Exp. 3930/2017
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL CONSELL DE CULTURA,
EDUCACIÓ I TRADICIONS DE COCENTAINA EL DIA 3 D’OCTUBRE DE 2017

Presidenta: Marcela Richart Carbonell
Vocals:
Amparo Martí Soler

Grup Municipal Col·lectiu 03820 - Compromís

Alfonso Sánchez Vicent

Colla de Dolçaines i Tabals Mal Passet

Franjo Reig

Societat Ateneu Musical

Javier Vilanova García

Grup Municipal Partit Popular

Josefa Alba Rojano

Cor de Cambra Discantus

M. Carmen Prats Ruiz

Associació de Veïns

Moisés Gil Igual

Art Local

José Luis Huercano

Unió Musical Contestana

Pere Ferrer Marset

Centre d’Estudis Contestans

Purín Pascual

Associació d'Alumnes de la FPA Beniassent

Santiago Pérez Sanjuan

Orfeó Contestà Just Sansalvador

Rafael Enguix

Garbera Cultural El Guaret

Saül Santonja Miralles

Grup Municipal PSOE

Secretari de la Comissió: Vicent Josep Santamaria Picó
També hi assisteixen: Antonio Cerdán i Juan Antonio Llácer (Associació de Filatèlia i
Numismàtica), Miguel Ángel Raigal (tècnic de Cultura)
Excusa l’absència: Juan José Sáiz (Grup Municipal C’s)
A Cocentaina, 3 d’octubre de 2017, a les 20:10 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:
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 05/04/17.
Vista l’acta de data 5 d’abril de 2017 i introduïdes les esmenes següents: errada en la
data del paràgraf anterior a l’ordre del dia, on diu «2015» ha de dir «2017»; en la pàgina 2
on diu «l’interés científic hauria de separar-se de l’interés científic» ha de dir «l’interés
científic hauria de separar-se de l’interés didàctic», l’acta s'aprova per unanimitat.
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2. Informació del premi d'investigació.
Obri aquest punt la presidenta, Marcela Richart, comentant el tema dels ítems i de la
baremació que es va proposar des del Consell. Diu que les universitats tenen uns altres
criteris, perquè consideren que les bases han de ser coherents i amb garanties. Per tant,
qui ha de marcar els criteris han de ser les universitats i debatre’s en comissió informativa.
No obstant això, remarca que es tindran en compte les sensibilitats que s’han manifestat
des del Consell de Cultura.
La Sra. Richart explica també que està pendent la signatura del conveni amb la
Universitat de València. En tot cas, diu que la idea és començar la tramitació de les bases
en gener de 2018.
Amparo Martí torna a opinar sobre quina era la idea inicial de com enfocar els premis. Es
crea un debat de nou entre els membres del Consell.
3. Informació sobre el concurs de grafitis.
La presidenta explica que la idea d’aquest concurs és una proposta que Guanyar
Cocentaina va fer a la Regidoria de Cultura. Comenta com es va posar en marxa el
concurs i com ha resultat finalment amb els espais que s'han destinat enguany, els treballs
que van quedar finalistes a proposta del jurat i els noms dels guanyadors.
Moisès Gil completa la informació i esmenta la quantitat de gent que participa en el
projecte. També llança la proposta de fer una felicitació des del Consell de Cultura als
guanyadors quan hagen realitzat la seua obra.
Marcela Richart diu que vist l’èxit probablement es tornarà a convocar en pròximes
edicions.
4. Informació sobre l'ordenança del Teular i el Palau.

Es creen de nou diferents debats, especialment al voltant dels actes amb entrada
benèfica.
Finalment, es pren l'acord de deixar l'ordenança que s'ha estat treballant durant els últims
mesos en el Consell de Cultura amb les observacions afegides següents:
1. Eliminar la paraula «culturals» de les quotes d'actes.
2. Afegir que cada sessió no pot tenir una duració superior a les 6 hores.
3. Per cada sessió addicional d'assaig s'ha de liquidar una taxa de 90 euros.
4. Afegir un paràgraf especial per a empreses que demanen fer una reunió assembleària.
5. Proposta d'activitat cultural integradora.
La presidenta dóna la paraula a Rafa Enguix, el qual explica que enguany té una
companya a Muro que es diu Laura, la qual li ha manifestat que està disposada a
col·laborar en el que faça falta. Per tant, únicament faria falta concretar la proposta.
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Quelo Raigal reparteix còpies als presents i explica el contingut de la proposta
d'ordenança. Adverteix que ara és prou complicat modificar qualsevol ordenança, per això
és important que el text siga el més definitiu possible.

La presidenta proposa convocar un consell extraordinari a finals de novembre amb aquest
únic punt en l'ordre del dia i convidar Laura perquè expose les seues idees.
M. Carmen Prats diu que caldria convidar les associacions afectades. Informa que
n’existeix una que es diu AIPI que ha plantejat idees per als pressupostos participatius.
Proposa fer una convocatòria oberta a entitats, però també a particulars, per donar veu a
qualsevol persona que puga aportar idees a projectes d'interculturalitat.
Quelo Raigal comenta que hi ha un xic marroquí que ha estat informant-se de com crear
una associació.
Josefa Alba explica que, al seu parer, és complicat que hi haja persones que assistisques
lliurement en una convocatòria oberta.
Purín Pascual i M. Carmen Prats pensen que caldria involucrar les serveis socials
municipals i també l'Escola de Persones Adultes. Purín també incideix en altres cultures i
associacions com és el cas de l’Associació Intercultural Travadell.
Franjo Reig apunta que es podria buscar també algun músic que fora marroquí.
Es pren l’acord de convocar un consell extraordinari el dimecres 29 de novembre de 2017.
6. Intervencions
Purín Pascual informa que es va celebrar en juliol el Consell de Participació Ciutadana.
Explica el contingut de la reunió, incideix en la proposta d'augmentar la partida, en la falta
d'assistència de membres dels consells sectorials i en l'encert de fer les votacions per
Internet.

Josefa Alba pregunta si seria possible millorar d’alguna manera l'acústica del Teular.
Marcela Richart contesta que l’edifici del Teular està concebut una sala multiusos i no un
auditori. Així mateix, manifesta que el Teular s'ha quedat antic, tant el pati de butaques
com també els camerinos, l'escenari, etc.
Santiago Pérez comenta també el tema de la seguretat. Toni Cerdán afirma que això deu
estar previst.
Marcela Richart proposa al Consell de Cultura la possibilitat de portar a terme un projecte
integral del Teular.
M. Carmen Prats no creu que s'haja de fer integralment i no veu que el Teular estiga tan
deteriorat. Pensa que un projecte de més envergadura implica també més temps, més
pressupost i més lentitud per part de l'Administració a l'hora de solucionar els problemes
actuals.
Marcela Richart contesta que la seua visió és diferent i que cal escoltar les entitats i
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M. Carmen Prats vol fer un prec perquè els consells es convoquen en un dia que no siga
dimarts, perquè just és el dia que a ella li és més difícil assistir. Marcela Richart contesta
que es va decidir convocar dimarts per una qüestió de calendari i que s'intentarà atendre
la seua demanda.

dissenyar un projecte més ampli i definitiu entre tots. Quelo Raigal explica les principals
deficiències que hi ha al Teular, tant de manteniment com també d'estructura.
Pere Ferrer informa sobre la pròxima publicació de la revista Alberri, just a finals de
novembre, com també d’una exposició de fotografies de Luis Riera, acompanyada d'un
catàleg.
Josefa Alba informa del Certament Coral d'enguany.
Rafa Enguix també creu que a finals de novembre estarà més avançat el dibuix definitiu
del rellotge de sol del Palau.
Marcela Richart felicita l'Ateneu Musical per haver guanyat el primer certamen d'Alcoi.
Felicita també la Unió Musical i destaca l'alta qualitat de totes les bandes.
No havent-hi més intervencions, i sense més assumptes a tractar, la Presidència conclou
la sessió a les 21:30 hores del dia de la data, de la qual cosa, com a secretari, en done fe.
LA PRESIDENTA
Marcela Richart Carbonell

EL SECRETARI
Vicent Josep Santamaria Picó
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