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ACTA DE LA TAULA SECTORIAL D’ARTS VISUALS
Núm.: 1
Data: 13 de març de 2018
Horari: 16’30 h
Lloc: Sala Elisea Casanovas (Casa Soler i Palet)
Hi assisteixen:
- Paulo Cacais – Galeria Tigomigo
- Anna Taratiel – Magneti Studi
- Majara Studio – Espai El Corralito
- Jordi Chueca - Amics de les Arts
- Antonio Justo + 1 – Coro Vell
- Anna Fernàndez – Historiadora de l’art, periodista especialitzada en cultura
- Imanol Buisan i Marta Monell – Col·lectiu El Salto de Mendieta
- Judith con H – artista, dissenyadora gràfica i dinamitzadora cultural
- Laura Fusté – BaumanLab
- Clàudia Borras – fotògrafa. Vocal de fotografia d’AAAA
- David Calle – Col·lectiu Taller Tacat i artista
- Ramon Alemany – Director Escola Mpal. Art
- Pietat hernàndez – directora de servei de Cultura
- Susana Medina – tècnica d’arts visuals
- Sílvia Piñol – secretària Consell Cultura
S’han excusat d’assistir-hi:
- Marc Castellet, fotògraf
- Col·lectiu Embarral (Pau Gómez i Mariona Alberich)
- David Corral, artista i membre del col·lectiu El Corralito
- Xavier Corral, artista i música
- Susanna Gibert, galerista d’espai G d’Art
- Laura Castillo – periodista i copropietària de galeria Tigomigo
Absents:
- El Social
Ordre del dia
1. Presentació del nou Reglament
2. Llista d’assumptes que preocupin als membres
3. Elecció de la persona representant al plenari del Consell

Desenvolupament de la sessió
Pietat Hernàndez explica les funcions executives de la taula: assessorar i vehicular el
debat en l’àmbit de les arts visuals i fer arribar al Consell de Cultura i a la societat local
el que pensem. I explica l’estructura del Consell, que té un plenari, una comissió
permanent i set taules de treball per sectors.
El Plenari del Consell de Cultura està composat pels representants de tots els grups
polítics municipals; 8 representants d’entitats; 6 representants d’institucions culturals
no municipals (MNACTEC, Centre Cultural, Arxiu Tobella, Museu Tèxtil) i municipals
(Escoles d’ensenyaments artístics i Museu de Terrassa): 2 representants no de l’àmbit
cultural, 2 representants nomenats per la comissió informativa i 1 representant de cada
taula (7)
El primer encàrrec que es fa a la taula des del Consell és debatre el compromís pres
per a la creació d’una fàbrica de les arts. I per això s’ha de portar a terme la definició
del pla funcional d’aquest equipament. La directora del servei de Cultura explica que
s’ha pensat en una part de la fàbrica AEG per aquest ús. Si ha de ser o no. O si ha de
ser-hi i no allà, és un tema a debatre a la taula. S’han d’aportar idees, necessitats i
validació de resultats a aquesta voluntat política.
A pregunta de la Taula, Hernàndez informa que les taules s’han confeccionat per
continguts culturals, però es pot debatre si s’han d’incloure taules que no siguin
sectorials, ni per llenguatges artístics, com una possible taula de cultura i visió de
gènere, per exemple.
Tot just el 5/1/2018 es va aprovar el reglament del Consell de Cultura. I a l’abril està
prevista la constitució del Plenari.
En el funcionament de les taules no hi ha cap límit temàtic, ni cap límit de temps o de
procediment. I el treball de la Taula es portarà al Consell.
Hernàndez informa sobre un equipament que s’està construint a La Maurina.
Jordi Chueca informa que actualment s’està redactant el projecte del parc de la
República. En les bases del concurs es contemplen una sèrie d’equipaments i un
annex al Centre Cívic. Potser es podria mirar si s’hi pot encabir l’espai expositiu.
Resulta escollida Anna Fernàndez, historiadora de l’art, periodista cultural i poeta,
com a representant de la Taula d’Arts Visuals.
Temes que sorgeixen per al debat:
-

Ha d’haver una fàbrica de les arts o sis nuclis de creació (un per districte)?
S’han de tenir en compte les necessitats dels creadors i conjugar-les amb les
necessitats dels districtes

-

Possibilitat d’obrir la Taula a més persones. S’acorda que si els membres de la
Taula volen proposar d’altres membres perquè s’incorporin, enviaran un mail a
la tècnica d’arts Visuals, Susana Medina (susana.medina@terrassa.cat)

-

Debat centre/perifèria

-

Possibilitats del nou equipament de la Maurina

-

Bases de dades d’artistes recollits per biblioteques i centres cívics

A les 17’30h s’aixeca la sessió, de la qual s’estén aquesta acta.

