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CONSELL  MUNICIPAL  DE  CULTURA 
 
 

  
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 

 

 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ  :  
 
Núm.  : 3 
Sessió  : Extraordinària 
Data  : 30/04/2020 
Hora  : 18.30h. 
Lloc : Vídeo conferència 
 
 
Per vídeo conferència  es reuneix el CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA en 
sessió extraordinària. 
 
ASSISTENTS 
 
Presidenta 
 

Aurora Carbonell, alcaldessa i regidora de Turisme 
 

Vice-president 
 

Xavier Salmeron, regidor de Cultura, Participació Ciutadana i Joventut 
 

Vocals 
 

David Martínez, en representació del G.M. de Sitges Grup Independent 
Júlia Vigó, en representació del G.M. de Guanyem Sitges 
Carme Almirall, en representació del G.M. d’ERC 
Rosa Tubau, en representació del G.M. de Junts per Sitges 
Elisabeth Pérez, representat del G.M. Socialista 
Carme Gasulla, en representació del G.M. de Comuns Verds  
Ignacio Rubí, en representació del G.M. de Nou Horitzó 
José Maria Martínez, en representació del G.M. d’El Margalló 
Mª José Lores Garcia, en representació del G.M. de Ciutadans 
Núria Amigó, en representació del Grup d’Estudis Sitgetans 
Elena Ferré, en representació Societat Recreativa el Retiro 
Vinyet Esteban, en representació de l’Agrupació Balls Populars 
Carme Artigas, en representació del Casino Prado Suburense 
Anna Matarò, a títol personal 
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Pinyu Martí, a títol personal 
 

Que degut a la urgència i motiu extraordinari d’aquesta sessió assisteixen 
també: 
 

Joan de la Paz, director de l’Àrea d’Innovació i Govern Obert 
Fermin Sanchez, director de l’Àrea de Serveis a les Persones 

 
Secretària 
 

Carla Jordà Alsina, cap del Servei de Cultura 
 
Excusen la seva assistència: 
 

Anna Monzó, a títol personal   
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Oberta la sessió per la presidenta Aurora Carbonell a les 18.30 hores, dona la 
benvinguda als/les assistents i informa que s’està enregistrant la sessió. 
 
Seguidament explica la raó per la qual s’ha fet aquesta convocatòria extraordinària, 
atès que la voluntat del govern és dur a terme un pacte entre tots el partits polítics per 
la recuperació socioeconòmica desprès del COVID-19 en el qual s’incloguin tots els 
sectors. 
 
En aquest pacte hi ha d’haver dues persones representants de cada consell. 
 
A continuació pren la paraula el regidor Xavier Salmeron i relaciona els 3 punts de 
l’ordre del dia: 
 
1.Situació de la COVID19 en l’àmbit de la cultura 
2.Proposta de Pacte local per a la reactivació socioeconòmica de Sitges 
3.Designació de dos/tres representants del consell per participar en la Cimera del 
Pacte 
 
Pren la paraula Elena Ferré i comenta que no ho estant passant gaire bé pel fet de 
tenir l’entitat tancada. La situació de la Societat Recreativa El Retiro és complicada i 
esperem poder reobrir amb el 30% de l’aforament del cinema, la cantina i l’entitat. Han 
condonat tots els lloguers dels espais i el pupil·latge del pàrquing també està suspès. 
A banda de les quotes de socis, no entra cap altre ingrés i les despeses mínimes són 
quantioses quan no tens cap mena d’ingrés. Podran aguantar aquesta situació com a 
màxim un parell de mesos. Des de l’escola de música es realitzen classes virtuals però 
no es cobren els rebuts. Tenen una hipoteca que han de seguir pagant. El personal de 
l’entitat està teletreballant i se’ls hi ha mantingut els sous. 
 
Pren la paraula Carme Artigas i explica que la situació del Casino Prado Suburense  
està en la mateixa línia del que ha dit l’Elena Ferré. Tenen marge per poder aguantar 
dos mesos i mostra la seva preocupació perquè no saben quan podran tornar a 
generar ingressos que actualment s’han reduït al mínim. Les quotes de socis es poden 
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cobrar íntegrament per llei, però al març i abril han condonat el 50%. Han presentat un 
ERTO que afecta als 3 treballadors que tenen en nòmina perquè no podien mantenir 
aquesta despesa.  
Mostra la seva preocupació davant la incertesa de quan es podrà tornar a fer activitat. 
Compten que les seccions de l’entitat no podran reprendre la seva activitat fins el 
setembre i que el  restaurant podrà obrir el jardí amb un 30% de l’aforament, així com 
el cinema, tot i que això no significa que la gent hi vagi. També els hi preocupa el tema 
del manteniment diari i el cost que això comporta. 
 
Intervé Nuria Amigó i comenta que el Grup d’Estudis Sitges no tenen problemes 
econòmics perquè no han de fer front a nòmines de personal, la feina dels membres 
de la Junta és voluntària, no paguen lloguer ja que la seu és una cessió d’ús de la 
família Stämpfli. No tenen grans despeses perquè només han de pagar el cost d’edició 
de publicacions, d’organització d’activitats i el subministrament de serveis. Amb la 
subvenció de  l’Ajuntament i les quotes anuals dels socis van fent. . La problemàtica 
que se’ls presenta és l’aforament als actes, la seu és petita i reduir l’aforament a un 
terç (15/20 persones) per al actes regulars no té sentit. Una altra qüestió és la 
incertesa sobre quan el públic es sentirà prou segur i tranquil per assistir-hi, tot i les 
mesures de protecció. Han posposat bastantes activitats com l’exposició Sitgetans als 
camps nazis, posposada al mes d’octubre. Esperen que es pugui fer perquè 
lògicament hi ha molta feina al darrera, especialment d’investigació. A més també 
tenen pendent de presentar un llibre sobre el pintor sitgetà Ferrer Pino. 
 
Continua Vinyet Esteban i explica que a l’Agrupació Balls de Sitges no pateixen pels 
temes econòmics, atès que del local social no paguen lloguer i si no s’utilitza no es 
generen despeses. Els socis paguen 18 euros l’any al mes de juny. No han hagut de 
suspendre actes importants i estan a  l’expectativa de saber què passarà amb la Festa 
Major. La setmana vinent tenen reunió de junta de cara al que pugui passar i com al 
Palau del Moro hi conviuen altres entitats per veure com ho gestionaran seguint les 
indicacions sanitàries, d’higiene i d’aforament. 
 
Pren la paraula Pinyu Martí i parla de la precarietat del sector “freelance” en el món 
laboral i cultural. Personalment l’està salvant la part pedagògica. Aquesta situació ha 
posat la cultura com un bé essencial i es pregunta  què hauríem fet aquests dies de 
confinament sense ella. 
 
Ara per ara la situació és dramàtica. El retorn a la normalitat no serà una realitat fins 
que no hi hagi una vacuna.  A nivell local no sap el que es pot arribar a fer. La cultura 
genera rendiments econòmics que repercuteixen en altres sectors i dinamitza la 
societat.  
 
Anna Mataró, coincideix amb Pinyu amb la importància de la cultura. Dubta que hi hagi 
una normalitat com fins ara i el que més neguit crea és la incertesa. És el que més ens 
preocupa perquè no sabem com actuar, com reaccionarà el públic quan es pugui 
tornar a assistir als espectacles i com tornar a fomentar la cultura. Ens haurem de 
reinventar i trobar la fórmula per fer sostenible la cultura amb la realitat que ens 
trobarem. 
 
A continuació José Mª Martínez agraeix la disponibilitat i els comentaris de tots i totes. 
Manifesta la seva esperança a superar aquesta situació i al seu suport per al que 
calgui. 
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Carme Gasulla parla de la importància de la salut, la sanitat i l’economia però la cultura 
serà un dels sectors més afectats. El Covid encara ha agreujat més aquesta realitat. 
Ara més que mai la política s’ha d’ocupar de qüestions culturals. És un dret i un pilar 
bàsic del benestar. El vincle entre cultura i educació és una eina de cohesió. El post 
Covid necessitarà una reflexió molt amplia i s’haurà de pensar en un pla de xoc en 
l’àmbit cultural.  
a cultura sempre acaba pagant la pitjor part de les crisis. S’haurà de dinamitzar la vida 
cultural del poble, fer campanyes de promoció i impulsar accions per part de  
l’Ajuntament.  
 
Ignasi Rubí comenta que hem de ser més pràctics i d’agilitzar els pagaments de les 
subvencions a les entitats i associacions culturals. 
 
Júlia Vigo remarca la importància i l’impacte social i emocional de la cultura,  
especialment davant la situació de confinament que està patint la societat. 
 
David Martínez agraeix l’esforç que s’està fent i dona tot el suport. Informa que la 
Festa Major s’està preparant amb normalitat però a l’espera de les directrius que 
marquin les autoritats competents. 
 
Maria Lores també agraeix l’esforç i dona ànims a tots. La cultura s’haurà de reinventar 
perquè tot està canviant. S’hauria de reinvertir en noves campanyes perquè la gent no 
tingui por d’assistir als actes culturals. 
 
Elisabet Pérez manifesta que la cultura és un sector essencial com ja s’ha dit. Ara tots 
i totes som conscients que el sector cultural aporta per tothom en moments complexos 
com el que estem vivim. La cultura i el turisme seran els sectors que més trigaran a  
recuperar-se i són l’essència del nostre poble. Són partidaris de sumar sinergies i 
promoure accions socials que generin activitat cultural, creació de llocs de treball i 
moviments de diners. L’administració ha d’apostar per la cultura i que això generi altres 
beneficis, encara que sigui un pou sense fons. 
 
Rosa Tubau, corrobora tot el que han dit els membres del Consell. La cultura està a la 
UCI. És el sector més afectat i la situació s’allargarà molt en el temps.  El sector públic 
ha d’estar al costat de la cultura, perquè la cultura és un dret fonamental. S’han de 
concedir noves línies de finançament.  
Venen temps difícils però amb imaginació s’ha de cercar noves vies per difondre la 
cultura, tal i com s’està fent ara via xarxes socials.  
Parla de la diferent situació en la que es troben les entitats i els creatius. De destinar 
suport econòmic al màxim al sector creatiu, de l’art i la cultura amb subvencions, 
bonificacions, etc. 
 
Carme Almirall comparteix les inquietuds manifestades i informa que una de les 
prioritats que tenen és que s’agilitzin els pagaments a tots els Serveis.  El suport a la 
cultura es fa palès a totes les reunions que es realitzen.  
 
Xavier Salmeron també està d’acord que la cultura es un bé essencial. La Regidoria de 
Cultura ha hagut de cancel·lar moltes de les activitats programades amb l’afectació 
que ha suposat també per col·lectius que no son els purament artístic, com a  tècnics, 
dissenyadors i altres.  S’està re-programant el que es pot fins a final d’any, però a 
l’espera de les directrius que es marquin. 
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Algunes de les exposicions s’han re-col·locat però altres no es podran fer, com per 
exemple la de La Cubana que era la més important de l’any. 
Toca re-invertar-se i pensar des de l’Ajuntament com programar. 
Comenta la diferència entre les entitats que tenen seu pròpia i les que no. Les 
primeres tenen un nivell de despesa més alt i pateixen més amb aquesta situació de 
crisis. 
El govern de la Generalitat ha obert una convocatòria de subvencions extraordinàries 
per ajudar en el pagament de les hipoteques, lloguers, etc. 
D’altra banda, s’està reajustant el pressupost de cultura. 
Una forma de ajudar al sector cultural és mitjançant la seva contractació. Amb aquesta 
línia, ja ha mantingut converses amb Joan Pinós. 
Hem de ser capaços d’inventar-nos coses per reactivar el teixit econòmic lligat a la 
cultura. 
Comenta també la dificultat que implica aprovar subvencions extraordinàries per 
l’Ajuntament. 
Al primer trimestre s’ha fet un gran esforç per justificar subvencions de 2019 i poder 
activar les de 2020 un cop es va aprovar el pressupost. Justament avui s’han aprovat 
per JGL l’atorgament de les subvencions de 2020 pel Casino Prado Suburense i 
Societat Recreativa El Retiro. 
 
Intervé Aurora Carbonell per reivindicar que ara és el moment de fer actuacions 
valentes i fortes, sense deixar sector enrere i de responsabilitat de les decisions que 
es prenen. 
Els diners són molt importants i des de l’administració cal incentivar i adaptar-se a les 
noves situacions i també és necessari que des de l’administració es facilitin les coses 
tot i les complicacions que puguin sorgir a nivell tècnic. 
Hem d’anar tots i totes a una. Sitges és un municipi molt actiu i amb moltes ganes.  
 
Carme Artigas comenta que dels sectors que necessitaren més suport seran els dels 
professionals que treballen en el sector cultural i que les contractacions per part de 
l’Ajuntament també els ajudaran.  
Es necessita reactivar el sector cultural perquè alhora reactiva el sector econòmic. 
Festival cinema, Corpus, Festa Major, Santa Tecla, Festival de jazz. El turisme s’ha 
desestacionalitzar i fer l’esforç per reactivar el tema cultural.  
 
Aurora Carbonell com a regidora de Turisme informa que s’està estudiant com 
gestionar tot el tema dels controls d’accessos, aforaments, etc., per estar preparats 
davant aquesta situació i donar seguretat a nivell sanitari.  
L’objectiu del Pacte és posar damunt la taula tots els escenaris i quines necessitats hi 
ha a tots els sectors, Al cap i a la fi tot està relacionat, cultura, turisme, economia, medi 
ambient, etc. 
 
Pinyu Martí agraeix l’exercici de responsabilitat. Hem de ser creatius, no ha de ser tot 
una qüestió de posar diners, en espècies també es pot col·laborar, cessió d’espais i 
impulsar projectes. Tot va lligat. Cultura i economia van de la mà. 
 
Xavi Salmeron remarca que tots som creatius. La prova és tot es que s’ha fet aquests 
dies des de les entitats.  
En relació als punts  2 i 3 de l’ordre del dia, explica que l’Ajuntament de Sitges ha 
decidit fer un pacte local per a la reactivació econòmica de Sitges i treballarà amb 
diferents àmbits amb la creació de taules per pensar com poder recuperar-nos 
d’aquesta situació socioeconòmica. La idea és que dos representants de cada consell 
municipal hi formin part perquè puguin expressar davant altres membres dels consells 



 
 
 
 

 REGIDORIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I JOVENTUT 
Servei de Cultura 

6 

 

el seu punt de vista. Evidentment, el sector de la cultura també hi ha d’estar 
representat. 
 
La proposta de Pacte local s’ha aprovat avui per part dels partits polítics i el document 
encara no està disponible. Demà es farà arribar als membres del Consell Municipal de 
Cultura que no son càrrecs electes, perquè el llegeixin i si hi estant d’acord,  hauran de 
designar els representants. 
Emplacen a aquests membres a principis de la setmana vinent per fer una reunió i 
consensuar-ho entre tots i totes. 
 
Per l’últim l’alcaldessa informa que es continua treballant en el procediment perquè 
puguin assistir als Consells representants de partits polítics que no necessàriament 
siguin càrrecs electes, atès que hi ha grups municipals que únicament tenen un 
representant. 
 
Agraeix l’assistència dels membres a la reunió. 
 
No havent més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 19.28 h. 
 
 
XAVIER SALMERON I CARBONELL 
Vice-president 
 
 
 
 
 
CARLA JORDÀ ALSINA 
Secretària 
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ANNEX A L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 30/04/2020 DEL CONSELL 
MUNICIPAL DE CULTURA 
 
Reunits els membres no electes del Consell Municipal de Cultura per vídeo conferència, a les 
17.30h del dia 5 de maig de 2020, als efectes de designar representants per assistir a la 
Comissió pel Pacte local per a la reactivació socioeconòmica de Sitges: 

 
Núria Amigó, en representació del Grup d’Estudis Sitgetans 
Elena Ferré, en representació Societat Recreativa el Retiro 
Vinyet Esteban, en representació de l’Agrupació Balls Populars 
Carme Artigas, en representació del Casino Prado Suburense 
Anna Matarò, a títol personal 
Pinyu Martí, a títol personal 
 

Excusa la seva assistència, Anna Monzó.  
 
I Xavier Salmeron com a regidor de Cultura, Participació Ciutadana i Joventut 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Oberta la sessió pel regidor Xavier Salmeron a les 17.30 hores, dona la benvinguda als 
assistents. 
Informa del document d’intencionalitat del Pacte local per a la reactivació socioeconòmica de 
Sitges, per desenvolupar en els propers mesos i explica la necessitat de designar com a 
representants del Consell Municipal de Cultura a dos membres no electes amb l’objectiu de 
poder traslladar la problemàtica de l’àmbit cultural a les taules de treballs que es constituiran. 
 
Carme Artigas en representació del Casino Prado Suburense es postula com a representant 
del Consell. 
 
Elena Ferrer en representació de la Societat Recreativa El Retiro proposa  a Joan Pinós com a 
vicepresident de l’entitat a representant del Consell. 
 
Vinyet Esteban en representació de l’Agrupació de Balls Popular, es presenta com a suplent a 
representant del Consell. 
 
Que tots el membres assistents manifesten la seva conformitat amb els candidats que s’han 
postulat i per tant per unanimitat queden designats com a representats del Consell Municipal de 
Cultural davant la Comissió del Pacte local per a la reactivació de Sitges a: 
 
Carme Artigas 
Joan Pinós 
Vinyet Esteban, suplenta. 
 
No havent més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 17.45 h. 
 
Xavier Salmeron i Carbonell 
Regidor de Cultura, Participació Ciutadana i Joventut 
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