MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE BABORD SOBRE ELS
EQUIPAMENTS CULTURALS I LES ACCIONS A EMPRENDRE A L’ATENEU
Volem un poble culturalment viu, i amb equipaments que estiguin a l'alçada
Vilassar de Mar és un poble de més de 20.000 habitants que té una tradició cultural i
associativa molt potent. Són nombroses les activitats culturals promogudes per les moltes
entitats i associacions del poble, que des de la pràctica voluntària i associativa creen,
organitzen i transmeten cultura.
La cultura és un element bàsic en el benestar i creixement de les persones, que alhora
enriqueix el nostre poble i país, com a element d’identitat, diversitat i cohesió social. Més
enllà de la pràctica associativa, també és una activitat econòmica que genera riquesa i
ocupació de qualitat.
Per tot això, la pràctica cultural ha de ser objecte d’especial atenció, i que cal potenciar.
Alhora, volem manifestar que les polítiques públiques de cultura no s’han de limitar als
edificis i equipaments, però aquests en permeten el seu desenvolupament i són elements
catalitzadors de les pràctiques culturals. Creiem imprescindible disposar d’uns bons
equipaments culturals que serveixin d’espais de reunió, creació i organització de cultura al
poble.
L’Ateneu Vilassanès i el seu estat
L’abril de 2019 l’Ajuntament comprava el teatre, amfiteatre, vestíbul i serveis de l’Ateneu
Vilassanès per 280.000€. Les sales de les plantes pis ubicades a la façana del Carrer Sant
Josep restaven en propietat de l’entitat.
Era conegut per tothom que el vell equipament cultural no estava en condicions, doncs es
tracta d’un edifici molt antic, i les nombroses obres de reforma assumides per l’entitat no
havien estat suficients per la seva completa adequació a tots els requeriments tècnics que
les noves normatives dicten. La inversió en obra requerida era inassumible pels modestos
pressupostos de l'entitat de l’Ateneu Vilassanès, de base social i voluntària.
Temps després de la compra-venta de l’equipament, el 20 de febrer de 2020 l’Ajuntament, a
través d’un Decret d’alcaldia, contractava a una enginyeria la diagnosis de l’estat actual i
indicació de les mesures correctores a executar per arranjar-lo.
Aquest estudi, lliurat el juliol de 2020, dictamina que l’edifici de l’Ateneu, ara de titularitat
municipal, presenta greus deficiències en materia de seguretat davant d’incendis,
d’instal·lació elèctrica, d’instal·lació climàtica, d’accessibilitat per persones amb mobilitat
reduïda, d’aïllament acústic i d’il·luminació.
Totes aquestes deficiències fan que no sigui aconsellable l’ús de l’Ateneu per cap activitat, i
malauradament el poble es queda sense un dels principals equipaments culturals.
Es fa imprescindible trobar una solució! i malauradament ja anem tard.

Les inversions i consens necessari
A finals de novembre de 2020 el govern municipal d’ERC-Gent per VdM va comunicar a
algunes entitats culturals i als grups polítics de l’oposició la seva intenció de reformar
l’Ateneu i la construcció d’una carpa provisional.
Celebrem que finalment el govern municipal aposti per fer una inversió en equipaments
culturals escènics, però exigim que les inversions a realitzar siguin d’acord amb una
estratègia d’equipaments transversal, amb mirada de futur i, sobretot, amb el consens de les
entitats i grups polítics del poble.
Com ja mostra l’estudi de l’enginyeria, la inversió a realitzar per la posada a punt de l’Ateneu
s’acosta al milió d’euros. I si es vol reformar l’equipament el pressupost serà molt superior, i
caldrà sumar també les possibles obres de l’equipament provisional.
Atès que la inversió a fer és molt quantiosa, que els diners són de totes les veïnes del poble,
que la inversió a fer perdurarà molts anys, trobem necessari que s’aturi momentàniament
l’acció del govern municipal per trobar un consens de poble.
Creiem imprescindible tenir un debat ampli sobre l'estratègia d'equipaments culturals
escènics (els actuals, els nous, i les reformes a fer) i arribar a un consens amb entitats i
grups polítics sobre la millor aposta, ubicacions i instal·lacions. Una valoració conjunta de
les necessitats i oportunitats que tenim que permeti definir un Pla d’equipaments, i
consensuar les properes inversions a fer, amb la intenció que responguin de la millor
manera al foment de la pràctica cultural a Vilassar de Mar.
Per tot això el grup municipal BABORD proposa al ple de Vilassar de Mar l'adopció dels
següents acords:
1. Instar al govern municipal a aturar momentàniament l'execució de la seva proposta
sobre reforma de l'Ateneu Vilassanès, i construcció d’equipament provisional, fins
que s’arribi a un consens municipal.
2. Instar al govern municipal a constituir i convocar amb urgència un grup de treball
amb la participació d’entitats, membres del Consell de Cultura i grups polítics del
poble abans d’un mes des de l’aprovació de la present moció. Aquest espai haurà de
definir conjuntament les necessitats en la pràctica cultural, valorar les oportunitats de
patrimoni i d’inversió de que disposa l’Ajuntament i plantejament transversal de totes
les opcions per acordar les inversions a realitzar en matèria d’equipaments culturals
escènics.
3. Comunicar l’adopció del següents acords a totes les entitats del registre
d’associacions del poble.
Vilassar de Mar, a 7 de desembre de 2020.
Grup Municipal de Babord

