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ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
SECRETARIA
Núm Exp:X2018001675

ACTA DEL CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DEL TEATRE CIRVIANUM
A l’Hotel d’entitats Josep Bardolet, Plaça Nova, 11, 3r pis de Torelló, es reuneix en
data 02/10/2018, a les 20:05 hores, en sessió ordinària de primera convocatòria, el
Consell de participació ciutadana del Teatre Cirvianum.
Hi són presents els membres següents:
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Sra. Núria Güell Rovira, regidora de cultura i Presidenta del Consell de
participació ciutadana del Teatre Cirvianum.
Sr. Jordi Casas Caritg, en representació del grup municipal de la CUP TorellóSom Poble
Sr. Xavier Lozano Victori, en representació del grup municipal d’ERC-Junts per
Torelló – AM.
Sra. Elisenda Currius Soler, en representació de l’associació Xarxa de Torelló
Sr. Joan Salarich Madorell, en representació de Fundació Privada Festival
Cinema de Muntanya de Torelló
Sr. Albert Jofre Garcia, en representació de SSS... Teatre
Sr. Marc Casanova Sola, en representació de la Cia. Loropardos, que s’excusa.
Sr. Pere Galobardes Morera, en representació del grup municipal Fem Torelló.

Per tant, hi són presents tots els membres de la Comissió, els quals van ser nomenats
per la Resolució de l’Alcaldia de data 14/03/2018, excepte:
-

Sr. Alex Moreno Gordillo, en representació del grup municipal de PSC-CP de
Torelló.
Sr. Eduard Fabré Rosell, en representació del grup municipal de CiU a Torelló
Sr. Josep Martinez Lladó, Cap de Cultura de l’Ajuntament de Torelló.
Sra. Judit Quintana Peix, en representació de Nou 69 teatre

Actua com a secretari el Sr. Antoni Montmany Cornellas, igualment nomenat per
resolució de l’alcaldia indicada més amunt, amb veu i sense vot.
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Iniciada la sessió a les 20:05 hores, s’entrega a cada membre del Consell un imprès
de l’ordre del dia i còpia de l’acta de la sessió anterior i s’inicia la sessió.
Es segueix l’ordre del dia següent:
1. Aprovar l’acta de la sessió anterior de data 10/07/2018.
2. Informacions
3. Desenvolupar la proposta per licitar un bar-rest de menjars freds al teatre.
Aquest local serviria per ajudar a fidelitzar i captar nous clients, així com annex
a l’oferta del Teatre.
La Sra. Elisenda Currius Soler, en representació de l’associació Xarxa de
Torelló, aportarà informació/estudis sobre locals similars d’altres ubicacions.
4. Torn obert per a propostes de futur, projectes, accions, etc...
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5. Precs i preguntes
La Presidenta del Consell, Sra. Núria Güell, inicia la sessió i dona la veu a la Sra.
Elisenda Currius que presenta un treball/exercici de postgrau sobre teatres de
diferents països, on es comparen entre ells.
La Comissió destaca que els teatres americans estan finançats bàsicament per capital
privat mentre que els del nostre país, de capital públic. Es profunditza en diferents
idees per tal d’atreure capital privat.
Pere Galobardes exposa casos de teatres alemanys que reben importants donacions
privades de ciutadans que se senten del territori.
El grup municipal ERC demana per la remodelació del teatre, la presidenta Núria Güell
comenta que l’alcalde va anar a visitar la diputació per afrontar els 1.500.000€ que
costarien aquesta remodelació i li van comentar que s’ho estudiarien però que anava
per llarg. ERC destaca que aquest import hipotecaria l’Ajuntament la següent
legislatura.
Es tracta la proposta d’obrir un Bar a les instal·lacions del teatre i la Sra. Núria Güell
exposa que no ho veuen clar ja que entraria en competència amb la resta de bars de
la zona, actualment no hi ha pressupost i la manera de licitar-ho. Alguns membres del
Consell parlen de sol·licitar al dept. d’activitats de l’Ajuntament si seria possible exercir
aquesta activitat i de quina manera.
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El Consell parla de madurar alguna de les propostes que han sorgit de les 4 reunions
que s’han fet durant aquest any 2018, el secretaria les recopilarà i les enviarà a l’equip
del dept. de Cultura de l’Ajuntament perquè en n’esculli una i la treballin, amb o sense
ajuda del Consell. L’equip de Cultura destaca que tenen una acumulació de tasques
importants però que faran un esforç, però no es poden comprometre i posar un termini.
La pròxima reunió s’acorda per el primer trimestre de l’any 2019, sense especificar dia.

A les 10:08 hores, s’aixeca la sessió i se n’estén aquesta acta, de la qual cosa el
secretari infrascrit dóna fe.
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Sra. Núria Güell Rovira
Presidenta del Consell de participació ciutadana del Teatre Cirvianum

Antoni Montmany Cornellas
Secretari del Consell de participació ciutadana del teatre Cirvianum
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