treure-la de la seva ubicació actual i traslladar-la al magatzem municipal. Els propis autors de 

l’escultura van valorar aquest trasllat amb 90.000 euros, una xifra que no es pot assumir ara per ara. La 

Presidenta del Consell comenta que es preguntarà aquest tema a l’àrea d’Espais Públics.  

 

 

Acords i compromisos:  

 

• S’acorda modificar la signatura de l’acta de la darrera reunió del Consell de Cultura, del 22 de juny 
de 2017.  
 

• S’enviarà als membres del consell l’Informe anual del 2017 per tal que el puguin revisar i procedir 
a la seva aprovació en la propera reunió.  

 

• S’acorda emplaçar a la següent reunió del Consell de Cultura el debat al voltant del Pla Anual de 
Treball del Consell de Cultura del 2018 i es convida als membres del consell que facin propostes 
de temes a debatre per exposar-les en la propera reunió.  

 

• A proposta del membre representant del Foment Mataroní, s’acorda que el secretariat enviarà el 
programa de la temporada de música del Foment Mataroní als diferents membres, per tal de fer-ne 
difusió i convidar-los a descobrir la seva programació.  

 
 



 

• S’acorda que es consultarà l’estat de les peticions rebudes al voltant de la il·luminació de la façana 
de Ca l’Arenas.  
 

• S’acorda que es traslladarà al Consell Territorial el debat al voltant del Concurs d’idees de la 
Muralla d’en Titus, organitzat amb motiu del 48H Open Puig i Cadafalch. 

 
 

 

 

Sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 20.45 h. 

 

 

 

Presidenta 

Núria Moreno i Romero 

 

 

 

Secretària 

Mar Soteras March 

 

 

Mataró, 31 de gener de 2018 
 

Documents lliurats a la sessió o enviats per correu electrònic: 

1. Informe anual del Consell de Cultura de 2017.  
 


