Ajuntament de Cocentaina
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL CONSELL DE CULTURA,
EDUCACIÓ I TRADICIONS DE COCENTAINA EL DIA 16 DE NOVEMBRE DE 2016
ASSISTENTS:
Presidenta: Marcela Richart Carbonell
Vicepresident: Moisès Gil Igual

Col·lectiu d'Art Local

Vocals:
Sílvia Climent

Grup Municipal Partit Popular

Amparo Martí Soler

Grup Municipal Col·lectiu 03820 - Compromís

Pilar Pérez Tomás

Grup Municipal Guanyar

Juan José Sáiz

Grup Municipal Ciutadans

Isabel García Segovia

Cor de Cambra Discantus

Manuela Martínez Lozano

Grup de Danses Cocentaina

Rafael Enguix Ribelles

Garbera Cultural El Guaret

Santiago Pérez Sanjuan

Orfeó Contestà Just Sansalvador

Purín Pascual

Associació d'Alumnes de la FPA Beniassent

Nélida Jover Sellés

Unió Musical Contestana

Isabel Motos López

AMPA IES Pare Arques

Gabriel Francés Reig

Colla de Dolçaines i Tabals El Mal Passet

Sonia Jiménez García

AMPA CEIP Sant Joan Bosco

Secretari de la Comissió: Vicent Josep Santamaria i Picó
Assisteixen com a convidats: Susanna Reig (regidora de Tradicions), Josep Lluís
Todolí (director de la Seu Universitària de Cocentaina)
També hi assisteixen: Alfonso Sánchez (Colla de dolçaines i tabals El Mal Passet),
Franjo Reig (Societat Ateneu Musical), Rebeca Corec (Art Local), Julio Reig (Art
Local), Miguel Ángel Raigal (tècnic de Cultura)
A Cocentaina, 16 de de novembre de 2016, a les 20:15 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 declara oberta la sessió, tot procedint a examinar els
assumptes inclosos en l’ordre del dia; aquests es desenvolupen de la manera següent:
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ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 14/09/16.
La Sra. Amparo Martí i el Sr. Santiago Pérez indiquen que no es troben en la relació
d'assistents i sí que hi van assistir. Feta aquesta esmena, s'aprova l'acta per
unanimitat.
4. Proposta de Teló Teatre per a llegir el Manifest del 9 d'octubre de 2017.
La Sra. Marcela Richart indica que per deferència a les persones convidades,
s'avancen els punts 4 i 5 de l'ordre del dia.
Així mateix, la presidenta disculpa l'absència dels membres de Teló Teatre i explica els
motius pels quals l'entitat presenta aquesta sol·licitud.
Seguidament, dóna pas a la regidora de Tradicions, Susanna Reig, perquè explique un
punt que, encara que està fora de l'ordre del dia, es va demanar que es tractara en la
darrera reunió del Consell, en concret l'organització de la Festa dels Nanos.
Hi intervé la Sra. Susanna Reig, que explica la complicació del tema dels Nanos, en
relació sobretot a la poca quantitat de gent que estiga fent-ne i al raval cada vegada hi
ha menys veïns i veïnes. Explica que l'any passat van invertir molt de temps i molt
d'esforç perquè isqueren, però que no veu clar que això es puga fer tots els anys.
La Sra. Susanna Reig proposa al Consell crear una associació perquè els Nanos no es
perden. Hi ha diverses intervencions al voltant de qui fa Nanos, qui ajuda i com ajuda:
persones, entitats, associacions, escoles, etc.

Al fil d'aquesta intervenció, el Sr. Rafa Enguix comenta que hi ha unes quantes
associacions que es coordinen en l'organització de la Dansà dels Nanos i dels Nanos
en si a través d'un grup de Whatssapp. Proposa que poden convocar també els
artistes locals, igual que amb la resta que ja estan implicades.
El Sr. Franjo Reig pregunta si totes les entitats que estan hui presents estarien
disposades a participar, tant en l'elaboració com en la col·locació dels Nanos.
Vista la predisposició de tots els vocals, es pren l'acord de passar un full perquè el
representant de cada entitat que hi vulga participar anote el nom i el número de telèfon
per a ser afegits a l'esmentat grup de Whatssapp.
El Sr. Gabriel Francés recorda que faria falta un local on poder guardar els Nanos
durant tot l'any.
La Sra. Susanna Reig explica que els Nanos que es van elaborar l'any passat en la
Dansà dels Nanos estan guardats al Palau i que està mirant un lloc més gran i adequat
per a guardar els que es facen a partir d'ara.
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El Sr. Moisès Gil diu que ells es senten al·ludits en aquest tema, perquè al cap i a la fi
els Nanos no deixen de ser escultures.
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Quant a la Dansà dels Nanos, el Sr. Rafa Enguix explica que ha de ser el diumenge
12, perquè el diumenge anterior als Nanos seria el 19, que és Sant Josep. Es pren
l'acord d'acceptar el canvi de data de la Dansà dels Nanos 2017.
S'absenta la Sra. Susanna Reig.
5. Proposta de premis al rendiment acadèmic.
En primer lloc, i abans de donar pas al Sr. Josep Lluís Todolí, la Sra. Marcela Richart
torna a fer memòria de quin és l'objectiu i el pressupost dels premis i pregunta si hi ha
alguna proposta per part de les entitats. La Sra. Amparo Martí diu que ho han estat
parlant en el seu grup i que no els sembla bé donar premis, que seria millor
plantejar-ho com una beca o un premi d'investigació. Diu que no veuen bé que el
premi siga en metàl·lic, sinó que és més interessant un reconeixement.
Hi intervé el Sr. Josep Lluís Todolí, director de la Seu Universitària de Cocentaina, i
manifesta la total predisposició de la Universitat d'Alacant a portar endavant, dins de
les seues possibilitats, tot allò que es demane des del Consell.
Hi intervé el Sr. Moisès Gil i indica que ell premiaria tant la investigació com l'activitat
acadèmica. Es crea un debat al voltant de les beques i les matrícules universitàries.
Així mateix, el Sr. Moisès Gil apunta la possibilitat de donar uns guardons sense cap
remuneració econòmica.
La Sra. Isabel García explica que l'educació és cultura, però també ho és altres coses i
cal donar-li rellevància i protagonisme al premi en altres àmbits, com ara la música,
l'art, la investigació, etc. És a dir, a l'estil del que es fa en la Gala de l'Esport, que no
únicament es premien persones, sinó també entitats o col·lectius.

La Sra. Pilar Pérez pregunta si en aquest cas es descartaria Primària i Secundària. La
Sra. Marcela Richart contesta que efectivament, el projecte ha anat evolucionant i ara
ja està parlant-se d'ensenyament universitari.
És per això que la Sra. Marcela Richart planteja la possibilitat de recuperar la Beca
d'Investigació Científica i, a més, organitzar conjuntament una Gala d'Esport i de
Cultura.
El Sr. Gabriel Francés torna a plantejar l'objectiu d'aquesta idea i que caldria anar a la
pròpia filosofia i, sobretot, obrir-la al màxim de persones.
El Sr. Moisès Gil explica com es publiquen els treballs d'investigació i quin és l'interés
dels investigadors a l'hora de publicar els seus treballs. La Sra. Marcela Richart
contesta que les persones que presenten el treball d'investigació són les que haurien
de decidir en última instància què fer amb l'import.
Es pren l'acord d'enviar per correu electrònic les bases de la beca que convocava fa
uns anys l'Ajuntament de Cocentaina i convocar un consell extraordinari amb aquest
únic punt aquest punt en l'ordre del dia el dimecres 14 de desembre.

Codi Validació: 69KLS9RGQJMNK4NXPNHGC5ENN | Verificació: http://cocentaina.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 5

La Sra. Purín Pascual explica que seria ideal ajuntar la Gala de l'Esport amb aquests
premis que s'estan elaborant, perquè es donaria molt més prestigi.
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2. Ratificació del càrrec de Vicepresident en Moisès Gil Igual de l'Associació
Col·lectiu Art Local.
El secretari explica els motius pels quals cal ratificar el càrrec de Vicepresident, ja que
en moment que fou elegit el Sr. Moisès Gil, encara no figurava com a vocal del
Consell.
Es pren l'acord, per unanimitat, de ratificar el càrrec de Vicepresident en Moisès Gil
Igual, vocal de l'associació Col·lectiu Art Local de Cocentaina.
3. Elecció de representant del Consell de Cultura, Educació i Tradicions en el
Consell de Participació Ciutadana.
Hi intervé la Sra. Purín Pascual i ratifica el que ja va manifestar en la passada reunió
del Consell en el sentit que si hi ha alguna altra persona que vulga assumir el
compromís de representar aquest Consell en el de Participació Ciutadana.
Atès que cap altre vocal vol, de moment, exercir aquest càrrec, es pren l'acord de
tornar a elegir la Sra. M. Purificación Pascual Botella, representant de l'Associació
d'Alumnes de la FPA Beniassent, com a vocal representant del Consell de Cultura,
Educació i Tradicions en el Consell de Participació Ciutadana.
6. Proposta d'iniciativa intercultural.
La Sra. Marcela Richart explica que ha mantingut diverses converses amb Rachid,
president de l'associació àrab i que aquest li ha manifestat que ell no entén bé la
llengua. Per tant, va creure més convenient que assistira a les reunions del Consell
alguna persona més jove que sí que sap expressar-se en la nostra llengua.

Es pren l'acord de tornar a tractar aquest tema en la pròxima reunió ordinària que es
convoque en passar Nadal.
7. Informació de la Regidoria i de les associacions.
Per iniciativa de tots els membres, es pren l'acord de traslladar la felicitació del Consell
a la Colla de Colla de Dolçaines i Tabals El Mal Passet pel guardó obtingut a
Ontinyent. El Sr. Gabriel Francés agraeix el gest al Consell i també a les bandes de
música per haver-los prestat material.
Igualment, el Sr. Gabriel Francés dóna enhorabona a Discantus per l'organització del
Certamen Coral Fira de Tots Sants d'enguany.
La Sra. Pilar Pérez vol agrair públicament a la Regidoria el fet d'haver-los facilitat ja un
un local on assajar.
Igualment, el Sr. Moisès Gil agraeix la cessió d'un local per a la seu d'Art Local.
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La Sra. Purín Pascual aprofita per a explicar algunes activitats interculturals que es
porten a terme a la FPA.
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8. Intervencions.
El Sr. Rafa Enguix prega que el rellotge de sol del Palau es pressuposte i s'execute en
2017.
El Sr. Moisès Gil pregunta sobre el nomenament de fills predilectes, que des de Flautí
no se n'ha nomenat cap altre. Marcela explica que hi ha un Consell de Distincions
Honorífiques que proposa al ple els noms i que està modificant-se ara mateix per a
obrir el ventall de distincions.
Es pren l'acord d'instar al Consell de Participació Ciutadana perquè tracte en l'ordre del
dia de la pròxima sessió el tema de les distincions honorífiques.
La Sra. Amparo Martí pregunta si a la placeta on es trobava ubicat antigament el
restaurant de la Bodega de Raúl se li podria posar el nom de placeta de Gerard Mur a
la placeta del Raül. Es crea un debat sobre la impossibilitat de canviar la denominació
de les vies públiques.
La Sra. Amparo Martí felicita el Sr. Rafa Enguix per la publicació del llibre Cocentaina
al teu pas. Així mateix, intervé també en nom del Centre d'Estudis Contestant i convida
els membres del Consell a la presentació de la darrera novel·la de Paco Hernández a
la seua del CEC, i a la presentació de la revista Alberri i la inauguració d'una exposició
al Centre Social.
No havent-hi més intervencions, i sense més assumptes a tractar, la Presidència
conclou 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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