Exp. 4516/2016

ASSISTENTS:
Presidenta: Marcela Richart Carbonell
Vocals:
Francisca Ruiz Molina

AMPA del Col·legi Sant Francesc d'Assís

Adolfo Sancho

Grup Municipal Partit Popular

Isabel García Segovia

Cor de Cambra Discantus

José Martínez Martínez

Associació de Filatèlia i Numismàtica

Juan José Sáiz

Grup Municipal Ciutadans

Manuela Martínez Lozano

Grup de Danses Cocentaina

M. Carmen Prats Ruiz

Associació de Veïns

Pilar Pérez Tomás

Grup Municipal Guanyar

Susi Orts

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

Alfonso Sánchez

Colla de Dolçaines i Tabals Mal Passet

Secretari de la Comissió: Vicent Josep Santamaria Picó
Assisteix com a convidat: Josep Lluís Todolí
També hi assisteixen: Franjo Reig (Societat Ateneu Musical), Juan Llácer (Associació de
Filatèlia i Numismàtica), Miguel Ángel Raigal (tècnic de Cultura)
A Cocentaina, 14 de desembre 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 seua celebració, 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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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL CONSELL DE CULTURA,
EDUCACIÓ I TRADICIONS DE COCENTAINA EL DIA 14 DE DESEMBRE DE 2016

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 16/11/16.
Sotmesa a aprovació l’acta de la sessió celebrada el dia setze de novembre, la Sra.
Francisca Ruiz indica que no es troba en la relació d'assistents. Feta l'esmena, és
aprovada per unanimitat dels assistents.
2. Premis al rendiment acadèmic.
La Sra. Marcela Richart obri la sessió i explica que encara que figure en l'ordre del dia
aquest únic punt sota l'epígraf inicial de "premis al rendiment acadèmic", segons els
acords que es van prendre en la darrera sessió, el Consell va decidir encaminar aquests
premis en dues direccions: per una banda, reformular el plantejament inicial de "premis" i
orientar-lo cap a una "beca" que fora d'investigació, per això es van enviar per correu
electrònic les bases de la "Beca d'Investigació Científica Vila de Cocentaina" que
organitzava la Regidoria de Normalització Lingüística fa uns anys, perquè serviren com a
fonament per a dissenyar, amb la participació del Consell, unes bases específiques per a
organitzar unes noves beques. Per una altra banda, i quant als premis al rendiment
acadèmic, recorda que es va decidir plantejar-los com a guardons sense remuneració
econòmica dins d'una gala global que es sumaria a la que s'organitza ja com a gala de
l'Esport. Finalment, demana el consentiment del Consell per a elevar al Consell de
Participació Ciutadana la proposta d'organitzar una gala on estiguen representades totes
les opcions i modalitats possibles, inclosos els guardons al rendiment acadèmic.

Hi intervé la Sra. Susi Orts i ressenya algunes qüestions concretes a partir de les bases.
Diu que cal incloure en les modalitats els apartats de ciències, història, humanitats, arts,
música, etc. Quant als requisits, diu que caldria observar també alguns detalls sobre els
requisits, ja que creu que en el text ha de quedar clara la possibilitat que el guanyador o
l'equip de guanyadors de l'edició anterior puga o no puga concórrer a l'edició posterior, i
tampoc que es puga, o no, presentar una persona que haja estat premiada amb
anterioritat. Finalment, observa que en la base 14a, sobre propietat i publicació del treball,
quan es parla de lliurar cinc exemplars del treball publicat, proposa que alguns exemplars
passen a formar part del fons local de la biblioteca.
La Sra. Richart conclou donant les gràcies per les aportacions que s'han fet hui i per les
que es puguen fer en pròximes reunions del Consell i es compromet a enviar un primer
esborrany de les bases ja modificades perquè tota la resta de vocals puga també treballar
i arribar a un consens de text definitiu que siga satisfactori per a tots.
3. Intervencions.
Hi intervé la Sra. Susi Orts per informar sobre els acords que es van prendre en la reunió
del passat 7 de desembre convocada a través del grup de WhatsApp en què es van
incloure les entitats interessades a treballar en la Festa dels Nanos. Explica que el que es
va decidir és crear dos grups diferenciats: un per a treballar únicament el disseny i
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Continua explicant la Sra. Richart que hui assisteix com a convidat el Sr. Josep Lluís
Todolí, que a banda de director de la Seu Universitària és un especialista en investigació
científica i per això col·laborarà també en el disseny de les bases. Així mateix, anuncia
que, a través de la Seu, la Universitat d'Alacant es suma a aquest projecte amb recursos
humans i també econòmics, de manera que augmentarà la dotació final de la beca.

l'estructura de la Dansà dels Nanos, que en 2017 es farà el diumenge 12 de març, per ser
festiu el diumenge anterior als Nanos, i on estarien incloses només les associacions que
l'organitzen, és a dir, el Guaret, el Mal Passet i els grups de danses. Per una altra banda,
es va decidir crear un nou grup de treball i de WhatsApp que portaria per nom "Taller de
Nanos" en el qual s'inclourien totes les entitats, tant les anteriors com les que van
manifestar la seua predisposició a col·laborar en el darrer Consell.
La Sra. Marcela Richart informa que en la Junta de Govern que acaba de tenir lloc just
abans d'aquest Consell, s'ha fet la proposta d'habilitar una seu on poder centralitzar el
disseny i l'elaboració dels Nanos i on puga anar la gent que vulga fer-ne durant tot l'any.
Vista la imminència de la celebració de la Festa, que en 2017 serà el dimecres 22 de
març, es proposa una data per a reunir-se el grup del Taller dels Nanos: el dimarts dia 10
de gener de 2017 a les 20:00 h a la Casa de la Joventut.
Hi intervé la Sra. Marcela Richart per explicar una activitat que es llança per primera
vegada des de la Regidoria de Promoció del Valencià en col·laboració amb Escola
Valenciana i que pretén revitalitzar la tradició de l'Home de les Orelles amb una sèrie
d'activitats d'animació. Finalment, insta als membres del Consell a participar i a aportar, si
en tenen, aquelles idees que consideren interessants.
Hi intervé el Sr. Miguel Ángel Raigal per assabentar els assistents d'una reunió del Consell
de Joventut, ja que s'intenta per tercera vegada rellançar aquest consell, que funciona de
manera diferent a com funcionen els consells sectorials. En definitiva, el que es pretén és
convidar a les entitats que tinguen gent jove a participar en la reunió del Consell de
Joventut.
La Sra. Nélida Jover convida les entitats al concert de Santa Cecília a càrrec de la banda
jove i de la banda de la Unió Musical Contestana que tindrà lloc el pròxim dissabte.
La Sra. Isabel García convida les entitats al Concert de Nadal del Cor de Cambra
Discantus, "La Porta de Nadal", que tindrà lloc el pròxim diumenge.

El Sr. José Martínez aprofita la presència del president d'associacions filatèliques per a
remarcar la importància de l'exposició que van fer en la Fira i destaca l'èxit que ha tingut
de cara a la gent que venia de fora. Dóna les gràcies a tota la gent que els va visitar.
La Sra. M. Carmen Prats diu que, malauradament, en el passat Consell de Participació
Ciutadana no va haver ni quasi quòrum per a celebrar-lo. Explica que es va insistir que
s'instara els consells perquè els seus representants participen assistint a les reunions. Així
mateix, continua comentant que en l'anterior Consell de Cultura es va tractar la lectura del
Manifest del 9 d'Octubre per part de Teló Teatre. Indica que enguany, 2016, va ser el
primer en què una entitat no política, l'Associació de Veïns, va llegir aquest Manifest i que
en cap lloc de la publicitat institucional no figurava el nom. És per això que prega que no
torne a passar i que es faça constar en la publicitat institucional el nom de l'entitat que
llegeix el Manifest.
La Sra. Marcela Richart contesta explicant el protocol que s'ha de seguir per a demanar
aquest acte, que està regulat per registre d'entrada. Explica que en el cas de l'Associació
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La Sra. Francisca Ruiz convida les entitats al concert de Nadal del Cor del Col·legi de
Sant Francesc d'Assís que tindrà lloc el dijous 22.

de Veïns va ser per proposta d'un membre del consell.
La Sra. Purín Pascual reitera la indicació de la Sra. M. Carmen Prats i explica els punts
que es va tractar en el Consell de Participació Ciutadana.
Així mateix, la Sra. Purín Pascual pregunta sobre l'ordenança del Teular i del Palau.
Contesta la Sra. Marcela Richart que estan ara mateix en Intervenció i que el desig seria
que s'aprovaren en un ple de 2017.
No havent-hi més intervencions, i sense més assumptes a tractar, la Presidència conclou
la sessió a les 21:15 hores del dia de la data, de la qual cosa, com a secretari, en done fe.

LA PRESIDENTA

Vicent Josep Santamaria Picó
document signat electrònicament
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