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Exp.4353/2016

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL CONSELL DE FIRA DE COCENTAINA 
EL DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2016

ASSISTENTS:

Presidenta: Sra. Mariona Carbonell Pascual

Vocals: 

Sra. CELESTE CABRERA DAMIÁ. (Representant del Grup PSPV-PSOE)

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

Sr. MIGUEL PRATS PEIDRO (Representant del Grup 03820-Compromís)

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

Sr. JORGE VERDÚ CATALÁ (Representant del Grup Ciudadanos Cocentaina)

Sr. JORGE VAÑÓ GUERRA (Representant Associació de Comerç Cocentaina)

Sr. FRANCISCO JAVIER CARBONELL JORDÀ (Representant Associació de Veïns)

Secretaria del Consell: Sra ISABEL SANCHO CARBONELL.

També assisteix: Gustavo Baena García 

A Cocentaina, 30 de novembre de 2016, a les 19:10 hores, es reuneixen a la Sala de Reunions,  
sota la Presidència indicada, els membres del Consell de Fira abans relacionats.

Vist que existeix el 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 SESSIÓ ANTERIOR
2. VALORACIÓ FIRA 2016
3. RESOLUCIÓ V CONCURS FOTOGRÀFIC “RETRATS DE FIRA”
4. INTERVENCIONS

                                                     -------------------------------------------

1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Per unanimitat dels assistents, s'aprova l'acta de la sessió celebrada el 18 d'octubre de 2016.

2.- VALORACIÓ FIRA 2016
La Sra Presidenta convida als presents a comentar la Fira.

El Sr. Prats diu que en línies generals la Fira ha estat molt bé, encara que comenta algunes 
millores i suggeriments: la zona de descans ha d'estar millor senyalitzada i que s'indique millor  
la ubicació. Quant a la neteja de les papereres en la zona de les fondes, no s'han netejat i hi ha  
hagut queixes. El servei de càtering per a expositors ha sigut més fluix que els altres anys.

El Sr. Vañó, comenta que s'ha vist que la gent que venia a visitar la Fira comprava bastant, i no 
té més a afegir.

La Sra. Cabrera no pot opinar molt, ja que durant els dies de Fira va estar la major part del  
temps en el certamen «De Sol a Sol».

La Sra. Martí comenta que el certamen «De Sol a Sol» ho deixaria només amb la música. Amb 
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la concessió de 1r, 2n i 3r classificats. Quant a la venda ambulant i el medieval, els venedors 
han  comentat  que  no  s'han  complit  les  espectatives.  Els  llocs  són  molt  repetitius,  sense 
productes nous. També diu que la gent es queixa de les fondes, ja que no porten els preus i els  
que els tenen són enganyosos.

La Sra. Cabrera opina que en el certamen «De Sol a Sol» a l'hora de valorar, primer es pensa 
una cosa i després a l'hora de deliberar se’n valoren unes altres: la qüestió és que els d’Alcoi  
són molt bons, i amb l'organització no es van portar bé. Van ballar descalços, quan la tarima no 
era regular i es van tallar els peus, encara que no s'ha queixat ningú més. Quant al dictamen, 
contents amb l'organització, però no amb la decisió del jurat del ballet.

La Sra. Presidenta diu que en el pròxim Consell s'establisquen les bases i les millores.

La Sra. Valor comenta que són més persones en el Consell i es pot repartir entre tots, de fet el  
Sr. Graham s'ofereix com a jurat per al pròxim certamen.

El Sr. Vañó comenta que per al sector del comerç ha sigut la millor Fira, la climatologia ha 
acompanyat i als comerços s'ha venut bé.

El Sr. Verdú apunta que es necessita una carpa més gran per a la discomòbil, i que els veïns  
molests pels sorolls i el botellot als carrers. Molta gent ha entrat als portals de les cases, i han  
fet les seues necessitats. Manca seguretat a la zona de «Fira i festa».

La Sra. Valor considera la Fira com a positiva, encara que veu necessària una carpa per al  
«Fira i Festa». A la zona Gourmet, pel dia fa molta calor i a la nit fred, per tant, faltaria alguna 
coberta. Diu que a la zona del Teular hi havia un bloc que impedia accedir als lavabos per a  
discapacitats. Així mateix, comenta que en la programació del «Fira i Festa» va haver-hi un dia  
que no va agradar als joves, ja que els agraden certes coses. Els joves menors d'edat no 
podien entrar als pubs, i no els deixaven accedir. 

Quant als autobusos que vénen de fora, no està senyalitzat on han d'aparcar, no s'identifica la 
parada que tenen.

El Sr. Baena contesta que el seu pàrquing està a l'Estació del Nord.

La presidenta comenta l'informe econòmic que s'ha lliurat als assistents, diu que els ingressos 
d'aquesta edició arriben als 341.942,55€ i les despeses 301.796,70€.

El Sr. Carbonell comenta que en les despeses falta incorporar la despesa de personal. Per a 
saber el  cost  de la Fira faltaria afegir  el  cost  de personal,  dietes, hores extres,  hostesses, 
contractes... Amb tot açò afegit, es pot saber realment què costa la Fira.

S'absenta el Sr. Vañó a les 20 h.

La  Sra.  Carbonell  proposa  que  la  comissió  de  dinamització  es  presenten  les  diferents 
propostes.

3. RESOLUCIÓ V CONCURS FOTOGRÀFIC “RETRATS DE FIRA”

S'han  presentat  un  total  de  35  participants,  i  després  de  valorar  i  deliberar  han  quedat 
guanyadors els següents:

Primer Premi. PACO SEMPERE FAUS. (Cocentaina) amb la seua fotografia n. 5. Premi de cap 
de setmana per a dues persones.
Segon Premi. SVITLANA ZAVERUKHA. (Paterna) amb la seua fotografia n. 2. Premi xec regal 
de 75 € per a comprar en un comerç local
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Tercer Premi. FRANCISCO GIL ORTUÑO. (Ibi) amb la seua fotografia n. 1. Premi dinar/sopar 
al restaurant Sant Cristòfol de Cocentaina.

4. INTERVENCIONS

No n'hi ha.

I  sense  més  assumptes  a  tractar,  la  presidència  tanca  la  sessió  a  les  21.15  h  i,  com  a 
secretària, en done fe.

LA PRESIDENTA                                                                      LA SECRETÀRIA

Mariona Carbonell Pascual                                              Isabel Sancho Carbonell
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