Acta de la sessió ordinària del Consell Sectorial de Cultura i Festes del dia 22 d’octubre
de 2013.
A la sala Gran del segon pis del Teatre Municipal de Roses, sota la Presidència de la senyora
Montse Mindan i Cortada, alcaldessa-presidenta, es reuneix el Ple del Consell Sectorial de
Cultura i Festes, en la qual hi assisteixen els senyors que tot seguit es detallen, per tal de dur a
terme la sessió ordinària de conformitat amb la convocatòria repartida.

PERSONES QUE HI ASSISTEIXEN:
Toni Martínez

Agent Social

Ángel Sánchez Zamarreño

Agent Social

Basel Junaidi Mardini

Persona d’especial rellevància

Maria Teresa Seseras Vicens

Grup de Teatre de Roses

Xènia Berta Argelés

Associació Xarxa de Paissatges

Laia Segura Turigas

Associació Cultural Ociart de Roses

Salvador Falcó

Societat Recreativa SUF
Ass. Cultural dels Drets del Poble Amazigh a
Catalunya
Associació Cultural Optimist

Mustafa El Karrouchi
Fina Puigdomènech
Eduardo Martín Salgado

Juan Manuel Fernández

Ass. Hermandad Rosinca del Nazareno
Ass. Cultural Amics de les Festes Andaluses de
Roses
Representant partit polític

Carlos López Expósito

Representant partit polític

Francesc Giner Ballesta

Representant partit polític

Jordi Marès González

SÓN ABSENTS HAVENT EXCUSAT LA SEVA ASSISTÈNCIA:
Jaume Coll Tell

Ass. Cultural Venim de l’Hort

Vanessa Arellano

Persona d’especial rellevància

Joan Prats Basi

Ass. Amics de les Festes i les Tradicions

SÓN ABSENTS SENSE HAVER EXCUSAT LA SEVA ASSISTÈNCIA:
Francisca Guijarro Muñoz

Representant partit polític

TAMBÉ HI ASSISTEIXEN
Narcís Pou, responsable de l’empresa adjudicatària del contracte de dinamització dels Consells
Sectorials (Neópolis).
Magda Niubó Sellarés, técnica de participació ciutadana.
Actua com a secretari, el tècnic de Cultura i Festes, el senyor Jordi Sastre i Galdón.
S’obre la sessió a les 20.20 hores.

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (19/09/2013)
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior.
El senyor Marés fa constar que la convocatòria de la sessió anterior la va rebre el 17 de
setembre, dos dies abans de la sessió. Demana que es pugui avisar amb més antel·lació.

2. EXPOSICIÓ D’INFORMACIONS
Es fa saber que la senyora Vanessa Arellano renuncia a participar al Consell per motius
personals i que haurà de presentar la renúncia per escrit.
En senyor Juan Manuel Fernández pren la paraula per explicar novetats sobre el Carnaval
2014. Fa saber que a inicis d’octubre es va fer una reunió amb les colles per informar-les que
de cares a l’any 2014 l’Ajuntament no podia continuar pagant la subvenció pel lloguer de la nau
on 34 colles feien les carrosses. L’objectiu que té l’Ajuntament és repartir aquests diners entre
totes les colles de Roses que fan carrossa.
En aquest sentit, es va reunir, juntament amb el tècnic de l’àrea i una advocada de
l’Ajuntament, amb els organitzadors del Carnaval de Platja d’Aro, perquè és un Carnaval que
dóna ajudes econòmiques a totes les colles. Això sí, amb una normativa molt estricta en quan a
comportament, control d’alcohòlemia, disseny de les carrosses, coreografies, etc.
La voluntat de l’Ajuntament de Roses és donar una ajuda de 250 euros a totes les colles de
Roses que vagin amb carrossa i en aquests moments s’està estudiant la manera de fer-ho
possible.
Una altra novetat pel 2014 és que es vol que tant els reis del Carnaval com els reis infantils
rebin els mateixos diners: 1.500 euros per cada colla. Fins ara els reis infantils rebien 1.000
euros. Es marcarà com a requisit per ser Rei no portar alcohol.

El senyor Àngel Sánchez critica la imatge que es dóna durant el Carnaval (relacionada amb
l’excés d’alcohol) sobretot a la passada del divendres a la nit, motiu per el qual molta gent no
va a veure-la. El senyor Carlos López diu que el problema principal són els menors, que van a
colles grans i perden el control. El senyor Juan Manuel Fernández diu que el “botellón” és un
problema social que passa a tot arreu. La senyora Fina Puigdomènech és del parer que cal
conscienciar a la gent.
La senyora Montse Mindan incideix que a la reunió amb les colles alguns caps de colla van
proposar que durant la passada del diumenge no es begui, tal i com s’ha fet aquest any amb la
de dissabte. També fa saber que s’està tornat a preparar, des del departament de Joventut,
una nova campanya de sensibilització sobre el consum d’alcohol dirigida als joves.
El senyor Francesc Giner creu que potser el problema és que el divendres sigui festiu, ja que
es dóna més temps perquè la gent begui. El senyor Juan Manuel Fernández proposa que la
passada del divendres podria començar una hora abans.
Sobre les barraques de la festa major, el senyor Jordi Marés diu que s’hauria d’afavorir que hi
puguin participar colles noves, que n’hi ha que sempre són els mateixos. El senyor Juan
Manuel Fernández i la senyora Montse Mindan responen que no és cert, perquè a les bases de
participació s’estableix que les colles noves tenen més punts que les que ja han fet barraca, i
després es fa un sorteig amb els que han empatat a punts.
Una altra novetat que explica el senyor Juan Manuel Fernández és sobre la cavalcada de Reis.
Pel 2014 es preveu la instal·lació d’un campament reial davant de la Ciutadella o a la plaça de
Catalunya. Encara està per decidir l’ubicació. També informa que no es llançaran caramels
durant la cavalcada per motius de seguretat.

3. USOS DE CA L’ANITA
El senyor Narcís Pou resumeix la informació que s’ha enviat als membres del Consell, sobre el
contingut del pla d’usos Ca l’Anita (2009), el contingut del testament de l’Anna Marés i els
resultats de l’enquesta ciutadana de l’1 de desembre de 2012. Les conclusions són les
següents:
-

El projecte inicial contemplava l’equipament com un Centre Obert d’Educació.
El testament especifica que l’espai s’ha de destinar a fins socioculturals, benèfics o altres
anàlegs.
A l’enquesta un 86,3% està d’acord en destinar la planta baixa a sala d’exposicions i un
54,3% en deixar la façana tal i com està. Sobre els usos que s’haurien d’establir a les
plantes superiors un 25,4% aposta per la formació, un 12% per usos socials i un 10% per
usos culturals.

La senyora Montse Mindan explica que la planta baixa es modificarà i que s’adaptarà com a
sala d’exposicions, seguint el llegat de l’Anna Marés. Continu dient que la prioritat en aquest

moment és obrir la planta baixa i que s’hi pugui realitzar una programació estable
d’exposicions. Les obres han de començar en els propers dies.
Sobre els usos del conjunt de l’edifici exposa que, tal i com està concebut, està pensat per
donar-hi classes, ja que compta amb diferents aules i despatxos. Sobre algunes de les
propostes que apareixen a l’enquesta, diu que no és viable traslladar-hi el CAR, com tampoc ho
és destinar-ho a Hotel d’Entitats perquè no està al testament. A més, Roses té 165
associacions i seria complicat gestionar l’espai per tantes entitats. Per altra banda, actualment
a l’edifici de Promoció Econòmica ja hi ha una aula preparada per impartir cursos.
Dit això, demana l’opinió als membres del Consell sobre els usos que hauria de tenir Ca l’Anita.
La senyora Teresa Seseras no veu en el testament de l’Anna Marés que es digui que la planta
baixa s’ha de destinar a sala d’exposicions. En tot cas, veu complicada la manera de gestionar
la sala d’exposicions perquè s’ha de pensar qui, què i com es programa, tot i que opina que el
contingut hauria de ser de qualitat. La senyora Montse Mindan respon que sí que consta al
testament que la planta baixa s’ha de destinar a sala d’exposicions i que la programació
l’haurien de fer els tècnics de l’Ajuntament.
El senyor Jordi Marés creu que l’edifici ja hauria d’estar obert al públic i que encara no ha anat
a visitar-lo.
El senyor Toni Martínez creu que la planta baixa és massa petita per poder fer exposicions de
pintura o escultura, però que podria servir per exposicions de fotografia o audiovisuals. El
senyor Narcís Pou informa que la planta baixa té 180 m2. El senyor Toni Martínez no comptava
amb l’espai on ara està ubicat l’arxiu i que d’aquesta manera l’espai sí que és més gran. En tot
cas, creu que s’hauria de fer una programació de nivell per atreure el públic, perquè Roses, a
part del teatre i la biblioteca que sí que funcionen, costa molt que les incitatives culturals
atreguin a la gent.
La senyora Laia Segura creu que a la Ciutadella hi ha una sala d’exposicions amb molt d’espai
i ben condicionada.
La senyora Montse Mindan respon que la sala d’exposicions de la Ciutadella s’ha tancat perquè
no hi anava gent i aprofita per anunciar que el dissabte 2 de novembre es realitzarà la II Mostra
d’Artistes locals a la plaça de l’Església.
A les 20.50 h el senyor Mustafa El Karrouchi abandona el Consell.
La senyora Montse Mindan diu que davant el context econòmic actual cal planificar-ho tot molt
bé, per tal que l’equipament es pugui amortitzar, i no obrir per obrir sense un projecte clar al
darrera. Concreta que l’Anita volia que els usos estiguessin pensats perquè els nens que no
tinguessin recursos poguessin anar a aprendre, tot i que va haver de fer dos testaments perquè
barrejava diferents opcions.

El senyor Toni Martínez opina que cal tenir clara la funcionalitat i els recursos de que es
disposen. Creu que l’edifici està pensat per impartir classes i que seria bo traspassar l’activitat
que es fa actualment a les aules del Mercat cobert i a d’altres espais. Que esdevingui un centre
que potencïi l’educació en un sentit ampli. En el mateix sentit, la senyora Teresa Seseras creu
que també es podria traspassar l’Oficina de Català. Es proposa també que seria interessant
que l’edifici aculli un centre d’estudis nàutics.
La senyora Montse Mindan exposa que el Mercat Cobert s’ha de reformar en un futur i que es
podria aprofitar per traspassar tota l’activitat que s’hi fa a Ca l’Anita. També veu bé la creació
d’un centre d’estudis nàutics.
El senyor Àngel Sánchez diu que a Roses hi ha un dèficit de coneixement del francès, una
llengua que cada cop es coneix menys tot i que el poble viu principalment del turisme francès.
Proposa que es facin cursos d’aquesta llengua, juntament amb l’Associació d’Empresaris. La
senyora Montse Mindan respon que ja es fan classes de francès a Promoció Econòmica.
Es conclou que a la sala d’exposicions s’ha de fer una programació de qualitat, que compagini
els artistes professionals i de prestigi amb els locals i més amateurs.

No havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 21.35 hores, de la
qual cosa en dono fe.

La presidenta

El secretari

Montse Mindan i Cortada

Jordi Sastre i Galdón

