
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL  CONSELL SECTORIAL DE CULTURA I
FESTES DEL DIA 19 DE NOVEMBRE DE 2013.

A la sala de reunions del primer pis de la Casa Jordà, 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 les persones que tot seguit es detallen, per tal de dur a terme
la sessió extraordinària de conformitat amb la convocatòria repartida.

PERSONES QUE HI ASSISTEIXEN:

Toni Martínez Agent Social
Ángel Sánchez Zamarreño Agent Social
Xènia Berta Argelés Associació Xarxa de Paisatges
Laia Segura Turigas Associació Cultural Ociart de Roses
Salvador Falcó Societat Recreativa SUF
Fina Puigdomènech Associació Cultural Optimist
Jordi Marès González Ass. Cultural Amics de les Festes Andaluses de 

Roses
Jaume Coll Tell Ass. Cultural Venim de l’Hort
Juan Manuel Fernández Representant partit polític
Francisca Guijarro Muñoz Representant partit polític
Francesc Giner Ballesta Representant partit polític

SÓN ABSENTS HAVENT EXCUSAT LA SEVA ASSISTÈNCIA:

Maria Teresa Seseras Vicens Grup de Teatre de Roses

SÓN ABSENTS SENSE HAVER EXCUSAT LA SEVA ASSISTÈNCIA:

Mustafa El Karrouchi Ass. Cultural dels Drets del Poble Amazigh a 
Catalunya

Eduardo Martín Salgado Ass. Hermandad Rosinca del Nazareno
Joan Prats Basi Ass. Amics de les Festes i les Tradicions
Basel Junaidi Mardini Persona d’especial rellevància
Vanessa Arellano Persona d’especial rellevància
Carlos López Expósito 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 20.25 hores.

1. EXPOSICIÓ D’INFORMACIONS

En senyor Juan Manuel Fernández pren la paraula per informar que el proper 15 de desembre
es realitzaran diversos actes en benefici a la Marató de TV3. El passat 7 de novembre es va fer
la primera reunió amb les entitats per preparar la jornada. 

La propera reunió, oberta a totes les persones i entitats que hi vulguin participar, es realitzarà el
28 de novembre, a les 20.30 h, al primer pis de Can Jordà.

2. INFORMACIÓ DE LA REUNIÓ MANTINGUDA ENTRE L’AJUNTAMENT I ELS CAPS DE
COLLA RELATIVA AL CARNAVAL 2014

 
El senyor Juan Manuel Fernández i la senyora Montse Mindan fan saber que el passat 9 de
novembre es van reunir amb els caps de colla per tractar la propera edició del Carnaval de
Roses. 

Recorden que anteriorment a aquesta reunió se’n va fer una altra, a mitjans d’octubre, on es va
informar que l’Ajuntament no podia continuar pagant una subvenció de 18.000 euros pel lloguer
de la nau de les carrosses, per una modificació de la llei de subvencions. Davant d’aquesta
situació algunes colles van posar com a exemple Platja d’Aro,  com un Carnaval  que dóna
moltes ajudes a les colles. El regidor de festes, el tècnic de cultura i festes i una advocada de
l’Ajuntament es van reunir amb els responsables del Carnaval de Platja d’Aro per conèixer com
funciona. 

El senyor Juan Manuel Fernández explica alguns dels punts destacats d’aquest Carnaval:

- En aquest  municipi  només hi  participen 13 colles  locals,  les quals reben 600 euros de
subvenció,  12 euros per participant i  cada colla disposa d’una nau per confeccionar les
carrosses. Les colles de fora reben 250 euros i 3 euros per participant. 

- Com a màxim poden participar 65 colles.
- Es fa una sola passada.
- Les carrosses només poden portar publicitat a la part posterior.



- Es realitza un control d’alcoholèmia als conductors.
- Es comprova que els components de les colles estan en bon estat. Si no és així, no se’ls

deixa fer la rua.
- Les carrosses no poden portar alcohol.
- Les colles han de presentar un projecte de la carrossa que volen fer.
- Hi ha un únic equip de música instal·lat al lloc on es fan les coreografies.
- Hi ha un jurat, format per persones de fora del municipi, que valora totes les colles i atorga

els premis.
- Les  colles  que  no  compleixen  amb  la  normativa  queden  excloses  de  participar  en  la

següent edició.

Aquestes condicions de participació evidencien que el carnaval de Roses i el de Platja d’Aro
són totalment diferents. Aquest darrer està plantejat com un concurs, cosa que va fer canviar el
punt de vista d’algunes colles sobre el carnaval de Platja d’Aro.

Es va plantejar a les colles que amb els 18.000 euros de la subvenció es podien fer noves
activitats o es podien repartir entre totes les colles. La segona opció va ser la més valorada.
 
Així, doncs es va acordar amb les colles el següent:

- Atorgar subvencions de 250 euros a totes les colles de Roses que vagin amb carrossa.
- Igualar a 1.500 euros l’ajuda que rebran tant els Reis del Carnaval com els Reis Infantils.

Fins ara els Reis Infantils rebien 1.000 euros.
- Començar la passada del divendres a les 21 h, enlloc de les 21.30 h.
- Les carrosses es podran aparcar a l’antic càmping Bahía durant els dies del Carnaval. Es

posaran vigilants, llum i aigua. Es decideix que les carrosses no s’aparquin a la nau d’en
Masblanc perquè provoquen molèsties als veïns de la zona.

- Els Reis del Carnaval i els Reis Infantils no podran portar begudes alcohòliques.
- Durant les passades de dissabte i diumenge no es consumiran begudes alcohòliques. La

senyora Francisca Guijarro pregunta com es controlarà. El senyor Juan Manuel Fernández
respon que al ser una demanda de les colles s’entén que ho respectaran. Que el Carnaval
passat totes les colles,  menys una, no van beure el  dissabte i  que el diumenge moltes
colles van decidir no servir alcohol.

- Instal·larà més lavabos al llarg del recorregut de la passada.

La senyora Montse Mindan exposa que molta gent afirma que el Carnaval de Roses ha tocat
fons per culpa dels excessos i que cal promoure una nova conducta. Recorda que es tornarà a
fer una campanya impactant de conscienciació contra el consum d’alcohol i drogues als joves.

El senyor Jordi Marés diu que el descontrol durant la passada del divendres és dels grups que
no van amb colla i que van al seu aire. El senyor Francesc Giner opina que el divendres, al ser
festiu, molts joves comencen a beure massa aviat.

El  senyor  Ángel  Sánchez  creu  que  la  policia  haurà  d’acabar  intervenint  i  posar  una  mica
d’ordre, com ja ha passat en altres festes importants, com el San Fermín. La senyora Laia



Segura demana que la policia controli més el Carnaval, ja que, per exemple, en algunes festes
organitzades per l’Embranzida hi feien acte de presència i els hi controlaven la venda d’alcohol
a menors.  La senyora Montse Mindan respon que durant  el  Carnaval  hi  ha molta  policia i
Mossos d’Esquadra, però que no poden controlar els menors que porten begudes de casa. 

El senyor Juan Manuel Fernández continua dient que a la reunió amb les colles es va proposar
donar premis a la millor carrossa, a la millor coreografia o al millor vestit, però que no va tenir
suport.  La  senyora  Montse  Mindan  diu  que,  de  cares  al  2015,  es  podria  fer  de  nou  el
sambòdrom el dissabte a la tarda i donar premis.

El senyor Francesc Giner exposa que tant el dissabte com el diumenge la gent no va a l’envelat
i  que  s’hauria  de  buscar  alguna  solució.  El  senyor  Jordi  Sastre  respon  que  el  diumenge
l’envelat està ple i que el dia fluix és el dissabte a la nit, on tradicionalment hi ha hagut una
orquestra de ball.  El  senyor Juan Manuel Fernández fa saber que pel  2014 es canviarà el
format i s’ha contractat al grup de versions Hotel Cochambre, esperant que atregui a la gent.
Recorda que el divendres s’ha ampliat l’oferta al pavelló, amb una discomòbil, per tal d’oferir un
altre ambient i intentar buidar l’envelat, que continua ben ple.

Sobre la festa del Dijous Gras que es va fer la SUF (després del pregó i el ball de la plaça
Rahola), el senyor Salvador Falcó exposa que els organitzadors, Joventut Rosinka, van deixar
la sala bruta, van sobrepassar l’aforament, van embrutir les parets i van deixar gots i ampolles
pel terra. Que la SUF no és un lloc adequat per fer aquest tipus de festa. El senyor Francesc
Giner diu sí que van recollir i netejar i que el comportament dels assistents va ser correcte. La
senyora Montse Mindan diu que caldrà parlar amb Joventut Rosinka per saber que pensen fer
l’any que ve. Fa saber que la pista annexa del pavelló compleix amb la normativa de seguretat,
però que la sonorització és molt dolenta. 

El senyor Jaume Coll pregunta si aquesta festa podria fer a la plaça Rahola, ja que el ball
acaba a la 1.30h i després tothom es desplaça a la SUF. El senyor Juan Manuel Fernández
respon que es podria mirar.  Caldria que es posessin d’acord les entitats que gestionen les
barres.

El senyor Jaume Coll pregunta si es mantindrà el mateix sistema d’inscripcions i sorteig per
adjudicar el número de sortida que l’any passat. El senyor Juan Manuel Fernández respon que
sí, ja que així es van evitar les llargues cues i totes les colles tenen les mateixes possibilitats
d’elegir número de sortida.

3. CARTELL DEL CARNAVAL DE ROSES 2014

El senyor Juan Manuel Fernández informa al Consell que ja s’ha elegit el cartell de Carnaval
2014. És un cartell de l’artista Tavi Algueró (Castellfollit de la Roca) que es va encarregar per
representar el Carnaval 2008, però que no va veure la llum a causa del canvi de govern, que va
apostar per fer un concurs. 



Aquest cartell ja es va pagar en el seu moment i, per tant, no suposarà cap cop addicional. Es
farà la presentació durant les properes setmanes.

4. PROPOSTES PEL PROPER CONSELL

La senyora Montse Mindan fa saber als membres del Consell que la propera sessió ordinària
es  celebrarà  al  març,  però  que  poden  fer  arribar  suggeriments  i  temes  a  la  tècnica  de
Participació Ciutadana, la senyora Magda Niubó a mniubo@roses.cat. D’aquesta manera, si es
creu oportú, es poden convocar sessions extraordinàries per tractar temes d’interès.

La senyora Fina Puigdomènech proposa que, seguint la línia del cicle de conferencies que
s’estan fent al teatre, es podrien fer conferencies sobre diferents temàtiques per atreure més
gent. 

El senyor Jordi Marés diu que s’hauria de facilitar a les entitats l’accés al teatre, ja que n’hi ha
que no se’ls hi cedeix l’espai o se’ls hi denega, mesos després d’haver presentat la sol·licitud
per instància. 

La senyora Laia Segura creu que a vegades falta coordinació entre tècnics de diferents àrees
en quan a la cessió d’espais.

No havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 21.30 hores, de la
qual cosa en dono fe.

La presidenta                                                                        El secretari

Montse Mindan i Cortada  Jordi Sastre i Galdón


