ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL SECTORIAL DE CULTURA
19 de gener de 2006
ASSISTENTS:
- Josep Camps, Regidor de Cultura, Joventut i Cooperació
- Eva Muñoz, Responsable de l’Àrea de Cultura i Cooperació
- Miquel Cladellas, designat per l’àrea
- Maite Mompart, designat per l’àrea
- Àngel Montins, designat per l’àrea
- Cor de Clavé
- Colla de Gitanes
- Fundació d’Arts Musicals
- Coral l’Aliança
- Colla de Gegants
- Grup de Dones del Tenes
- Alternativa Lliçà per tots
- Comissió de festes de Sant Baldiri
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta anterior
* Presentació del Pla Director de Participació Ciutadana (afegit)
2. Pla d’Ajuts a Entitats 2006
3. Informació sobre la nova Biblioteca Municipal
4. Suggeriments per a la Festa Major
5. Fira d’entitats
6. Precs i preguntes
1. Aprovació de l’acta anterior
S’aprova l’acta de la reunió anterior sense fer cap esmena.
* Presentació del Pla Director de Participació Ciutadana
En Josep Camps presenta a Marga, de l’empresa Índic, una empresa contractada per l’Àrea de
Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, amb l’objectiu de que assessori a
l’Ajuntament en l’elaboració del Pla Director de Participació Ciutadana de Lliçà d’Amunt.
La Marga explica l’interès de donar a conèixer l’elaboració d’aquest pla als Consells Sectorials
donat que hi haurà un espai d’opinions per a ciutadans i entitats. En la seva presentació explica
algunes qüestions referents a l’esmentat pla:
Un pla director de participació ciutadana te per objectiu ordenar i articular els canals de
participació creats per l’ajuntament i englobar-los sota unes directrius que estableixin un
model de participació al nostre municipi.

-

-

A Lliçà d’Amunt no es parteix de zero en matèria de participació, sinó que venim d’una
experiència i el que s’ha de fer ara és analitzar aquestes experiències per tal d’obtenir un
diagnòstic i detectar els elements que cal millorar.
Aquest projecte constarà de 3 fases:
a. Fase de Presentació: que consisteix en explicar què és i que es pretén aconseguir
amb el pla.
b. Fase de diagnosi: que ha d’analitzar i veure d’on partim. És en aquesta fase on es
convocarà als ciutadans i entitats del poble per demanar-los col·laboració.
c. Fase interna: on políticament i sabent d’on venim s’elaborarà i es definirà el pla
director.

2. Pla d’Ajuts a Entitats 2006
L’Eva explica que la convocatòria del Pla d’Ajuts a Entitats 2006 és a punt de sortir i que els
terminis de presentació de sol·licitud seran entre els dies 1 i 24 de febrer. Els impresos per
sol·licitar l’esmentada subvenció els podran trobar a l’OAC de l’Ajuntament i, enguany, com a
novetat, se’ls podran descarregar des de la pàgina web de l’Ajuntament.
En Josep Camps comenta que enguany estem tenint problemes amb algunes entitats que encara
no han justificat i els demana que siguin curosos a l’hora de sol·licitar les subvencions però també
a l’hora de justificar-les.
En Josep Camps també exposa que enguany no hem modificat l’ordenança i que, per tant, el
sistema per a sol·licitar les subvencions és el mateix que el dels darrers anys. També comenta que
la partida pressupostària, malgrat l’import és menor respecte la de l’any passat, cal dir que s’han
tret algunes que anaven destinades a entitats en concret com per exemple la del cicle
d’espectacles infantils de Xarxa. S’explica el protocol que es segueix a l’hora de resoldre la
subvenció que correspon a cada entitat i es demana la participació de les tres persones
designades per l’àrea que participen al consell que s’impliquin de cara a les resolucions de les
sol·licituds que es presentin enguany.
3. Informació sobre la nova Biblioteca Municipal
En Josep Camps informa que el dia 27 a les 7 de la tarda, a la Sala Polivalent dels Galliners, hi
haurà la presentació del projecte de Biblioteca Municipal a Ca l’Oliveras, on s’explicarà en quina
fase estem i les previsions de calendari previstes. Segons aquest calendari el projecte hauria
d’acabar a mitjans del 2007.
4. Suggeriments per a la Festa Major
En Josep Camps informa que ja tenim algunes idees de cara a la Festa Major d’enguany,
continuant en la línia de l’estructura que marquen algunes activitats.
La Coral l’Aliança pregunta si existeix una comissió de festes.
En Josep Camps respon que a la Festa Major del 2005 es va posar en marxa una comissió de
festes formada per unes 10 persones aproximadament que no estan vinculades a cap entitat i que,
des de llavors, han participat en diversos actes culturals al municipi, com la cavalcada de reis, sant
Julià o el proper Carnaval.

Alternativa Lliçà per tots pregunta si es continuarà fent l’espai Barraques. Ell pensa què és una
activitat que està molt bé sempre i quan no estiguin implicades les entitats polítiques i més encara
en l’edició d’aquest any, donat que el 2007 és any d’eleccions i no és un espai per fer campanya.
La majoria d’entitats assistents manifesten estar d’acord amb la opinió d’Alternativa Lliçà per tots i
es decideix per consens que el Regidor de Cultura vetlli per a què a l’Espai Barraques de la
propera festa major no hi participin les entitats polítiques i es potenciï més la participació d’entitats
culturals.
En Miquel Cladellas apunta que cal tenir en compte que sense la participació de les entitats
polítiques és possible que no tinguem suficients entitats per a poder portar a terme l’activitat.
En Josep Camps respon que amb 5 o 6 entitats l’espai ja podria funcionar. No obstant cal tenir en
compte que hem de gestionar aquest espai pensant en què va dirigit a un públic familiar i per tant
hem d’adaptar les activitats entre les 19.00h i les 01.00h. D’aquesta manera l’Ajuntament es podria
comprometre a fer una programació d’activitats a les 23.00h i es deixaria una altra franja horària
per si alguna entitat vol programar alguna altra activitat.
La Colla de Gitanes manifesta que caldria trobar quelcom que fes la funció de nexe d’unió entre els
diferents espais on es porta a terme la Festa Major.
Maite Mompart comenta que potser no caldria fer tants espais i que en la Festa Major del 2005 va
tenir la sensació de que la gent estava molt distribuïda i cap espai es veia ple, que no hi havia
esperit de festa.
La Coral l’Aliança diu que la festa del nostre municipi és molt llarga.
En Josep Camps respon que l’estructura de la Festa Major ja ve molt marcada per alguns actes
molt emblemàtics que no ens deixen modificar-la, com les 24H de ciclomotors, el Sopar de les
Àvies i la Festa d’Homenatge a la Vellesa.
Des d’algunes entitats assistents es proposa portar un trenet que faci de nexe d’unió entre els
espais on hi ha activitat. Des de l’Àrea de Cultura ens comprometem a mirar disponibilitats, preus,
etc.
La Fundació d’Arts Musicals manifesta que li han arribat comentaris de què el Sopar de les Àvies
no es farà.
En Josep Camps i l’Eva expliquen que no és així i que precisament enguany se celebrarà el 20è
aniversari. Nogensmenys, hi ha hagut canvis en la junta i és possible que aquest fet hagi estat
interpretat malament. Sigui com sigui, des de l’àrea de cultura es comprometen a fer una notícia a
l’EI! per aclarir els possibles malentesos.
Des de la Colla de Gitanes es demana que l’Ajuntament guarneixi més els carrers durant les
festes, sobretot aquells que comuniquem els diferents espais. En Josep Camps es compromet a
tenir-ho en compte de cara a la propera Festa Major.

Des de la Colla de Gegants pregunten si hi haurà mercat el diumenge de Festa Major.
En Josep Camps respon que en principi l’ordenança que regula aquesta activitat preveu que no
n’hi hagi, tot i així, sembla que es valora positivament que hi sigui donat que dóna vida al centre i
provoca que baixi gent. En Josep Camps es compromet a tenir en compte l’opinió del CSC i
valorar si aporta més que resta a la festa major.
5. Fira d’entitats
En Josep Camps exposa que enguany tocaria fer Fira d’Entitats, donat que es un projecte bianual i
la darrera va ser al 2004. No obstant, manifesta que des de l’Ajuntament no es té gaire clar quina
és la funció que ha de tenir aquesta activitat i els resultats que en el darrer anys es van obtenir.
Argumenta que trobar un forat al Pavelló per fer la fira és molt complicat i que a més a més, des de
l’Àrea d’Esports volen fer un cap de setmana de l’esport, de tal manera que les entitats esportives
ja es mostrarien i potser no necessitarien la fira.
L’Àngel Montins manifesta que és un projecte interessant sempre i quan els implicats estiguin
interessats en portar-la a terme. Proposa que si no es realitzés, els diners podrien anar destinats a
fer una guia d’entitats, a què en Josep Camps respon que la guia ja s’està portant a terme des de
l’Àrea de Participació.
Des de la Fundació d’Arts Musicals manifesten que cal valorar la necessitat de la fira i el seu sentit.
En Miquel Cladellas comenta que l’Aliança podria ser un bon lloc on portar-la a terme perquè és un
espai que està preparat amb escenari i equip i requeriria menys esforços de muntatge.
L’Àngel Montins diu que una fira ha de servir a les entitats per vendre el seu producte i que aquí no
s’aconsegueix, que caldria replantejar-la de nou per a fer-la més engrescadora.
Es proposa que Sant Jordi podria ser una bona data per a fer-la, plantejant els espectacles entre la
sala i la pista de l’Aliança i la fira al carrer de l’Aliança.
En Josep Camps proposa fer una mini enquesta a les entitats sobre aquesta activitat i el
compromís de participar-hi.
6. Precs i preguntes
La Colla de Gitanes pregunta sobre si hi ha espais i locals per a entitats i demana que es contempli
algun espai amb armaris on les entitats puguin guardar el seu espai.
En Josep Camps reafirma la manca d’aquests espais i explica que la nova biblioteca podria ser un
possible lloc. No obstant des de l’equip de govern s’està replantejant una distribució dels
equipaments municipals i que quan estigui definida es donarà a conèixer.

