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Exp. 5002/2018 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL CONSELL D E FIRA DE COCENTAINA 
DEL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2018  

 

ASSISTENTS:  

Presidenta:  Sra. Mariona Carbonell Pascual 

Vocals:   

Sra. MARI CARMEN MARTÍ VERDÚ (representant del Grup Guanyar Cocentaina) 

Sra. ROSA ANA VALOR BRAVO (representant del Grup Popular) 

Sr. MARCOS LLORENS GRAU (representant del Grup PSOE) 

Sr. JUAN LUIS PLA PASCUAL  (representant del Grup 03820-Compromis) 

SrSr. JORDI VAÑO GUERRA (representant Associació de comerç) 

 

Secretària del Consell :  Isabel Sancho Carbonell 
 
Assisteix: Gustavo Baena Garcia 
 
A Cocentaina, 19 de desembre de 2018, a les 19.15h, es reuneixen en l'Oficina Tècnica, sota la 
Presidència indicada, els membres del Consell de Fira abans esmentats. 
 
Vist que existeix quòrum suficient per a la celebració, la Presidència declara oberta la sessió 
procedint a examinar els assumptes inclosos en l'ordre del dia 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
2. VALORACIÓ FIRA 2018 
3. RESOLUCIÓ VII CONCURS FOTOGRÀFIC “*RETRATS DE FI RA” 
4. INTERVENCIONS 
 
                                                     ------------------------------------------- 
 
1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS 
 
S'aproven per unanimitat les actes de data 27 de setembre  i 24 d'octubre. 
 
2.- INFORME FIRA 
 
El Sr. Pla comenta que la Fira ha estat molt bé, amb molta gent i el temps ha acompanyat, però 
constata que falten més aseos, s'haurien d'ampliar els mòduls que existeixen, d'altra banda tot 
molt bé. 
La Sra. Valor comenta que la neteja fatal, en la zona de Sol a Sol, les taules sempre estaven 
plenes de menjar i beguda, i ningú les recollia. 
La Sra. Martí informa que ha contactat amb tots els grups que han actuat en el Sol i Sol i amb 
Fran per a valorar les actuacions i conéixer la seua opinió, i exposa que l'escenari s'ha de 
tancar perquè la gent no passe, els cables estaven pelats, els que estaven davall de l'escenari. 
La ubicació de la taula de mescles, sempre passant la gent que anava al lloc de gourmet i 
molestaven i no podien veure. Comenta que la bateria aquesta en molt mal estat. 
Que l'any que es va encarregar Ana es va organitzar molt millor. 
Comenta la Sra. Marti que es va acordar la presència de dos professionals i així mateix en les 
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bases es recull i que no va haver-hi ningú 
Contesta el Sr. Baena, que en la reunió que van tindre en el seu despatx es va comentar que 
no feia falta ningú. 
Diu la Sra. Valor, que el que no pot ser que el jurat de professionals estiga el diumenge a última 
hora, i que no haja estat en totes les actuacions, que s'ha de replantejar tot el concurs. 
Diu el Sr. Baena que no va avisar a ningú que el Sr. Verdú va dir que no feia falta ningú. 
La Sra. Presidenta diu que s'ha de replantejar l'espai i l'activitat per què no es pot estar sempre 
la mateixa gent tot el temps. 
Comenta la Sra. Marti que el format d'actuació és l'adequat i que ha estat parlant amb tots i que 
la difusió no es fa bé, que hi ha gent del poble que no el sap. 
Diu que tant per als grups de música com els de ballet s'ha de planificar millor el temps 
d'actuació, perquè desmuntar l'escenari per al ballet és complicat per als músics i per al ballet i 
fer les proves de so. Seria millor posar menys grups o més repartits. 
Proposa que el vestuari aquest més prop de l'escenari, que es dispose d'alguna cadira o banc 
algun penjador per a penjar i en el mateix vestuari poder deixar els instruments. 
Darrere de l'escenari llevar els contenidors o separar-los i col·locar els vestuaris. Es podria 
utilitzar el pati del Patronat i col·locar allí dues carpes. 
Una altra idea que planteja és col·locar un Spiker que amenitze i informe dels grups mentre es 
fa l'actuació. 
Es necessita més temps per a l'equip tècnic per al muntatge i comprovació del so. 
Comenta la Sra. Marti que es fa poca publicitat, s'hauria de contactar amb les botigues de 
música d'Alacant i València i hi hauria més afluència i assistirien més grups, perquè des d'allí 
s'encarregarien de la difusió. 
El Sr. Pla, proposa que siga una empresa que s'encarregue de l'organització d'aquest 
esdeveniment. 
La Sra. Presidenta recalca el tema dels controladors, seguretat, que han parlat molt bé de la 
Fira, no hi ha hagut queixes. Diu que el pàrquing de Benilloba ha d'estar millor senyalitzat. La 
mitgera va ser un problema els dies d'abans pel vent, però es va poder solucionar. 
Comenta que l'entrada de País Valencià amb els stands molt millor, s'ha millorat molt amb la 
imatge. 
Diu el Sr. Baena, que s'hauria de millorar les carpes del Passeig, per a tindre una imatge més 
unificada, encara que és complicat amb certs productes. 
La Sra. Valor diu que la zona del gourmet faltava llum i hi havia llocs de tiquets i uns altres que 
cobraren (papes i mexicà), així mateix el foodtrack molt aclaparador. 
Davant del Bar LLopis no hi havia graderies i la gent es va queixar. 
Proposa la Sra. Valor col·locar els FoodTrack en la Plaça Alcalde Reig. 
La Sra. Presidenta diu que allí se situa el sector de serveis. 
Comenta el Sr. LLorens, que és molt de sacrifici per a les persones que estan de jurat en el 
concurs de Sol a Sol, si cal entregar premis. Es podria donar a conéixer als grups que vulguen 
participar i promocionar-se sense lliurament de premi. 
La Sra. Valor comenta que es pot fer el concurs i si es dóna premi que siga algun professional 
que supervise o bé no donar premi i que es promocionen els grups. 
El Sr. Vañó comenta que les actuacions que es fan en el Pla, estan per davall de les 
expectatives, que es van repetint aquests últims anys, i que haurien de tindre major categoria. 
La Sra. Valor diu que la clausura s'hauria de canviar. 
 
 
3. RESOLUCIÓ VII CONCURS FOTOGRÀFIC “RETRATS DE FIR A” 
 
Els membres del Consell de Fira assistits per Perfecte SanSalvador Botella, President 
de l'Agrupació fotogràfica Contestana i per Jose Antonio Barrachina Perez, vocal, i 
després de veure i valorar les 115 fotografies presentades pels 40 participants, 
resolen: 
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Primer Premi . JUAN JOSÉ JIMENEZ IBAÑEZ. (Gandia) amb la seva fotografia nº 3. 
Premi cap de setmana per a dues persones. 
 
Segon Premi . VICTOR PASCUAL MOLINS (Cocentaina) amb la seva fotografia nº 2. 
Premi comerç de Cocentaina: xec regal de 75€ per comprar en un sol establiment de 
l´associació de comerç. 
 
Tercer Premi . PACO SEMPERE FAUS (Cocentaina)  amb la seva fotografia nº 1. 
Premi sopar/dinar  per a dues persones en qualsevol establiment d'hostaleria 
pertanyent a l'Associació de comerç i servei de Cocentaina “ 
 
 
4. INTERVENCIONS 
 
No n'hi ha 
 
 
I sense més assumptes a tractar, la presidència tanca la sessió a les 21.20h i, com a secretària 
en done fe. 
 
 
 
LA PRESIDENTA                                                                             LA SECRETÀRIA 
 
 
Mariona Carbonell Pascual                                                        Isabel Sancho Carbonell 
 
 
 
 
 
Document  signat  electrònicament 
 
 
 
 
 
 
 
 


