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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL CONSELL DE CULTURA, 
EDUCACIÓ I TRADICIONS DE COCENTAINA EL DIA 31 DE GENER DE 2018

ASSISTENTS

Presidenta: Marcela Richart Carbonell

Vocals:

Alfonso Sánchez Vicent Colla de dolçaines i tabals El Mal Passet

Amparo Martí Soler Grup Municipal 03820-Compromís

Estefanía Cabrera Cubezo AMPA IES Pare Arques

Francisca Ruiz Molina AMPA Col·legi Sant Francesc d'Assís

Franjo Reig Societat Ateneu Musical

Javier Vilanova Garcia Regidor Grup Partit Popular

Josefa Alba Rojano Cor de Cambra Discantus

Juanjo Sáiz Grup Municipal Ciutadans

Luis Ardevínez Associació Cultural ISA

Manuela Martínez Lozano Grup de Danses Cocentaina

Santiago Pérez Orfeó Contestà Just Sansalvador

Purín Pascual Botella Associació d'Alumnes FPA Beniassèn

Nélida Jover Sellés Unió Musical Contestana

Pilar Pérez Tomás Grup Municipal Guanyar

Rafael Enguix Garbera Cultural El Guaret

Juanvi Llorens Orquestra de Pols i Plectre La Paloma

Secretari del Consell: Vicent Josep Santamaria Picó

També hi assisteix: Miguel Ángel Raigal (tècnic de Cultura)

A Cocentaina, 31 de gener de 2018, 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 03/10/17.

S’aprova.

2. Informació general de la Regidoria de Cultura



Obri la sessió la presidenta, Marcela Richart, per explicar que es tractaran diversos punts 
en aquesta sessió relacionats amb diferents projectes i activitats de la Regidoria.

En primer lloc, es refereix a les gestions portades a terme amb la Diputació d’Alacant 
sobre el Pla Director del Palau. Informa que, finalment, la Diputació aportarà 30.000 euros 
a través d’un conveni.

Seguidament, mostra la proposta de recuperació dels refugis que entrega als membres 
perquè la puguen consultar. Comunica que es l’obra es finançarà al 50% de fons 
europeus i al 50% per part de l’Ajuntament. Així mateix, afegeix que es pretén que els 
refugis siguen accessibles, fins i tot per a les persones amb diversitat funcional. Diu que 
també entra en aquesta proposta la recuperació i condicionament del Torrejó del Castell.

Per una altra banda, presenta els nous horaris d’obertura del Palau: diu que s’ha ampliat 
el contracte amb APSA i que estarà obert tots els diumenges de matí de 10 a 13 hores.

Pren la paraula Quelo Raigal per a explicar en quin punt es troba l’ordenança d’edificis 
municipals. Comenta que està en procés d’exposició pública en el Departament 
d’Intervenció, però que s’espera que estiga vigent en aquest 2018.

Quant al Concurs d’Art Urbà, Marcela Richart proposa als membres del Consell que tant 
les bases, la col·laboració a l’hora de buscar espais com també el jurat isca del propi 
Consell de Cultura.

Per unanimitat, s’aprova la proposta i es pren l’acord d’enviar les bases en un format 
editable perquè els membres puguen anar treballant-les.

Al fil d’aquesta proposta, Norma Prats i Luis Ardevínez exposen com van el treballs del 
panell que ha d’anar al carrer Major.

Pel que fa a la proposta d’activitat intercultural, Marcela Richart explica que els intents de 
posar-se en contacte amb entitats han sigut un fracàs. Luis Ardevínez indica un projecte 
que coneix i que podria ser interessant. 

Marcela Richart també explica un projecte que es va posar en marxa a la biblioteca, però 
en deixar-se’l el responsable ja no ha continuat.

Rafa Enguix comenta que ha estat parlant amb Laura Seguí sobre aquesta qüestió. 
Igualment, esmenta que Carme i Susi del Guaret també tenen contactes de persones 
particulars i que podria ser interessant que hi participaren.

Hi intervé Amparo Martí i dóna a conèixer que des del Col·lectiu-Compromís han proposat 
en el pressupost uns grups de conversa dirigits a la població àrab.

Per la seua banda, Paqui Ruiz comenta que té constància que al Real Blanc hi ha moltes 
mares i pares musulmanes que es queden a les reunions i xarrades de l’AMPA, per tant, 
considera que hi ha un cert interès de participar.

La presidenta proposa una reunió d’un grup de treball en el qual pot participar qui ho 
desitge el dimecres 21 de febrer a les 20:00 a la Casa de la Joventut.



3. Intervencions

Marcela Richart convida i motiva a assistir a la Mostra de Teatre que organitza Teló Teatre 
i que començarà aquesta setmana.

Marcela Richart proposa portar al Consell de Participació la proposta de fer un 
reconeixement a persones destacades en la Cultura d’àmbit local. Es pren l’acord per 
unanimitat de redactar una proposta.

Luis Ardevínez i Purín Pascual pregunten sobre els Nanos de 2018. Marcela Richart 
contesta que hi ha un grup dedicat que és el «Taller de Nanos». El secretari passa un full 
per si algú es vol incloure en el grup de Whatssap que es va crear per a aquesta activitat.

Purín Pascual relata com va anar la reunió del Consell de Participació Ciutadana. Rafa 
Enguix explica també el procés dels projectes per als Pressuposts Participatius. Diu que la 
partida ara és de 25.000 euros i Purín Pascual afegeix que està previst pujar-la a 30.000.

Rafa Enguix diu que es va parlar també de fomentar la participació, sobretot a les escoles, 
en concret es pretén fer un vídeo divulgatiu protagonitzat pel mateix alumnat. Es comenta 
que hi ha 2.500 euros de pressupost per a publicitat.

Paqui Ruiz informa que segurament ja no podrà vindre a més consells, perquè són 
eleccions. Fa una darrera proposta que consisteix a oferir opcions perquè l’alumnat puga 
aprendre mecanografia. Marcela Richart diu que això no és competència del Consell, però 
que tenen a la seua disposició les instal·lacions municipals, com ara l’aula d’Informàtica 
de la Casa de la Joventut. Quelo Raigal comenta les possibilitats tècniques que ofereix 
Internet per a aprendre a escriure amb el teclat de l’ordinador.

Josefa Alba pregunta sobre la conxa acústica del Teular. Marcela Richart contesta que és 
un tema complicat, i complicat, i que està estudiant-se encara.

Amparo Martí pregunta sobre el pressupost per a restaurar el Torrejó. Es dedueix que, vist 
l’avantprojecte de restauració dels refugis, la resta correspon al Torrejó. També proposa 
que es pose en marxa el Pla Director de les muralles. Marcela Richart contesta que ja va 
informar en una comissió que hi ha una subvenció de la Conselleria que està estudiant-se 
ara mateix a les Corts, però que la idea és redactar-lo en 2018.

Pilar Pérez passa la informació de la Setmana Cultural de la FPA Beniassent i convida a 
tots els membres a participar. Explica, juntament amb Purín Pascual, algunes de les 
activitats i reitera que totes estan obertes a tot el poble, no sols a l’alumnat de l’escola.

No havent-hi més intervencions, i sense més assumptes a tractar, la Presidència conclou 
la sessió a les 21:20 hores del dia de la data, de la qual cosa, com a secretari, en done fe.

LA PRESIDENTA EL SECRETARI
Marcela Richart Carbonell Vicent Josep Santamaria Picó
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