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Representant taules sectorials

Taula Sectorial Música

Rosa Mª Ribera

Representant taules sectorials

Taula Sectorial Música

Ramón Rius

Representant taules sectorials

Taula Patrimoni

Domènec Ferran
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(C's)
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Representant inscrit al Registre
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Representant inscrit al Registre
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Joan Marcel Talo
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Municipal d’Entitat Ciutadanes

Associació de Cultura Contemporània
de Terrassa -ACCTE

Marc Riera

Representant inscrit al Registre
Municipal d’Entitat Ciutadanes

Omnia Books

Irene Trullas

Representant inscrit al Registre
Municipal d’Entitat Ciutadanes

Escola de Música E8

Joan Quesada

Representant inscrit al registre
participació ciutadania

Ballarí

Adrian Moreno

Representant taules sectorials

Taula Sectorial Arts Visuals

Lidia Cazorla
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Ordre de l’acte
1.
2.
3.
4.

Aprovació, si s'escau, de l'acta anterior.
Actualització vicepresidència Consell i Constitució Comissió Permanent.
Últimes informacions de les Taules Sectorials des de l'últim Consell (21.09.21)
Precs i Preguntes.

Desenvolupament de la sessió
La Regidora de Cultura, la Rosa Boladeras presenta a l’Elvira Donate que a partir d’ara
serà la secretària del Consell.
Comenta la possibilitat de poder fer presencials les properes reunions del Consell.
L’Elvira Donate comenta als membres del Consell, que hi ha la Rosa Ribera com a nova
representant de la Taula de Música, en substitució de la Núria Segovia i el Ramón Rius.
La Rosa Boladeras explica que a l'última taula sectorial de Música, tota la taula
qüestionava per que hi havia un representant de Música Moderna i un altre de Música
Clàssica, i es va concloure que era més operatiu que tinguis un sol representant que
englobés tota la música i es va presentar la Rosa Ribera i va sortit elegida.
La Rosa Boladeras dona la benvinguda a la Rosa Mª Ribera.
1. Aprovació, si s'escau, de l'acta anterior.
S’aprova l’acta de la sessió anterior sense cap comentari.
2. Actualització vicepresidència Consell i Constitució Comissió Permanent.
La Rosa Boladeras comenta que degut a que la Mercè Compte ha al·legat que per
qüestions de feina no pot continuar sent la vicepresidenta del Consell, si hi ha alguna altre
persona amb ganes i disponibilitat; i poder portar a terme la votació avui mateix.
La Núria Escude comenta si tothom té present qui pot ser, ja que creu que els que estan a
les taules no es poden presentar.
La Rosa Boladeras demana si volen que llegeixi la definició i la composició per que
tothom ho tingui clar i procedeix a la lectura de l’article 8 del Reglament on es parla de la
Comissió Permanent.
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El Director del Servei de Cultura, Manu Fuster, comenta que els representants de les
taules no es poden presentar.
La Rosa Boladeras comenta que els vocals de les Taules no, però si és algú que està a la
Taula i que està aquí amb una altre disciplina, si; i demana si hi ha alguna proposta entre
els que estem aquí reunits.
El Manu Fuster fa l’esmena que primer s’ha de tirar endavant la vicepresidència del
Consell, que seria la presidència de la Comissió Permanent i la Rosa Boladeras comenta
que correcte, que primer quedi enllestit la substitució de la vicepresidència i que un altre
dia es porti a terme la constitució de la Comissió Permanent.
La Mª Teresa Casals, de l’Ateneu Terrassenc, comenta que ella per edat i temes de salut
no es vol presentar.
L’Aniol Galí, de la Federació Coordinadora Grups de Cultura Popular i Tradicional
Catalana de Terrassa, s’ofereix.
La Rosa Boladeras demana si es dona per aprovat entre la resta de membre que hi son a
la reunió, que l’Aniol Galí sigui el nou vicepresident, i aquests contesten que donen la
seva conformitat.
La Núria Escudé, representant de la Taula Sectorial de Cultura Popular i Tradicional,
proposa que per portar a terme la constitució de la Comissió Permanent, s’enviï un correu
a totes les entitats dient qui es pot presentar i donar un termini de resposta per a que
puguin fer les seva proposta, si és el cas.
La Rosa Boladeras contesta que li sembla perfecte aquesta proposta i que ho anota per
tirar-ho endavant.
3. Últimes informacions de les Taules Sectorials des de l'últim Consell (21.09.21)
Taula d’Arts Visuals
La Rosa Boladeras comenta que encara han d’acabar de fer l’avaluació del Mercat d’Art i
de Disseny que és el que van tirar endavant per aquest nadal i esperaven a una reunió
que tenien i van comentar de trobar-se a la propera.
Taula de Literatura i Pensament
El Jordi Fernández comenta referent a la celebració de la Nit de les Lletres a Terrassa,
ajuntant els premis literaris que convoca Amics de les Arts amb l’ajuntament, el premi de
l’Ateneu Terrassenc i la possibilitat de que es podia afegir el premi Marta Pesarrodona;
que per part d’Amics de les Arts hi ha la voluntat d’assumir l’organització però s’ha de
solucionar la qüestió de la dotació econòmica.
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La Rosa Boladeras comenta que inicialment es va pensar en assumir l’organització del
premi des de Biblioteques i vol agrair que Amics de les Arts es proposés a gestionar
aquest premi i acollir-ho dins de tots els premis, per poder fer així una nit de premis ben
compacta i referent a la part econòmica, comenta que es continuarà assumint des de
l’Ajuntament.
El Jordi comenta que aquest premi es celebrarà al mes de novembre i que parlarà amb la
Maria Gental, directora de Biblioteques, per convocar les bases.
El Manu Fuster comenta que ja ha parlat d’aquest tema amb la Maria Gental.
La Rosa Boladeras aprofita per donar-los l’enhorabona per la nova Escola de Literatura
que han posat en marxa.
Comissió de Cultura Popular i Tradicional
La Núria Escudé comenta que estan molt contents ja que tot i la pandèmia s’ha pogut
celebrar L’Home dels Nassos, el Xiu-Xiu i els Reis.
Que també es podrà celebrar Els Tres Tombs, que és el cap de setmana del 20 de febrer i
que el Carnestoltes s’ha hagut de posposar al cap de setmana del 5 de juny.
I que a l'última taula que van fer es va aprovar el fet de tenir el Dia de la Cultura Popular
de Terrassa i per majoria es va concretar que fos sempre el cap de setmana que estigues
més a prop del dia 19 de març.
Que aquest any es farà el 19 i 20 de març i es realitzarà un acte conjunt amb la
Coordinadora dels Grups de Cultura Popular i les entitats dels gallecs, els andalusos, els
extremeños i que tots es posaran a col·laborar per ajudar a la Palma.
I agreix si els membres del Consell poden anar aquell cap de setmana al recinte firal, per
col·laborar amb aquesta gent que realment ho necessiten.
L’Aniol Galí, de la Federació Coordinadora Grups de Cultura Popular i Tradicional
Catalana de Terrassa, li comenta a la Rosa Ribera, de la Taula de Música si volen
participar. La Rosa Mª Ribera li comenta que ho parlin.
La Rosa Boladeras felicita a la Núria Escudé pel fet que la Coordinadora Catalana i
Andalusa s’hagin unit i s’estiguin posant d’acord i que estiguin tirant endavant aquest
projecte i construir coses junts, tant bones per a la ciutat.
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Taula de Música
La Rosa Mª Ribera agraeix formalment la confiança de la Taula de Música per ser
nomenada com a la seva representant i està molt contenta de formar part de la taula com
del seu plenari de Cultura, que intentarà aportar el seu granet de sorra, que li fa molta
il·lusió i que durant anys els ha anat seguit de lluny, que creu que s’ha fet molt bona feina i
que es compti amb ella pel que calgui.
Comenta que la taula s’ha de reunir en pocs dies i que serà el moment de concretar com
ha anat l’any, per que es van reunir al novembre i han hagut coses que creu que han estat
molt positives i que voldria posar en valor i que d'aquí uns dies ho podran analitzar.
Que en el seu moment es va organitzar des de la Regidoria, el Terrassa Vibra, i estar sent
un èxit i volia compartir-ho; que han passat gairebé 40 formacions i aquest mes de febrer
ja hi ha 10 grups apuntats. Està sacsejant la ciutat i era un projecte que va costar molt que
es pogués fer per tema de via pública, de connexions i s’està donant una oportunitat única
en un format també únic a gent que està començant o a intèrprets que a vegades costa
molt dur-los a un espai d’acció i que està funcionant molt bé.
Que amb el Terrassa Més Música, pràcticament cada cap de setmana l’auditori està ple i
aviat hi haurà la informació corresponent. Que les entitats estan molt actives malgrat la
pandèmia i això també és un motiu d’alegria. Tothom ha intentat organitzar-se de la millor
manera dintre de les seves dificultats i s’ha tingut un recolzament i ho ha d’agrair a través
de l’ajuntament. Que totes les entitats han pogut trobar un espai per seguir desenvolupant
dintre de les mesures que demanava la pròpia pandèmia i estant tornant a revifar i
algunes amb molta més gent que abans i això també és molt important.
La Rosa Boladeras li dona les gràcies i els felicita per tota la gestió que s’està fent del
Terrassa Vibra.
Pensa que és una taula que ha crescut molt en els últims mesos, que s’ha incorporat
molta gent, molt diversa i molt nova i que pensa que això és molt interessant.
L’Elvira Donate comenta a la Rosa Boladeras que hi ha la incorporació a la reunió del
Ramón Rius i ella li dona la benvinguda.
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Taula de Patrimoni
El Domènec Ferran comenta que la taula es va reunir al mes de novembre i ben aviat es
farà una nova reunió i aprofitaran per presentar a la nova directora de Museus, la Gemma
Ramos.
Vol fer un recordatori a la Rosa Boladeras i al Manu Fuster per que li consta que la Mercè
Compte i la Mireia Freixa van entregar un esborrany bastant treballat del Congrés del
Noucentisme. Que ho tinguin en consideració i que s’ho mirin, que de fet és un dels
projectes grans de la comissió, ja que estaria bé a la propera reunió de la Comissió de
Patrimoni, tenir clar si es podria celebrar, de quina manera i en quin time.
La Rosa Boladeras comenta que tenia present esmenar la incorporació de la nova
directora de Museus, la Gemma Ramos.
I comenta que anota el tema del Congrés del Noucentisme per acollir-lo i acompanyar-lo.
Taula d’Arts Escèniques
El Rubèn Domènech comenta que els membres de la taula no acaben de tenir clar què
s’ha de fer, com s’ha de fer i qui ho ha de fer.
Que en el seu dia la Giulia va proposar un grups de treball però no ha acabat d’anar bé i
que ara, amb la seva reincorporació, estant treballant amb un grup que té ganes de fer
coses, però que tampoc tenen clar quin és l’objectiu de la taula.
El Rubèn demana suport als representants de les altres taules per conèixer el seu
funcionament, ja que la taula d’Arts Escèniques acull persones amb objectius molt
diferents.
La Rosa Boladeras proposa fer una reunió conjunta entre les taules o compartir les actes
d’aquestes, per veure com treballen. Comenta que s’apunta tenir una reunió amb la Giulia
i el Rubèn per donar-los tota la informació necessària.
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4. Explicació de les properes activitats del Servei de Cultura.
La Rosa Boladeras informa als membres del Consell que la setmana vinent, en roda de
premsa, es presentarà la web de Cultura, terrassa.cultura.cat, el programa de les
properes temporades fins a l’estiu, de tots els gestors públics i privats de Terrassa, alguns
descomptes i incentius.
El Manu Fuster comenta que la web està a disposició de totes les entitats incloses dins
d’aquest Consell per a que puguin gestionar la publicació de les seves activitats.
La Rosa Boladeras vol donar la benvinguda i felicitar a la Giulia Poltroni, la qual s’ha
reincorporat de la seva baixa maternal, i per tant s’incorporarà de nou a la Taula d’Arts
Escèniques.
També vol informar que ja han hagut les proves per cobrir la plaça del Jaume Girona.
El Manu Fuster comenta que el divendres passat ja es van realitzar les proves i que ara
estant pendents de fer la correcció i el tràmit pertinent per tal de publicar quina ha estat la
persona escollida, i que a posteriori s’haurà de fer la valoració de mèrits, si és que han
passat la prova i a partir d'aquí tindrem al nou tècnic/a de Cultura Popular.
5. Precs i Preguntes.
El Ramón Rius de la Taula de Música, vol comentar que la Rosa Mª Ribera és la nova
representant de la Taula de Música i que és una persona molt adequada i que li dona el
seu recolzament.
Consulta al Manu Fuster que no sap si tècnicament queda fora de la taula, ja que en el
seu moment no es va presentar, al ser el seu representant.
El Manu Fuster li contesta que tothom pot estar a les taules, que son participatives i que
qualsevol persona que estigui dins d’unes entitats, en aquest cas musicals, pot participar;
que una cosa és que siguis el representant i una altre cosa és que siguis participant de la
taula.
El Ramón Rius fa l’esmena que li sap greu com ha anat la situació de que a la taula hi
haguessin dos representants pel Consell, i en una reunió de la taula a la qual ell no va
assistir, es prengués la decisió de que només hi hagués un representant.
La Rosa Boladeras comenta que ella estava en aquesta reunió i que suposa que li han fet
arribar l’acta; que va sortir el tema d’unificar i no diferenciar entre música clàssica i música
moderna igual que es feia amb les arts escèniques.
El Ramón Rius diu que li van fer arribar ahir l’acta i la Rosa Mª Ribera comenta que tots la
van rebre també ahir.
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La Rosa Boladeras exposa que li sorprèn i que ho anota amb el Manu Fuster per veure
quin ha estat el motiu d’haver-la enviat tant tard.
El Ramón Rius comenta que està molt bé que hi hagi una web de Cultura de la ciutat i que
els aniran enviant propostes.
La Sílvia Carbonell del Centre de Documentació i Museu Tèxtil comenta que ja tenen
guardades les figures del pessebre del Josep Massaguer i proposa organitzar una visita
pels membres del Consell que no hi hagin visita la nova exposició «Un Museu, mil
trames» i fer un recorregut per la història del Museu i el sentit que té a la ciutat i poder
veure les col·leccions i el patrimoni que custodien.
La Rosa Boladeras demana a l’Elvira Donate que convidi als membres del Consell per
poder organitzar l’esmentada visita.
La Mª Mercè Compte explica que deixa el seu càrrec de vicepresidenta del Consell de la
Cultura i les Arts per que considera que no podria portar aquest càrrec i el de presidenta
de la Comissió Permanent com s’ho mereix, degut a tota l’onada de feina que li ha vingut
sobrevinguda, la facultat, els projectes que ja té encapçalats i d’altres compromisos que té
amb la ciutat de Terrassa.
Es posa a disposició del nou vicepresident, l’Aniol Galí, i de la resta de membres del
Consell, per tot el que necessitin.
La Rosa Boladeras li dona les gràcies i li agraeix molt.
Sense més preguntes ni exposicions, la Rosa Boladeras agraeix de nou a tothom la seva
assistència.
A les 18:23 h s’aixecà la sessió, de la qual s’estén aquesta acta.
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