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Calafell, en data 18 de febrer de 2016. Es reuneixen els membres del Consell Rector de 
l’organisme autònom Fundació Castell de Calafell, sota la presidència del senyor Ramon 
Ferré Solé , i amb l'assistència dels membres anomenats a continuació, assistits per la 
secretària accidental de la corporació senyora Àgueda Subirana Àlvarez, amb l'objecte de 
celebrar sessió de caràter ordinari de primera convocatoria convocatòria. 
 
ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:    
 
MMIGUEL ÁNGEL PERÍN TIENDA 
RAFEL SOLÉ MIRÓ 
JOAN MARIA TRIADÓ JUAN 
JUAN JOSÉ GARCÍA ÁLVAREZ 
JOSE MANUEL TEJEDOR  
IVAN MONTEJO SARIAS 
JOAN RAVENTÓS FIGUEROLA 
 
ABSENTS:ABSENTS:ABSENTS:ABSENTS:    
 
JOAN SANTACANA I MESTRE 
SALVADOR VALLÈS FERRÉ 
 
 
 
ALTRES ALTRES ALTRES ALTRES ASSISTENTSASSISTENTSASSISTENTSASSISTENTS:  
 
Manel Gómez i Josep Pou 
 
 
I a les 17:09, el president obre la sessió i s'inicia a continuació el desenvolupament dels 
assumptes inclosos en l'ordre del dia que seguidament s'indiquen: 
 
1.1.1.1.    Aprovació actes sessions anteriorsAprovació actes sessions anteriorsAprovació actes sessions anteriorsAprovació actes sessions anteriors    
 
Els membres del Consell Rector acorden aprovar les actes número s 4 i 5 de les sessions de 
12 de novembre i 17 de desembre de 2015. 
 
2.2.2.2.    Donar compte de les resolucions dictadesDonar compte de les resolucions dictadesDonar compte de les resolucions dictadesDonar compte de les resolucions dictades    
 
El president dóna compte de les resolucions dictades des del darrer Consell Rector que són 
de la   85 de 28 d’octubre de 2015 a la 115 de 30 de desembre de 2015 i de la 1 de 15 
de gener de 2016 a la 9 de 15 de febrer de 2016. 
 
El senyor Montejo comenta que durant el 2015 s’han fet despeses de prop 12.000 euros 
per reparar la maquinilla.  Entenen que atès el pressupost de l’OAM és escas, aquestes 



 

 

despeses haurien d’anar a una altra partida.  Això hauria d’anar des de a museïtzació de la 
Confraria, que està assumint el Departament d’Urbanisme.  Cara a futures despeses 
d’aquest tipus, caldria parlar-ho abans. 
    
El senyor Pou explica que es va assumir una part de la reparacio perquè en aquell moment 
l’OAM tenia disponibilitat.  Ara tenim una sèrie de pressupostos que estem estudiant i no 
hem decidit qui ho ha de pagar. 
 
El senyor Montejo entèn que amb el pressupost escàs de l’OAM, no hauria d’assumir 
aquestes despeses i en tot cas, això s’hauria de discutir al Consell Rector.  En tot cas, 
aquestes despeses s’haurien hagut de preveure en el projecte de Museïtzació. 
 
El senyor Ferré comenta que, al cap i a la fi, els diners surten tots de l’Ajuntament i el que 
hem de definir primer és què volem fer, fixar objectius.  És cert que hi hauria hagut 
d’haver un projecte. 
 
El senyor Pou comenta que ara tocaria reformar la maquinilla, el el terra, els canals per on 
passen els cables…  no sabem si s’haurà d’arreglar el motor.  Hi ha una sèrie de 
pressupostos, però no estan imputats encara a cada partida. 
 
El senyor Montejo demana que s’adopti el compromís de que aquest tipus de despeses es 
passin pel Consell Rector, perquè puguin decidir entre tots. 
 
El senyor Ferré diu que li sembla bé, però que si veuen que es pot assumir des de 
l’Ajuntament, no s’imputarà a l’OAM. 
 
Els membres del Consell Rector de l’OAM Fundació Castell de Calafell  queden 
assabentats de les resolucions. 
 
3333....        Aprovació, per consens, del calendari de sessions del Consell Aprovació, per consens, del calendari de sessions del Consell Aprovació, per consens, del calendari de sessions del Consell Aprovació, per consens, del calendari de sessions del Consell RectorRectorRectorRector    
    
El senyor Montejo opina que s’hauria de donar prioritat a la societat civil. 
 
El senyor Raventós comenta que dilluns tenen reunió, que ho parlaran i faran una 
proposta. 
 
El senyor Ferré els proposa el tercer dilluns a les cinc.  Si els sembla bé, quan tinguein dia 
consensuat , les sessions es farien al Celler de Cal Bolavà, ja que la sala de sessions es 
destinarà a oficines. 
    
    
4444....        Aprovació, per consens, del calendari per a la revisió dels estatuts de Aprovació, per consens, del calendari per a la revisió dels estatuts de Aprovació, per consens, del calendari per a la revisió dels estatuts de Aprovació, per consens, del calendari per a la revisió dels estatuts de 
l'organimsel'organimsel'organimsel'organimse    
    
La secretària explica que la idea seria fer-ho igual que el ROM.  Els enviarà els Estatuts en 
format word perquè facin aportacions.  Llavors farà la refosa i en grups de treball que es 
vagin parlant.  Es podran eviar propostes fins el 29 de març de 2016. 
    



 

 

5555....        Determinació dels objectius deDeterminació dels objectius deDeterminació dels objectius deDeterminació dels objectius de    l'OAM Fundació Castell de Calafell per al l'OAM Fundació Castell de Calafell per al l'OAM Fundació Castell de Calafell per al l'OAM Fundació Castell de Calafell per al 
2016201620162016    
 
El senyor Pou explica que amb el pressupost poca cosa es pot fer, però volem fixar els 
objectius per aquest any, mirar d’establir una nova activitat, arreglar l’espai visitable.  
L’objetiu que més preocupa sempre és el manteniment de la Ciutadella.  Aquest any ho 
tenim prou bé, perquè tenim un projecte.  Per aquest 2016 els agradaria adequar el 
Vilarenc.  Podem aprofitar material que ja tenim. 
 
Un altre objectiu és mirar de fer unes guies dels monuments visitables. Tenim informació 
però en tots els llocs hi ha llibrets sobre l’indret, i nosaltres no els tenim.  Coma mínim de 
la Ciutadella i Castll. 
 
El senyor Raventós  pregunta si és un per cada espai o un per tots. 
 
El senyor Gómez explica que la idea era fer-ne un per espai, però que es pot mirar 
d’aglutinar-ho. 
 
El senyor Triadó  pregunta perquè no porten un prototip i una valoració. 
 
El senyor Gómez explica que ells pensaven en fer 2 monogràfies: una pel Castell i una per 
la Ciutadella.  Serien les guies arqueològiques. La gent ho pregunta. 
 
El senyor Montejo creu que seria interessant perquè no en tenim cap. 
 
El senyor Montejo  comenta que la seva ideaés portar-los pel proper Consell un detall dels 
objectius.  També estan pensant en fer merchandising.  També tenen objectius a la part 
educativa i també elaborar un pla de comunicació. 
 
A les 17:46 marxa el senyor Raventós. 
 
6.6.6.6.    Informacions diversesInformacions diversesInformacions diversesInformacions diverses    
 
El senyor Ferré, respecte la web, explica que hi ha entre 12 i 15 webs a l’Ajuntament.  
Estan mirant de simplificar-ho, centralitzant-ho a la de l’Ajuntament, però una important  
ha de ser la de Turisme vinculada a l’OAM.  Dilluns passat es va començar a parlar. 
 
a) Proposta de creació d’un sistema de Base de Dades integrat per als jaciments 
prehistòrics de Calafell 
 
El senyor Pou explica que els que treballen a la balma i a la Cova els han fet aquesta 
proposta: és una base de dades on s’introduirà tot el registre de troballes. No tothom hi 
tindria accés, només els investigadors.  Aquest any també tocarà decidir si volem renovar 
el conveni amb la Universitat de Barcelona sobre les excavacions que fan.  Estan disposats 
a venir a explicar-ho. 
 
El senyor Montejo opina que la inversió és interessant.  A més seria convenient fer-hi una 
senyalètica perquè només la gent de Calafell no coneix. 



 

 

 
El senyor Pou comenta que podria ser un dels objectius. 
 
El senyor Triadó aclareix que les propietats no són nostres. 
 
El senyor Pou explica que els investigadors no són molt partidaris de senyalitzar-ho perquè 
els jaciments prehistòrics són molt f`ragils però es podria fer una jornada de divulgació. 
 
El senyor Montejo comenta que caldria determinar lo dels dos projectes estratègics pel 
2016, però que s’ha de tenir en compte que això és igual a la necessitat de més diners, 
perquè amb el que hi ha a dia d’avui no es podrà fer més. 
 
El senyor Popu diu que actualizaran el Pla Director que hi ha. 
 
El senyor Montejo demana que se’ls el faci arribar. 
 
La secretària explica que abans d’aprovar-ho, caldria mirar si hi ha consignació per fer 
aquesta base de dades. 
 
El senyor Pou diu que ho mirarà. 
 
El senyor Montejo opina que l’actuació pel 2016 és per motius de seguretat, així que é 
sl’interessant. 
 
El senyor Pou  diu que prepararan una proposta pel proper Consell Rector. 
 
 
b Revisió de preus d’entrada als espais patrimonials oberts al públic 
 
Eñ senyor Gómez explica que la Intervencióels ha manifestat que les tarifes de l’OAM són 
molt caòtiques i és cert.  Tampoc tenim tarifa per la Confraria.  La idea és que sigui el 
mateix preu que la Casa Barral.  També tenim nomes demandes i a més volem ser 
competitius. Per tot això, creiem que caldria fer una revisió a les tarifes. 
 
( A les 18.56 marxa el senyor Perín) 
 
c) Presència de les activitats educatives de la Ciutadella i el Castell a l’Agència Catalana de 
Patrimoni. 
 
El seyor Gómez explica que la Generalitat té una web sobre Patrimoni cultural i educació.  
Van mirar la web i van veure que no hi érem.  Creiem que hi hauríem de ser. Van fer la 
sol·licitud i ja hi estem. És interessant peruqè els professors miren aquesta web per 
organitzar sortides escolars.  De moment no surten les nostre ofertes educatives. 
 
d) Senyalètica de la Ruta dels íbers. 
 
Es senyor Pou explica que es va convocar reunió a la Diputació de Tarragona als municipis 
amb la ruta dels íbers.  Hi ha una senyalització específica.  Els senyals que tenim estan 



 

 

molt descolorits.  La Diputació ens ofereix subvencions per canviar la senyalètica.  Només 
ens podem acollir a una de les línies.  Com a molt ens pagaran el 50%. El Museu 
d’Arqueologia de Catalunya ha presentt un pressupost desorbitat de 6.000 euros.  Creiem 
que no cal treure’l sinó posar vinils nous. 
 
e) Presència a la pàgina web de turisme arqueològic Arqueotrip 
 
El senyor Gómez explica que l’Arqueotrip és una guia de turisme arqueològic.  És bastant 
nova, s’organitzen per Comunitats Autònomes.  Van mirar el que hi havia a Catalunya, 
són prou potenets.  No només ofereixen el jaciment, sinó el turisme local.  Hem sol´·licitat 
adeherir-nos i el cost és zero. 
 
f) Finalització del projecte Openarch. 
 
El senyor Gómez explica que el 31 de desembre es va acabar.  Ara estem fent el 
tancament del projecte.  Ens estan fent l’informe de l’auditoria externa, tant la nostra com 
la de tots els partners. 
 
g) Montpaó.  Hi ha previst realitzar alguna actuació a l’espai patrimonial de lales masies de 
Montpaó? 
 
h) Casa Barral i Confrariua.  Hi ha personal suficient per obrir els dos espais? 
 
i) Museïtzació castell.  Els objectius del projecte s’han complert? Està previst fer alguna 
actuació de manteniment dels elements museogràfics? 
 
Els punts g, h i i, s’acorda deixar-los sobre la taula. 
 
7.7.7.7.    Precs i preguntesPrecs i preguntesPrecs i preguntesPrecs i preguntes    
 
 
I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 19:15 , i dóna l'acte 
per acabat, del qual jo, com a secretari/ària en dono fe. 
  


