
  

  

 

ACTA CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA EXTRAORDINARI 

Can Riera 

26 d’abril del 2022. 

 

Reunits a can Riera el dimarts, 26 d’abril, a les 19:10 h els assistents que 

figuren a l’acta, es reuneix el Consell Municipal de Cultura en convocatòria 

extraordinària.  

Presideix la sessió extraordinària l’alcalde, sr. Isaac Salvatierra, i la regidora de 

cultura, sra. Cristina Comas. Pren acta de la sessió la comissionada de 

comunicació, sra. Gemma Liñán. 

 

Assistents: 

 

Ferran Pasqual, Societat Coral Joventut Tianenca. 

Ester Guardiola. Societat Recreativa 9 Pins. 

Albert Freixes. Òmnium Cultural. 

Frederic Corominas. Llar Persones Grans. 

Llorenç Blasi, Visigòdia. 

Gemma Abellàn. Festa dels Racons. 

Mar Estartús. Festa dels Racons. 

Mar Nicolás. Festa dels Racons. 

Isabel Montseny. Aula d’Extensió Universitària. 

Enric Monreal Mariné. Grup d’Astronomia. 

Glòria Miquel. Coral Virreina. 

Joaquim Palet. Coral Virreina. 

Mar Casas. Festa dels Racons. 

Dolors Solà. Agrupació Amics de la Sardana. 

Montse Torres. Junts per Catalunya. 

Fe Merlos. Puntaires. 

Laura Tolrà. Puntaires. 

Enric Terradas. 

Irene Comas. Tiana Solidaria. 

Albert Grau. Mabsutins. 

Ariadna Boronat. Colla Trempera Nostramo. 

Andrea Asian. Roger de Flor. 

Aora Sánchez. Descorxats. 

Adrià Allaine. Descorxats. 

Marta Guàrdia. Regidora. 

Antonio Sànchez. Regidor 

 

 

 



  

  

 

Comença la sessió extraordinària del consell amb la benvinguda de l’alcalde. 

Isaac Salvatierra dona la benvinguda als assistents i explica la voluntat del 

govern i de la regidoria de cultura de fer un model de consell de cultura amb 

cogestió de corresponsabilitat. On totes les entitats i persones vinculades a l’art 

i la cultura que en formin part contribueixin al model cultural i a la organització, 

no només del cicle festiu, sinó també de la programació cultural del poble. 

La voluntat és que les comissions de festes, reis, grup de treball Bambolines i 

els que en puguin sorgir de nous, s’integrin al consell de cultura com a grups de 

treball, tal com ja estableix el reglament, per donar una visió de 360 graus. 

L’alcalde informa que el consell ha de tenir una nova representativitat amb 

noves incorporacions. L’objectiu és assolir com a compromís les diferents 

propostes que vagin sorgint de les propostes i pensar en una visió amplia, en la 

cultura com a poble educador. 

Isaac Salvatierra: “El repte que ens hem de posar entre tots és que tots 

pensem en el global, en el comú, de com ha de ser la cultura de Tiana i què pot 

aportar cada un des de la seva entitat però sent conscients que hi ha unes 

limitacions d’espais i de pressuposts. Això és un model que estem preparant 

entre tots”. 

Intervé la regidora de cultura fent notar que cal resoldre les qüestions més 

operatives de convocatòria i funcionament per a garantir la participació en el 

consell i cedeix la paraula a tots els assistents. 

Intervencions: 

Frederic Corominas: Fins ara no hi hagut una coordinació entre entitats. 

Demana un grup d’Info Cultura. Proposa normativa d’usos dels espais naturals 

per a fer-hi activitats culturals.  

L’alcalde explica que s’està treballant en una agenda cultural compartida. 

Esther Guardiola reclama el reglament del consell de cultura. I posa de 

manifest que no sabem quines entitats de Tiana estan funcionant. Recorda la 

fira d’entitats i proposa una trobada d’entitats on tothom pugui explicar que 

s’està fent. Proposa, també, millorar l’agenda a la web.  

Gemma Abellán alerta  que els correus arriben al correu brossa.  

Llorenç Blasi. Proposa fer cens d’entitats a Tiana i que el consell hauria d’estar 

al dia de les subvencions. “Hi ha malestar perquè aquest consell és per venir a 

parlar del meu llibre”, diu. 

Mar Estartús. Festa dels Racons. Exposa que és interessant que es vulgui 

donar la volta a reformular la utilitat del consell de cultura perquè sigui útil per 

les entitats i pel bé del poble. Proposa el calendari compartit intern i l’agenda 

externa a la web; revisar el reglament i fer que entre totes les entitats sigui més 

ric per tothom; recursos eines i equipaments per facilitar la feina de les entitats i 

fer ús de més equipaments culturals. Remarca la necessitat d’un servei de 

gestoria, amb preu públic, per assessorar de temes administratius; fer un 

esdeveniment multi entitats, que sigui un acte transversal i que quedi clar el 



  

  

pressupost que es destina a cultura i es faci públic. 

Isabel Montseny demana qui serà la persona de contacte amb la regidoria. 

Ferran Pasqual demana poder tenir una millor coordinació per a les festes 

majors i actes on hi participen més d’una entitat. Recorda també el patrimoni 

històric i de memòria històrica que tenen algunes entitats i que també cal 

preservar. 

Enric Monreal, des del grup d’astronomia recorda que sempre s’han mogut des 

del consell de cultura. Explica que presenta cada any una memòria de les 

activitats públiques i posa a disposició de totes les entitats l’observatori 

astronòmic. 

Joaquim Palet president de la coral de la Virreina. També posen a disposició de 

la resta d’entitats el local que tenen a la Virreina.  

Albert Freixes. Fa una reflexió sobre les aportacions individualitzades de cada 

entitat. A través del coneixement de tots hem de marcar el model cultural a 

seguir del poble en general. Hi ha molts nivells diferents de coneixements 

amplis. Ha recordat que es va alertar que no pagués la cultura la despesa de la 

covid. Tenim una representativitat molt potent de la cultura de Tiana però “no 

s’oblidin que més enllà del cicle festiu cal definir un model i que no s’oblidin que 

també cal que ens programin”.  Recorda que hi ha entitats que pogramen 

durant tot l’any i n’hi ha que programen un cop l’any un acte molt potent. 

Pep Mula. Exposa que la cultura ha de ser un reflex del que som el poble. “Som 

nosaltres els que hem de fer la cultura no la podem deixar en mans de 

l’ajuntament”. Que la cultura posi el contrapunt a la nostra societat i això ens fa 

millors. Aquesta és la funció de la cultura. Potenciar la creativitat i fer nostres 

alguns projectes, perquè es quedin arrelats aquí i no marxin a altres llocs.  

Dolors Solà. La cobla i la sardana representa el màxim exponent de la cultura 

catalana al món. Tiana ho ha fet molt important. Posa en valor els concerts de 

dones compositores que no es fan enlloc més. O l’aplec de l’Alegria.  

L’alcalde apunta que caldrà un debat monogràfic al consell per decidir el model 

de festa major.  

Salva de tabalers, demana assessories. 

Mar Nicolás. Reflexiona sobre la visió i la realitat de la cultura a Tiana fent una 

fotografia del moment actual que viu la cultura tianenca. “Quan dic que vist a 

Tiana la frase és “Allà on hi ha tants artistes”. Exposa que és radicalment 

urgent facilitar un espai per utilitzar provisional per a totes les entitats que 

necessitin coordinar les activitats o reunions. Equipaments perquè es puguin fer 

activitats i també per organitzar-les.  

Exposa que avui al consell de cultura es respira una autenticitat que hem de 

visibilitat i teixir-la d’alguna manera. Proposa reforçar les col·laboracions 

intergeneracionals que ja es fan a Tiana i sobre la revista Tiana’t i la web 

municipal, demana més visibilització de l’activitat cultural. La revista podria 

donar a conèixer molt l’activtat cultural. Proposa la possibilitat de tenir un 

coordinador d’entiats que ens ajudi a assessorar les associacions i que ens 



  

  

conegui i que pensi en com construir una ànima cultural a Tiana.  

Pep Mula. Recorda que no podem deixar de banda les escoles i que cal lligar 

l’educació amb la cultura i les arts.  

Albert Grau. “La cultura la fem tots i totes. Necessitem que la cultura bulli, que 

és quan surten les idees” diu en la seva intervenció on remarca que s’han de 

crear les condicions perquè la cultura estigui viva. “Nosaltres ho fem perquè 

ens agrada, l’ajuntament té la responsabilitat de vetllar per la cultura”. Demana 

crear les condicions i revisar les normatives i fer coses trencadores. 

Esther Guardiola fa una intervenció per resumir els dos eixos d’idees que han 

sorgit: hi ha dos conceptes, una coordinadora d’entitats i l’altre què ha de ser el 

consell. Dos nivells de treball. Les línies del que volem i la coordinació entre les 

entitats.  

Adrià Descorxats. La majoria dels joves estem interessats en diferents 

aspectes de la cultura. El fet que se’ns hagi limitat aquests últims anys com la 

festa del carnestoltes fa que marxem del nostre poble, perquè si el nostre poble 

no ens representa marxem a un altre.  

Llorenç Blasi. Avui amb el que es respira us desitjo llarga vida per tenir temps 

de poder construir aquesta estructura. 

La regidora de cultura Cristina Comas va exposar que més enllà de l’actual 

govern el que es vol és un empoderament del consell. Que entri qui entri 

segueixi la seva línia.  

Albert Grau proposa el Casal com un espai viu de la cultura: “Tenim el casal 

que hi ha un teatre que allò no ha de parar. No ens hem d’inventar res nou”. 

L’alcalde referma la idea exposat que el bar ha de respirar més cultura i que no 

ens hem d’inventar res.  

Fe Merlos. Proposa l’intercanvi de locals entre les entitats a més dels locals 

dels que ja disposa l’Ajuntament.  

Mar Estartús. Emplaça que des de l’administració pública es pensi amb una 

programació d’interès més enllà del cicle festiu. “No s’està fent teatre per adults 

professional”. Ens podríem inspirar i demana visitar les fires culturals per veure 

i triar espectacles. No potser que deixem de fer coses. No pot ser que Tiana no 

tingui un carnestoltes. “Des de la institució, programacions. Des de la institució, 

facilitem. Necessitem equipaments perquè passin coses. Tiana és avorrit. Ho 

teniu tot fet. I l’excusa no son els diners. Es projecte de poble, és voluntats és 

deixar participar, coordinació i deixar que passin coses”. 

A les 20:30 s’aixeca la sessió amb un aplaudiment de tots els participants. 

 

 

 

 

 


