
Exp. 4437/2018

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL CONSELL DE CULTURA, 
EDUCACIÓ I TRADICIONS DE COCENTAINA EL DIA 21 DE NOVEMBRE DE 2018

ASSISTENTS

Presidenta: Marcela Richart Carbonell

Vocals:

Alfonso Sánchez Vicent  Colla de Dolçaines i Tabals Mal Passet

Amparo Martí Soler  Grup Municipal Col·lectiu 03820 - Compromís

Javier Vilanova García  Grup Municipal Partit Popular

Josefa Alba Rojano  Cor de Cambra Discantus

Manuela Martínez Lozano  Grup de Danses Cocentaina

Nélida Jover Sellés  Unió Musical Contestana

Pere Ferrer Marset  Centre d’Estudis Contestans

Perfecto Sansalvador Botella  Agrupació Fotogràfica Contestana

Pilar Pérez Tomás  Guanyar Cocentaina

Purín Pascual  Associació d'Alumnes de la FPA Beniassent

Rafa Faus Uris  Societat Ateneu Musical

Rafael Enguix Ribelles  Garbera Cultural El Guaret

Santiago Pérez Sanjuan  Orfeó Contestà Just Sansalvador

Secretari de la Comissió: Vicent Josep Santamaria Picó

També hi assisteixen: Bernardo Pérez Palací (regidor de Guanyar), Bernardo Reig i Joan 
Jordà (Grup Memòria Històrica), Jordi Mallach (Associació Muixeranga Penyeta Blanca), 
Cristian Palací i Reis Pascual (Pia Unió), Miguel Ángel Raigal (tècnic de Cultura).

Excusa l’absència: Associació de Veïns

A Cocentaina, 21 de novembre de 2018, 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: 

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 06/06/2018.

La Sra. Amparo Martí indica que en la intervenció que va fer en el punt 4 de l’acta es 
referia al concurs d’Art Urbà de l’any passat, per tant, on diu «tot queda condicionat» ha 
de dir «tot quedava condicionat». Així mateix, considera que cal deixar constància de la 
dotació econòmica del projecte, que són 5.000 euros.



També vol que conste en acta que el Col·lectiu-Compromís va fer una aportació d’espais 
prèvia a la data del 15 de juliol de 2018.

Finalment, comenta que en l’acord que es va prendre de concedir un únic premi especial 
de 1.000 euros, no queda clar en la redacció a què es destinen els 4.000 euros restants. 
Demana que s’incloga la redacció següent: «destinar els 4.000 euros restants a la resta 
de projectes».

El Sr. Pere Ferrer indica que en la seua intervenció sobre les actuacions i els moviments 
de terres en zones on poden haver restes arqueològiques, a més de coordinació, diu que 
va demanar també que hi hagués un «major control», cosa que no va quedar reflectida en 
l’acta.

Així mateix, al voltant del que va dir sobre les cases del carrer Dolors, demana que quede 
redactat de la manera següent: «Pere Ferrer pregunta si es pensa fer alguna cosa en la 
muralla després d’haver enderrocar les cases del carrer Dolors».

Finalment, comenta que no s’ha inclòs en l’acta la pregunta que va formular sobre 
l’inventari de béns de protecció i a la qual la presidenta li va contestar que estava 
treballant-se a través del contacte amb una empresa.

Fetes i incorporades a l’acta aquestes observacions, s’aprova per unanimitat.

2. Informació sobre el concurs d'Art Urbà 2018

La presidenta, Marcela Richart, informa que han entrat 4 projectes i que els 4 són del 
poble. Proposa fixar una dia i hora per a convocar el jurat i obrir els sobres. 

Es pren l’acord d’enviar un correu electrònic amb la convocatòria.

3. Informació de les obres al Centre Cultural Teular

Marcela Richart explica el procés de les obres i el funcionament de les activitats, que s’ha 
intentat que siga el més normal possible. Dóna la paraula a Quelo Raigal que explica en 
quin punt es troba el desenvolupament de l’obra. Diu que es farà una neteja de cara als 
actes del cap de setmana per a intentar no interrompre la programació prevista. Explica 
que per ara únicament s’ha suspès una actuació que s’havia de fer amb entrades.

Rafa Faus manifesta la seua disconformitat en les obres que s’han fet en un moment en 
què es fan concerts en honor a Santa Cecília. Contesta Bernardo Pérez Palací que es 
volia fer l’obra en agost, però han sorgit una sèrie de problemes burocràtics que han 
retardat les obres fins ara, ja que s’han d’executar abans de finals d’any.

Rafa Faus pregunta en quines condicions estarà la sala per a aquest dissabte. Quelo 
explica com estarà l’escenari i el pati de butaques.

Santiago Pérez pregunta si el motiu principal ha sigut adaptar la sala per a persones 
minusvàlides. Quelo Raigal contesta que fonamentalment sí i explica que la previsió és 
que estiga acabat abans de final d’any.

4. Presentació de l'associació Muixeranga Penyeta Blanca



Marcela presenta aquesta nova associació de Cocentaina, de la qual destaca diferents 
aspectes, i explica que és interessant que formen part del Consell de Cultura i que 
assistisquen a les reunions.

Jordi Mallach, representant de l’associació, disculpa l’absència d’Eva Cuesta, que no ha 
pogut  assistir,  i  explica  els  objectius  de  l’associació,  que pretén  formar  part  del  teixit 
associatiu del poble. Marcela Richart comenta que ja es compta amb ells per a diferents 
actes puntuals i que la idea seria redactar un conveni per a programa totes les actuacions  
anualment.

5. Presentació del 500 aniversari de la Mare de Déu a càrrec de la Pia Unió

Marcela presenta els representants de la Pia Unió: Cristian Barrachina i Reis Pascual.

Cristian explica el que estan pensant i el que volen fer. Diu que han creat una comissió 
per a celebrar el 500 aniversari del miracle de la Mare de Déu. Remarca que, al seu parer, 
ha de representar també un any molt especial per a tot el poble, per això demana la 
col·laboració en idees i en aportacions a les entitats.

Marcela sol·licita, amb el permís dels membres, que es faciliten els contactes de les 
associacions a la Pia Unió perquè puga informar-los directament.

Pere Ferrer pregunta què significa el fet d’haver sigut declarat Any Sant. Els representants 
de l’entitat expliquen aquest esdeveniment religiós. Tornen a demanar que si alguna 
associació té pensat fer alguna altra activitat, estan totalment oberts a vehicular-les i 
facilitar-les a través dels actes que ja tenen programats.

Es crea un debat al voltant de l’aniversari, de les activitats i de la difusió que se’n farà.

6. Intervencions

Purín Pascual comenta els punts del Consell de Participació Ciutadana del passat mes 
d’octubre.

Rafa Faus convida els membres del Consell al concert de clausura de les activitats de 
Santa Cecília.

Pere Ferrer convida els membres del Consell a la presentació de la revista Alberri 28 i a la 
inauguració de l’exposició sobre dones de fa 100 anys de Rafael Camps Blanquer.

Perfecto Sansalvador informa del curs de fotografia que tindrà lloc aquest cap de 
setmana.

Neli Jover informa de les activitats de Santa Cecília de la Unió Musical Contestana.

Marcela Richart dóna l’enhorabona al Cor de Cambra Discantus per l’organització del 
Certamen Coral Fira de Tots Sants 2018. Finalment, informa que l’Ajuntament ha comprat 
per al Teular un projector nou, uns timbals cromàtics i uns alçadors infantils.

No havent-hi més intervencions, i sense més assumptes a tractar, la Presidència conclou 
la sessió a les 21:25 hores del dia de la data, de la qual cosa, com a secretari, en done fe.



EL SECRETARI
Vicent Josep Santamaria Picó
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