CONSELL DE CULTURA-PARTICIPACIÓ CIUTADANA i ENTITATS

XXXIX Exposició de Cireres
Sant Climent de Llobregat

Data: 20 de gener de 2015
Lloc: Sala Cirerer-Casal de Cultura
Assistents:
1. Regidor de Cultura (Josep Clariana)
2. Regidora d’Esports i Turisme (Tomi Jiménez)
3. Regidora de Gent Gran (Isabel Villalobos)
4. Representants de les entitats: Dau de 5, ADF, Caramelles, Geganters i
Grallers, Teatre, Més e mil històries, AAVV La Moreneta, Mercat de Pagés, Jaguars, Bombers Voluntaris, Fomarians, Coral, Biblioteca i AMPES
Escola i Escola Bressol.

Propostas I debat sobre 39ena FIRA CIRERES 2015

El consell de cultura s’ha convocat de forma ordinària per poder fer les propostes
que la ciutadania i entitats han estat pensant i planificant aquests últims mesos i
que avui es decidira (inicialment) com s’organitza la festa.
Abans de començar el regidor responsable comunica que per aquest any es disposa de més pressupost i podrem augmentar un 10% aproximadament la despesa de
la festa.
Cal recordar que a proposta de la comissió de l’any passat el cartell de la fira
aquest any el dissenyaran els alumnes de secundària de Sant Climent.
La coordinació es farà a través de la tècnica de l’ajuntament , Roser Asensio i per
part dels instituts (principalment IES Mestres) la seva directora Maite Cirera.
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•

Es proposen activitats de la GENT GRAN I TURISME : Casal d’avis i taller
de la memòria fan normalment molts articles que després a les famílies els hi
agrada exposar i fins i tot comprar. F

•

Fer Exposició de manualitats al casal dels avis.

•

Organitzar un campionat de Truc. La idea seria fer unes semifinals pels bars
que volguessin i després una gran final a la plaça de la vila. No hauria de tenir cap premi econòmic sinó caixes de cireres pels guanyadors. També es
proposa que les cartes del truc siguin les dels pagesos de l’ajuntament (això
pendent de confirmar per si es pot fer).

•

Una altra de les propostes és fer un MOSTRA D’OBRES ARTÍSTIQUES CLIMENTONES: es proposa a tots i totes les artistes del municipi que puguin
aportar una obra seva:
◦ talla de fusta: pare de l’Elsa Montoya
◦ obres de Bronzo de Cal xxxxx
◦ obres de dibuix carbó de pinzellades
◦ obres de pintures de pinzellades
◦ obres d’artistes que no estan a cap entitat.

•

Crear una gran obra efímera que naixerà i morirà durant l’exposició. Un artista de Viladecans ens proposa fer una arbre amb desitjos i missatges que podria estar a l’entrada i que al principi no tingués res i després els visitants
anaven posant fulles amb desitjos.
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•

Diverses entitats proposen concurs de pastissos i fan aquesta proposta de
cartell:

•

Es proposa que hi hagi correfoc i que estigui presidit i animat pels tabalers
del poble. Així Fomarians, diables convidats i tabalers podrien actuar junts.
En aquest moment de la reunió un representants de Fomarians demana que
es pugui augmentar una mica la despesa en productes pirotècnics.

•

Es proposa tornar a fer les passejades dels cireres en flor per setmana santa. Caldrà concretar en quines dates es fan segons la floració. Es proposa
que els pagesos siguin voluntaris per explicar tota la vida de la pagesia per
sobreviure de les cireres. Es donaria aigua, panflet turístic,......

•

Obrir el museu durant tot el cap de setmana i potenciar-ho amb cartells indicatius.
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•

Comerç: Fer projecte Cirera Amagada
◦ Convocar als comerciants per a fer el concurs de la cirera amagada
◦ Parlar amb Climentdolç concurs de baldufes i intercanvi de cromos
◦ Parlar amb Hortet del Baix per aperitiu com l’any passat
◦ Parlar amb el noi que fa vi de cireres
◦ Gestionar paradetes artesans i altres (Orion i Sant Cugat)

•

Proposta de text per invitació:Des de l’organització de la XXXIX Exposició de
Cireres ens adrecem a tu per convidar-te a participar a l’exposició “Artistes Climentons”, que formarà part de la XXXIX Exposició de Cireres, i que
s’ubicarà a la Sala de Cal Marí.
Enguany, la temàtica sobre la qual versa l’Exposició de Cireres és l’Art Visual. És per aquest motiu que la comissió organitzadora va proposar destinar
un espai a l’exposició d’obres d’artistes climentons, o amb una forta vinculació al nostre poble.
Tots aquells artistes que hi vulgueu participar, us demanem la cessió temporal d’una obra representativa. L’exposició es muntarà durant la setmana del
25 al 29 de maig, i restarà oberta al públic el cap de setmana del 30 i 31 de
maig.

Es demana que les dades siguin amb aquest recull d’informació :
NOM DE L’ARTISTA
TELÈFON DE CONTACTE
NOM DE L’OBRA
TIPUS (pintura, fotografia, escultura, maqueta, ...)
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ANY DE CREACIÓ
MIDA
Podeu enviar aquesta fitxa omplerta a l’adreça exposiciodecireres@gmail.com o portar-la
presencialment a l’Ajuntament de Sant Climent, en horari d’oficina.
•

Es proposa que hi hagi un referent clar perquè totes les entitats i firants puguin contactar amb ell ó ella.

Per tancar la reunió el regidor de cultura, Josep Clariana demana màxima difusió de les
propostes perquè tothom posi el seu granet de sorra.
L’ajuntament es responsabilitzarà de presentar el projecte a la Diputació de Barcelona , així
com a Turisme del Baix Llobregat perquè tinguem el màxim suport econòmic i logístic.
Sant Climent de Llobregat a 20 de gener de 2015
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