Cultura
Casa Soler i Palet
Font Vella, 28
08221 Terrassa
Tel. 93 783 27 11 Fax 93 739 70 74
cultura@terrassa.cat
www.terrassa.cat

ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL CONSELL DE CULTURA
Núm.: 1 (sessió constitutiva)
Data: 12 de setembre de 2018
Horari: 19 h
Lloc: Teatre Principal
Hi assisteixen:
Alfredo Vega, alcalde de Terrassa
Amadeu Aguado, tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat
Pietat Hernández, directora del Servei de Cultura
Laura Fusté, tècnica de Joventut i Lleure (Baumanlab i Bucs)
Anna Farràs, tècnica en relacions europees i internacionals
Jaume Girona, tècnic de cultura popular
Susana Medina, tècnica d’arts visuals
Arturo Palomares, tècnic de música clàssica
Sílvia Piñol, secretària tècnica del Consell de Cultura
I 60 persones de les entitats següents:
Agrupació Folklòrica Amunt i Crits
Agrupació Sardanista ASERT
Amics de l’Òpera i la Sarsuela de Terrassa
Assoc. Castilla La Mancha
Assoc. De Col·leccionistes
Assoc. De Puntaires Anna Murià
Assoc. Sardanistes Terrassa Nord
Assoc. Vídues de Terrassa
Bitxo Torrent Mitger
Castellers de Terrassa
Centre Cultural el Social
Coordinadora d’Entitats de Cultura Popular Catalana
Dones Bahai’s
Enfoc Musical
Escola d’Art
Escola de Música
Federació d’Associacions de Corals Terrassenques
Flamencologia
Geganters de Terrassa
Grup municipal C’s
Grup municipal ERC
Grup municipal PDeCAT
Grup municipal PP
Grup municipal PSC
Grup municipal TEC
Jan Baca
Jordi Flores
La Xemeneia
Llibre de la Vida
Minyons de Terrassa
Miquel Font
Oficina de Capacitats Diverses
Òmnium Cultural

Se’n Fa Una
Tigomigo
Treure Ball
Voluntaris Terrassa

Ordre de l’acte
1. Paraules de benvinguda del senyor Alfredo Vega, alcalde de Terrassa
2. Conferència a càrrec de la senyora Mª Àngels Cabré, escriptora i directora de
l’Observatori Cultural de Gènere, que ens parlarà d’un dels principals reptes als quals
s’enfronta el sector cultural “Paritat i Cultura”
3. Lectura del Decret de Constitució del Plenari del Consell de Cultura
4. Intervenció del President del Consell de Cultura, senyor Alfredo Vega, alcalde de
Terrassa

Desenvolupament de la sessió
1. Paraules de benvinguda del senyor Alfredo Vega, alcalde de Terrassa
L’alcalde, obre l'acte agraint l'assistència de les persones que han volgut ser presents en
aquesta sessió de Constitució del Consell Municipal de la Cultura i les Arts de Terrassa i
presenta a la conferenciant, la senyora Mª Àngels Cabré.
Mª ÀNGELS CABRÉ (Barcelona, 1968), escriptora i especialista en feminisme cultural.
Ha publicat poesia, narrativa i diversos assaigs sobre dones i cultura com Leer y escribir en
femenino (2013), A contracorriente. Escritoras a la intemperie del siglo XX (2015),
Wonderwomen. 35 retratos de mujeres fascinantes (2016), María Luz Morales. Pionera del
periodismo (2017) i Miralls creuats: Roig/Capmany (2017; Premi Vallverdú d’Assaig). En
breu publicarà un llibre sobre la Barcelona literària en clau femenina.
Col·labora habitualment als mitjans de comunicació i imparteix conferències sobre temes
relacionats amb les dones i la cultura. Ha estat docent del Màster Gènere i Comunicació de
la UAB i dirigeix l’Observatori Cultural de Gènere.

2. Conferència a càrrec de la senyora Mª Àngels Cabré, escriptora i directora de
l’Observatori Cultural de Gènere, que ens parlarà d’un dels principals reptes als
quals s’enfronta el sector cultural “Paritat i Cultura”
M. Àngels Cabré agraeix la invitació de l’Ajuntament per ser present en aquest acte i
pronuncia la conferència “Paritat i Cultura” en la qual denuncia la infrarepresentació de la
dona en la majoria dels àmbits culturals i aborda les iniciatives que s’estan duent a terme
des de l’Observatori Cultural de Gènere per a radiografiar la situació actual de la dona.
3. Lectura del Decret de Constitució del Plenari del Consell de Cultura
L’alcalde dona pas a Sílvia Piñol, secretària del Consell qui fa lectura del Decret de
Constitució del Plenari del Consell de Cultura.
En data 5 de gener es va publicar al BOP l’aprovació definitiva del nou reglament del
Consell Municipal de la Cultura i les Arts de Terrassa, l’objecte del qual és establir un marc
de participació que permeti estimular i canalitzar la participació de la ciutadania i de les
entitats interessades a donar suport als diferents àmbits de la cultura i les arts.
Atenent a l’article 6 del reglament que preveu la constitució d’un Plenari com a òrgan de
govern del Consell, es fa una lectura dels seus integrants.

Presidència
Amadeu Aguado
Tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat
Representants grups municipals
Carles Luengo
Pamela Navarrete
Santi Martínez
Mariona Vigués
Pedro José Limón
Ander Ruiz
Marta Giménez

Partit dels Socialistes
Terrassa en Comú
Esquerra republicana
Partit Demòcrata
Ciutadans
CUP
Partit Popular

Representants inscrits al registre d’entitats ciutadanes
Ramon Codinas
Jordi Flores
Núria Segovia
Teresa Casals
Pau Gómez
Ramon Rius
Teresa Marçal
M. Mercè Compte

Coordinadora Grups Cultura Popular i Tradicional Cat.
Associació Cultura Contemporània
Casa de la Música
Ateneu Terrassenc
L’Embarral
Centre d’Educació Musical
Amics de la Música
Amics del Parc de Sant Jordi

Representants àmbits institucions culturals no municipals
Adrià Fornés
Fundació Antiga Caixa Terrassa i Fundació del Centre Cultural
José Antonio Muñoz Centre del Vallès de l’Institut del Teatre
Sílvia Carbonell
Centre de Documentació i Museu Tèxtil
Representants àmbit serveis culturals municipals
Gabriel Verderi
Escola d’Art
Domènec Ferran
Museus municipals
Susana Medina
Responsable arts visuals
Representants inscrits en el registre de Participació a la Ciutadania
Òscar Muñoz
José Antonio Aguado
Representants taules sectorials
Núria Escudé
Comissió Cultura Popular
Anna Fernández
Taula d’Arts Visuals
Jaume Aulet
Taula de Lectura, Literatura i Edició
Rosa Boladeres
Taula d’Arts Escèniques
Manolo García
Taula de Música
Mireia Freixa
Taula de Patrimoni
Sílvia Piñol

Secretària tècnica

4. Intervenció del President del Consell de Cultura, senyor Alfredo Vega, alcalde de
Terrassa
L’alcalde realitza un parlament de cloenda destacant que el Consell és un espai i una eina
de diàleg, participació i intercanvi d’idees i experiències.
La nova organització del Consell i el nou reglament permeten fer un pas endavant i avançar
per fer realitzat aquest gran objectiu, dotant a la ciutat de l’actualització d’un òrgan que ajudi
a fer del fet cultural de Terrassa un eix fonamental del nostre dia a dia, del nostre futur i del
nostre caràcter com a ciutat.
El Consell neix per implicar-se directament en el disseny, el seguiment i l’avaluació dels
diferents programes i polítiques culturals que es desenvolupen a la ciutat i perquè sigui
capaç de generar debat, opinions i coneixements a l’entorn de la cultura i de Terrassa.
I al mateix temps el Consell pot ser un bon instrument per avançar cap a la paritat entre
gèneres, coherentment amb la voluntat de Terrassa que es vol declinar en femení plural en
tots els àmbits, i molt especialment en el camp de la cultura, per la capacitat que té de
construir valor simbòlic i de ser l’avantguarda del progrés social.
Amb aquest Consell es posa en marxa un renovat “motor cultural” millor preparat per fer una
tasca més participativa, transparent i eficaç.
A les 20’30 h s’aixeca la sessió, de la qual s’estén aquesta acta.

