INFORME ANUAL ANY 2017
CONSELL DE CULTURA
Nombre de sessions del Consell realitzades: 6
Mitjana de participació: 43,87%

Temes tractats al Consell
1.
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18.

Informe Anual del Consell de Cultura 2016
Pla Anual de Treball del Consell de Cultura 2017
Debat i retorn de les propostes al PAM 2017
Proposta pressupost per la Direcció de Cultura per l’any 2017.
Programa d’activitats de l’Any Puig i Cadafalch 2017.
Comissió Singulars.
Carnestoltes 2017.
Reglament de Colles i Comparses Institucionals i Protocols de la festa major de Les Santes.
Informe de valoració de la Cavalcada de Reis 2016.
Procés participatiu “Debat sobre educació a Mataró”.
Proposta de nous usos per a l’edifici de la Presó.
Procés Pressupostos Participatius 2018.
Renovació dels membres del Consell de Cultura.
Nit de la Cultura - Guardons Cultura Mataró.
Festa Major de Les Santes 2017.
Informació sobre les activitats culturals més destacades del mes d’abril i de maig.
Audiència prèvia al Ple Municipal.
Debat sobre la promoció dels actius culturals de la ciutat (Can Marfà, Nau Gaudí, Festival d’Orgue i
Tast de Jazz.
19. Trobada de regidors de cultura de la comarca del Maresme.

Nivell de debat dels temes tractats al Consell
Els temes més destacats que s’han tractat durant l’any 2017 són: el programa d’activitats de l’Any Puig i
Cadafalch, el procés dels Pressupostos Participatius, la Nit de la Cultura i el Reglament de Colles i Comparses
Institucionals.
Altres temes importants que s’han debatut han estat el PAM, tant pel que fa a l’execució del 2016, com en la
recollida i priorització de les propostes pel 2017.

Recull d’acords del Consell
Consell 10 de gener
·

Enviar per correu electrònic el calendari de reunions del Consell de Cultura previst per a l’any 2017.

·

Enviar per correu electrònic les propostes acceptades per incorporar al PAM 2017 o Cartera de Serveis,
provinents d’altres consells o de la bústia.

·

S’acorda que en el proper Consell es donarà a conèixer el pressupost definitiu de cultura de l’any 2017,
un cop s’hagi procedit a la seva aprovació en el Ple de l’Ajuntament del mes de febrer.

·

S’acorda que es posarà un punt a debatre en cada sessió del Consell.

·

Es demana als membres del Consell que facin arribar propostes pel Pla d’Actuació del Consell pel 2017.

Consell 7 de març
·

S’aprova per unanimitat l’informe anual del Consell de Cultura 2016.

·

S’acorda recollir al Pla Anual de treball del Consell de Cultura 2017 les propostes fetes pels membres
del consell:
-

Concurs d’idees per a la plaça de l’Ajuntament i l’illa de cases de Can Cruzate.
Proposta que per la seva temàtica està vinculada al Pla d’Impuls del Centre Històric.
Creació d’una comissió de treball de caràcter transversal per a tractar aquesta proposta, que agrupi
membres de diferents consells.

-

Promoció dels actius culturals de la ciutat (Can Marfà, Nau Gaudí, Presó, Festival d’Orgue i Tast de
Jazz).
Incloure aquest tema en l’ordre del dia de properes reunions i convidar a tècnics de Promoció de
ciutat per tal de tractar-lo.

·

S’entrega el document amb el Pressupost 2017 per tal que els membres del consell puguin fer les
consultes que considerin oportunes en la propera reunió.

·

Enviar per correu electrònic el Reglament de Colles i Comparses institucionals.

·

Enviar per correu electrònic l’informe de valoració de la Cavalcada de Reis 2017.

·

S’obre el període de recepció de propostes al debat educatiu.

Consell 22 de març
Pel fet de tractar-se d’un consell extraordinari no hi ha acords ni compromisos.

Consell 20 d’abril
·

S’aprova per unanimitat la proposta de membres del jurat de la Nit de la Cultura.

·

Enviar per correu electrònic el llistat de membres del jurat de la Nit de la Cultura.

·

S’acorda que MRC, membre del Consell de Cultura, enviarà a la secretària, i aquesta a la resta de
membres, el document de treball que ha elaborat al voltant del punt 8 de l’ordre del dia per tal de
poder debatre’l en una propera reunió.

Consell 30 de maig
· S’ acorda presentar vuit propostes als guardons Cultura Mataró: Carles Maicas, Projecte del Museu
Obert (Unió de botiguers), Foment Mataroní, Associació Sant Lluc per l’Art, Sala Cabanyes (Centenari
Pastorets), Miquel Puigdellívol, Colla Sardanista Repuntejant i Casa de Andalucia.
·

Es consensuen les dues propostes que el Consell de Cultura presentarà al procés dels Pressupostos
Participatius:
- Creació d’un local d’assaig i de concert per a grans formacions musicals de la ciutat.
- Millora de l’accessibilitat al jaciment romà de Torre Llauder.

Consell 22 de juny
·

S’ acorda que en la següent reunió del Consell de Cultura es procedirà a aprovar les actes de la anteriors
reunions, ja que degut a un error en la convocatòria no s’ha incorporat aquest punt a l’ordre del dia.

·

S’enviarà als membres del Consell de Cultura el text del Reglament de Colles i Comparses que es
presentarà al Ple de l’Ajuntament del mes de juliol.

·

S’enviarà als membres del Consell de Cultura el document amb el contingut del programa del segon
semestre de l’Any Puig i Cadafalch.

·

S’acorda que en la propera reunió es tractarà el tema de la Biblioteca Popular de la Fundació Iluro.

Taula de Lectura Pública
Es va reunir el dimecres 13 de desembre de 2017. Els temes que es van debatre són els següents: el Pla
d’Acció del Projecte d’Àmbit Comunitari d’Impuls a la Lectura a Mataró, l’Any Manuel de Pedrolo 2018, el Dia
Internacional de les Llengües Maternes a Mataró i el projecte de Mataró Municipi Lector 2018.

Taula de Cinema
Va celebrar una reunió el 18 de juliol de 2017 en la qual es va valorar la programació de cinema del Foment
Mataroní i la seva continuïtat, es va valorar el contracte amb el Foment Mataroní, es va revisar el
funcionament de la taula de treball en quant a la seva programació i a la valoració de les propostes externes.

Comissions participatives vinculades a la Cultura Popular
Durant l’any 2017 s’han reunit diverses comissions i grups de treball vinculats a la cultura popular i al
calendari festiu de la ciutat. Aquestes són el plenari i les comissions de Les Santes, la comissió de
Carnestoltes, la coordinadora de colles i la comissió de foc, entre d’altres. També s’ha treballat en l’aprovació
del Reglament de Colles i Comparses institucionals i en els Protocols de la Festa Major de Les Santes.

Altres Comissions participatives
Durant l’any 2017 s’han constituït les comissions de treball de la Nit de la Cultura i de la commemoració de
l’Any Puig i Cadafalch, compostes per membres interns i externs del Consell de Cultura.

Com es reflecteixen els acords?

PAM

Pla d’actuació de l’àmbit

Resolució directa
Presentació de propostes per als
guardons Cultura Mataró (Nit de la
Cultura)
S’incorporen vuit propostes al conjunt
de candidatures presentades en el
procés de participació ciutadana obert.
Presentació de propostes per als
Pressupostos Participatius 2018.
Es consensuen les dues propostes que
el Consell presenta al procés
participatiu. Una de les propostes,
concretament la del projecte
d’accessibilitat a Torre Llauder, arriba
a la fase final.

Mataró, 19 de gener de 2018

