
GRUP DE TREBALL "PROJECTE MUSEÍSTIC" 
 
Dijous 20 de febrer, 19 h., Sala de reunions Ajuntament de Cabrils. 
 
Assisteixen (per ordre d'arribada): J. Campos (ERC), L. Morales (Units), M. Doñate (MUC), 
G. Marqués (C's) i M. Gómez (JxC). 
 
Excusen la seva absència: M. Viñals i A. Sorroche (PSC) 
 
La convocatòria té el seu origen en la petició feta en un ple per JxC d'obrir una "comissió de 
treball" perquè el conjunt de regidores participessin en el procés de reflexió i ideació d'un 
projecte en relació al museu i que també es contemplés al veïnat i en el compromís del 
govern de promoure aquest treball conjunt expressa't en el ple i com ja s'havia compromès 
anteriorment com en els acords de govern.  
 
Tot aprofitant la trobada  de tots els grups en la següent Comissió informativa (CI), es va 
fixar aquesta data per provar d'abordar conjuntament el mecanisme de treball en el marc 
d'un Grup de treball (GdT). 
 
En un primer moment, ERC, Units, C's i MUC hem estat compartint reflexions sobre la 
complexitat en termes de recursos humans i materials, la necessitat d'estudiar el patrimoni i 
també en base a un context municipal i supramunicipal, etc.  
 
Un cop reunits totes les representants dels grups assistents, ens hem centrat en l'objectiu 
de la reunió. Després de compartir els respectius parers, hem comprovat que tots els grups 
compartiem la voluntat de treballar el conjunt de les regidores (entre d'altres raons perquè 
és un projecte d'un notable impacte social i de recorregut en el temps), incorporar al veïnat 
en aquest procés i comptar amb el suport d'especialistes i/o institucions acreditades. 
S'acorda que des de la regidoria de participació es passarà una primera proposta/disseny 
d'eines/procediments/fases perquè puguem provar de cercar un instrument consensuat. 
Marquem un període d'un màxim  3 mesos per rebre aquest 1a proposta. 
 
També s'ha fet un breu relat a C's dels diferents moments pels que ha passat el projecte al 
voltant del museu. 
 
I s'ha explicat que des del govern s'estan desenvolupant diferents tasques en aquesta 
matèria com ara contactar amb la Diputació i la Generalitat per tractar els objectes/peces, 
s'està treballant per aclarir la titularitar d'aquests… a banda del replantejament del projecte 
feder i el conveni en relació amb led rutes a nivell comarcal. 
 
Abans de finalitzar hem fet una breu, espontània i exploratòria pluja d'idees en relació al 
projecte museístic com ara definir la possibilitat  de transcendir  un espai museístic, ampliar i 
projectar rutes patrimonials, etc. 
 


