Ajuntament de Cocentaina
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL CONSELL DE CULTURA,
EDUCACIÓ I TRADICIONS DE COCENTAINA EL DIA 14 DE SETEMBRE DE 2016
ASSISTENTS:
Presidenta: Marcela Richart Carbonell
Vicepresident: Moisès Gil Igual

Col·lectiu d'Art Local

Vocals:
Isabel García Segovia

Cor de Cambra Discantus

Jorge Verdú Català

Grup Municipal Ciutadans

Manuela Martínez Lozano

Grup de Danses Cocentaina

M. Carmen Prats Ruiz

Associació de Veïns

Pilar Pérez Tomás

Grup Municipal Guanyar

Rafael Enguix Ribelles

Garbera Cultural El Guaret

Laura Pérez Giner

Orfeó Contestà Just Sansalvador

Purín Pascual

Associació d'Alumnes de la FPA Beniassent

Pere Ferrer

Centre d'Estudis Contestans

Nélida Jover Sellés

Unió Musical Contestana

Isabel Motos López

AMPA IES Pare Arques

Gabriel Francés Reig

Colla de dolçaines i tabals El Mal Passet

També hi assisteixen: Franjo Reig (Societat Ateneu Musical), Javier Vilanova (Partit
Popular), Alfonso Sánchez (Colla de dolçaines i tabals El Mal Passet), Miguel
Ángel Raigal (tècnic de Cultura)
Secretari de la Comissió: Vicent Josep Santamaria i Picó
A Cocentaina, 14 de setembre de 2016, a les 20:30 hores, es reuneixen a la CASA DE
LA JOVENTUT, sota la Presidència indicada, els membres del CONSELL DE
CULTURA, EDUCACIÓ I TRADICIONS abans relacionats.
Atès que assisteix el quòrum suficient per a la seva celebració en segona
convocatòria, la Presidència va declarar oberta la sessió, tot procedint a examinar els
assumptes inclosos en l’ordre del dia; aquests es desenvolupen de la manera següent:
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 06/07/16.
La Sra. M. Carmen Prats indica que en l'acta anterior hi ha una errada en la redacció a
l'hora d'interpretar una intervenció que va fer en el passat Consell, ja que se li atribueix
que va proposar fer un esborrany previ de les bases per a les ajudes al rendiment
acadèmic, quan ella es va manifestar en contra i va proposar que es reunira abans el
Consell de Cultura, cosa que es fa en la sessió d'avui.
Feta aquesta esmena a l'acta, s'aprova per unanimitat.
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2. Proposta de premis al rendiment acadèmic.
Marcela Richart obri aquest punt i pregunta si hi ha alguna proposta per part de les
associacions. Purín Pascual diu que ho ha comentat, però que ara és l'inici del curs i
és molt complicat traure temps per a treballar-ho.
M. Carmen Prats diu que es podria enviar el document previ. Marcela pren el
compromís d'enviar el document en la fitxa.
Es pren l'acord de convidar també Josep Lluís Todolí, director de la Seu Universitària
de Cocentaina de la Universitat d'Alacant.
Es pren l'acord de convocar un Consell ordinari per al dimecres 16 de novembre per a
tractar aquest i altres temes.
3. Proposta d'iniciativa intercultural.
Hi intervé Pere Ferrer i indica que aquest és un tema important i delicat. Considera que
caldria tindre algun assessorament extern al Consell. Amparo Martí apunta que
hauríem de començar per integrar associacions àrabs en el Consell. S'aporten altres
idees per part de diferents membres del Consell en el sentit de fer consultes i
d'assessorar-se.
Marcela expressa el compromís de parlar amb el president de l'associació per a
explicar-los la idea.
Es pren l'acord de deixar madurar la proposta i tractar-la també en el pròxim Consell
de Cultura.
4. Informació de la Regidoria i de les associacions.

Comenta que hi ha moltes despeses en reprografia (cartells, díptics, programes de mà,
etc.). Proposa demanar pressuposts d'un preu base a diferents impremtes i proposar
uns mínims.
Igualment, Marcela Richart informa que l'Ajuntament començarà a ingressar la segona
fase de Xarxa Llibres i que és un dels primers ajuntaments que ho fa.
Manuela Martínez informa que el grup de Danses actua el diumenge 25 de setembre a
Sant Rafel.
Gabri Francés informa que el Mal Passet ha estat seleccionat per a participar en el
Certamen per a Gran Colla i Percussió Ciutat d'Ontinyent que tindrà lloc el 22 octubre
al teatre Echegaray d'aquesta localitat.
Rafa Enguix informa de la presentació d'una guia de Cocentaina que encara no té el
títol acabat de definir, però que probablement es dirà 'Cocentaina al teu pas' per al
pròxim 22 d'octubre.
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La presidenta, Marcela Richart, informa sobre el conveni del Pla Director del Palau.
Diu que aquest estiu va poder parlar amb l'arquitecte i que en breu podrà donar bones
notícies.

Ajuntament de Cocentaina
A fil del que s'ha comentat del dia 22, Quelo Raigal proposa a les bandes si podrien
coordinar-se per als concerts de Fira, ja que es fan els dos programats quasi
paral·lelament. Els representants de les dues bandes diuen que estan ja iniciant
converses per a arribar a una entesa.
Pere Ferrer informa que abans que s'acabe l'any eixirà un nou volum de l'Alberri i
explica quin contingut tindrà.
Isabel García informa que enguany serà una edició especial i impressionant del
Certament Coral, perquè és el quart Firacor. Indica que ja han publicat l'horari.
5. Intervencions.
Amparo Martí proposa que conviden les entitats vinculades a Tradicions, ja que aquest
Consell també tracta aquestes activitats. Es crea un debat al voltant d'aquest tema i de
la possibilitat de convidar diferents entitats.
Purín Pascual demana que s'incloga un punt en l'ordre del dia per a elegir un
representant del Consell de Cultura en el Consell de Participació Ciutadana, que ella
continua, però que vol anar deixant-s'ho.
M. Carmen Prats diu que seria positiu parlar de l'organització del Nanos. Marcela
Richart proposa convidar la regidora de Tradicions, Susanna Reig, per al pròxim
Consell de Cultura.

Marcela Richart dóna les gràcies per l'avís i es compromet a solucionar-ho i avisar la
regidora perquè avise Fomento i ho netegen.
Isabel García afegeix que allò és un racó que sempre està molt brut i que ha vist en
moltes ocasions com es tira brutícia allí.
Es crea un debat al voltant de diferents comportaments incívics en molts punts o
activitats que es fan al poble.
M. Carmen Prats pregunta sobre el refugi i la visita que va organitzar l'Associació de
Veïns si l'Ajuntament pensa reprendre la idea. Marcela Richart contesta que tenen en
projecte reobrir el refugi i organitzar visites.
Pilar Pérez pregunta com està l'obra del Teular. Marcela contesta que malauradament
està paralitzat i que quan torne l'arquitecte de vacances es tornarà a mirar. M. Carmen
Prats explica el que sap sobre el tema i expressa la seua preocupació per si el projecte
no arriba a executar-se.
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També comenta M. Carmen Prats que en una de les visites guiades que s'organitzen
es va adonar que el fossar del Palau està completament brut. Diu que va avisar el
regidor de Turisme i que li va dir que havia avisat perquè netejaren i que encara no
està net. També indica que la muralla exterior del Palau està bruta de taques.
Finalment, indica que la Torreta també està plena de brutícia i a més allí hi ha perill per
altres motius.
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No havent-hi més intervencions, i sense més assumptes a tractar, la Presidència va
concloure la sessió a les 21:35 hores del dia de la data, de la qual cosa, com a
secretari, en done fe.
LA PRESIDENTA

Vicent Josep Santamaria i Picó
document signat electrònicament
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