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CONSELL DE CULTURA  

 

Número sessió: 1/2020 

Caràcter: ordinari 

Data: 26 d’octubre de 2020 

Hora: 19.30 h 

Lloc: sessió virtual  

https://zoom.us/j/96871318504?pwd=SWhkcXhzdFhxU2xMUzFCcmw2WTBXZz09 

 

Hi assisteixen:  

Nom persona Nom entitat/organització/institució Càrrec 

Xesco Gomar Ajuntament de Mataró Regidor 

M Jose Perez Carrasco Ajuntament de Mataró Presidenta 

Ramon Llibre Xaudaro Associació De La Passió Infantil De Mataró Vocal 

Antonio Vila Alsina Foment Mataroní Vocal 

Marta Roca Codina Il·Lustre Col·Legi D'advocats De Mataró Vocal 

Salvador Guarro Bordas Av Del Pati De Can Marchal-Eixample Vocal 

Ramon Prujà Noe Grup Municipal Erc-Mes-Am Vocal 

Joan Abril Ferrando Sala Cabanyes - Centre Catòlic De Mataró Vocal 

Raquel Del Rio Duran Colla Castellera Capgrossos De Mataró Vocal 

Dionisio Fernández  
Associació Per La Cultura I La Cohesio Social 
Mataro Cultural 

Vocal 

Jose Antonio Molero Bote Grup Municipal De Ciutadans Vocal 

Alícia Morales Agrupació Musical Del Maresme Vocal 

Mariona Noe Colomer Grup Municipal Ecpm-Ecg Vocal 

Toni Estopà Ajuntament de Mataró Assessor de Cultura 

Glòria Brusati Ajuntament de Mataró Directora de Cultura 

 

S’excusen: 

Nom persona Nom entitat/organització/institució Càrrec 

Albert M Gerones Llinares Grup Municipal Junts Per Mataró Vocal 

Núria Pera Maltes Centre De Normalització Lingüística Vocal 

Mariana Vas Casimiro Grup Municipal Psc-Cp Vocal 
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No hi assisteixen: 

Nom persona Nom entitat/organització/institució Càrrec 

Nuria Palomar Sala Associació Sant Lluc Per L'art Mataró Vocal 

Luis Prades Olmos Av De Mataró Centre Vocal 

Francesc Palau I Helguera Ball De Diables De Mataró Vocal 

Daniel Davi Salvanya Centre D'estudis D'arqueologia I Història De Mataró Vocal 

Diana Aymerich Miracle Col·Lectiu De Teatre Epma De Mataró Vocal 

Isidro Pujol Grau Colles Sardanistes Repuntejant Vocal 

Ramon Morales Morago Unió General De Treballadors (Ugt) Vocal 

 

 

Ordre del dia: 

 

0. Presentació dels integrants i constitució del Consell 

1. Aprovació de l'acta anterior [adjunta] 

2. Informe del Consell de Cultura 2019 [adjunt]  

3. Activitats culturals a la ciutat i perspectives de futur     

4. Proposta de treball per al Consell 2021   

5. Sobrevinguts  

6. Precs i preguntes 

 

0. Presentació dels integrants i constitució del Consell 

La Maria José Pérez, presidenta del Consell, obre la sessió del Consell que, en segona convocatòria, 

assoleix el quòrum previst de més d’un terç. Saluda totes les persones membres del Consell i fa una 

reflexió sobre la necessitat de millorar la participació al Consell.  

 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior 

S’aprova l’acta de la darrera reunió del Consell de Cultura, amb l’abstenció de Dionís Fernández 

(Mataró Cultural). 
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2. Informe anual del Consell de Cultura 2019 

Junt amb la present convocatòria de reunió s’ha fet arribar l’informe anual del Consell de Cultura, que 

recull l’activitat desenvolupada pel consell el 2019, els temes tractats en les diverses sessions i el grau 

de participació.  

El 2019 el Consell de Cultura es va convocar en una sola ocasió. En aquesta reunió no hi havia quòrum 

suficient i la sessió tingué un caràcter informatiu i no s’adoptaren acords ni a compromisos. Els temes 

de major rellevància tractats a la reunió va ser les actuacions de millora i de manteniment en els 

equipaments culturals, el projecte de la Biblioteca Popular de la Fundació Iluro i el Llibre Blanc de la 

Cultura. 

La Glòria Brusati, directora de Cultura, presenta l’Informe. Explica que en motiu de la crisi sanitària es 

va haver de suspendre el Consell previst per al 19 de març i fins aquesta nova convocatòria no s’ha 

pogut presentar l’informe de 2019. 

   

3. Activitats culturals a la ciutat i perspectives de futur 

En Xesco Gomar, regidor de Cultura, defineix la situació actual de crisi sanitària com a complicada, 

especialment a Mataró, amb uns indicadors preocupants. Alhora creu que la cultura no es pot aturar. En 

la mesura que sigui possible, l’Ajuntament de Mataró posarà les eines necessàries perquè els actes 

culturals es puguin dur a terme de forma segura. Per respondre les peticions d’activitats culturals de les 

entitats de la ciutat, es van dissenyar quatres espais fixes a la via pública per poder allotjar aquests 

actes. De moment s’ha pogut habilitar un espai al Parc Central, cobert amb una carpa, que complirà 

aquesta funció. De cara al mes de novembre ja s’hi estan planificant actes. Tan aviat com sigui 

possible, s’habilitaran els altres espais previstos.  

També es treballa per a l’activitat cultural nadalenca i la Cavalcada de Reis, en col·laboració amb les 

entitats implicades i en comunicació amb altres municipis propers. S’estudia per reforçar l’activitat 

telemàtica, en col·laboració amb Mataró Audiovisual.  

Pel que fa al Festival de Música Antiga, s’estan plantejant nous formats i s’estudia la retransmissió dels 

concerts en streaming. 

A finals de novembre es presentaran els detalls d’aquesta programació al Consell de Cultura, 

concretament el 30 de novembre. 

La Glòria Brusati, directora de Cultura, explica com els diferents equipaments culturals públics i 

associatius mantenen l’activitat amb les mesures de seguretat Covid19, que garanteixen una cultura 

segura. 
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En Ramon Llibre (Associació de la Passió Infantil de Mataró) pregunta quin dia es podran reobrir els 

centres cívics i la seva activitat. La Glòria Brusati, directora de Cultura, respon que reprendre 

l’activitat als centres cívics serà complicat a curt termini atès que hi ha circulació contínua de gent, són 

espais petits, s’hi fa activitat contínua i no es pot garantir la desinfecció regular. Malgrat que s’havien 

establert protocols i mesures per reprendre l’activitat, amb la situació actual de moment no es pot 

reprendre. 

L’Alícia Morales (Agrupació Musical del Maresme) exposa el cas de la Banda, que no pot reprendre 

els assajos amb les restriccions actuals als centres cívics. En Xesco Gomar, regidora de Cultura, 

emplaça l’Agrupació Musical del Maresme a una reunió per tractar aquest cas concret. 

L’Antonio Vilà (Foment Mataroní) han reprès l’activitat amb mesures cultura segura i ho valoren 

positivament. 

En Xesco Gomar, regidor de Cultura, recorda que el proper 30 de novembre es convocarà una nova 

sessió del Consell de Cultura per presentar la programació cultural de Nadal i en una sessió abans 

d’acabar l’any es presentarà l’obertura dels nous equipaments culturals: la Presó i el Cafè Nou. 

   

4. Proposta de treball per al Consell 2021   

La Directora de Cultura explica la proposta de treball per al Consell de Cultura 2021, que es proposa: 

incentivar la participació al Consell, millorar la representativitat dels membres del Consell, donar més 

espai de debat i deliberació al Consell, i recollir la veu dels agents culturals professionals de la ciutat.  

Es proposa que el Consell mantingui les sessions plenàries amb més regularitat, i paral·lelament 

s’habilitin espais i taules de treball temàtics, miralls de l’organització de la Direcció de Cultura, 

concretament en els àmbits de: 

 Cultura popular 

 Patrimoni i projecció de ciutat 

 Arts Visuals i cinema 

 Arts en viu (música, teatre, dansa, circ) 

 Biblioteques  (Taula de Lectura Pública, existent) 

 Equipaments 

En aquests espais hi participaran membres del Consell i persones, entitats i professionals externs que 

puguin fer aportacions en aquests àmbits. 
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En Xesco Gomar, regidor de Cultura, exposa que es tracta de generar espais de debat i reflexió, i alhora 

vinculants, que siguin útils per a la ciutat i tinguin sentit per a les persones que hi participin. És un 

moment per reflexionar sobre la cultura a la ciutat, de forma conjunta i compartida.  

En Jose Antonio Molero Bote (Grup Municipal De Ciutadans) pregunta si s’ha convocat a totes les 

entitats culturals de la ciutat. La Glòria Brusati, directora de Cultura, explica la composició del Consell 

de Cultura: les convocatòries del Consell s’envien a les entitats membres, qualsevol entitat pot 

sol·licitar ser-ne membre, i la renovació de membres es produeix a la meitat de cada mandat. En Jose 

L’Antonio Molero Bote (Grup Municipal De Ciutadans) i en Donís Fernández (Mataró Cultural) 

proposen de ser més proactius a l’hora de convidar les entitats a participar del Consell.  

En Donís Fernández (Mataró Cultural) i l’Antonio Vilà (Foment Mataroní) estan d’acord en què la 

creació d’espais de treball pot ajudar a atraure més gent, alhora que fer els Consells més deliberatius i 

no només informatius. 

En Donís Fernández (Mataró Cultural) pregunta per quina raó altres consells s’han reunit durant l’any i 

el Consell de Cultura no s’ha convocat fins ara, i es demana si és un tema de la cultura com a “germana 

pobra” de l’Ajuntament. En Xesco Gomar, regidor de Cultura, explica que no convocar el Consell fins 

ara ha estat un error i que per això s’hi està donant una nova empenta amb tres sessions abans que 

acabi l’any. Alhora es facilitaran regularment a les persones membres del Consell informacions i 

decisions de la Direcció de Cultura que puguin ser d’interès de les entitats participants. 

L’Alícia Morales (Agrupació Musical del Maresme) demana també claredat i transparència per part de 

l’Ajuntament respecte a què es pot fer i què no a l’àmbit cultural, precisament per no fer perdre el 

temps a la gent. 

 

5. Sobrevinguts 

No hi ha temes sobrevinguts.  

 

6. Precs i preguntes 

En Ramon Llibre (Associació de la Passió Infantil de Mataró) pregunta per la data de finalització de les 

obres del Cafè Nou. En Xesco Gomar, regidor de Cultura, exposa que voldria fer una visita a les obres 

de la Presó i del Cafè Nou quan sigui possible. Alhora preveu convocar un Consell monogràfic sobre 

aquestes qüestions abans de finals d’any. L’Antonio Molero Bote (Grup Municipal De Ciutadans) 

apunta que, segons els terminis dels Fons FEDER, l’obertura del Cafè Nou s’ha endarrerit respecte el 

previst. La Glòria Brusati, directora de Cultura, explica que s’ha demanat una pròrroga als Fons 

FEDER i ha estat acceptada. 
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En Ramon Llibre (Associació de la Passió Infantil de Mataró) demana poder comptar amb el Centre 

Cívic Cabot i Barba obert els dissabtes. En Xesco Gomar, regidor de Cultura, en pren nota. 

En Joan Abril (Sala Cabanyes) felicita el Foment Mataroní pel reconeixement rebut a propòsit de ser 

una de les 13 sales de cinema centenàries de Catalunya. 

 

Acords i compromisos:  

 Crear diverses taules de treball temàtiques a l’entorn del Consell de Cultura amb la participació 

de membres del Consell i d’altres persones, entitats i professionals amb interès, coneixement i 

experiència en cada àmbit. 

 Convocar dues sessions plenàries del Consell de Cultura abans que s’acabi l’any 2020, una de 

les quals el 30 de novembre. 

 

S’emplaça totes les entitats i persones membres del Consell a una nova sessió el dilluns 30 de 

novembre de 2020, a les 19.30 h.  

I sense més qüestions a tractar, s’acaba la sessió a les 21 h, de la qual com a secretari estenc aquesta 

acta.  

 

 

 

Presidenta 

Maria Jose Pérez Carrasco 

 

 

 

Secretari 

Martí Marfà i Castán 

 

 

 

Mataró, 26 d’octubre de 2020 

 

 

 

 

 

Documents enviats per correu electrònic: 

1. Informe del Consell de Cultura 2019.  
 


