
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL  CONSELL SECTORIAL DE CULTURA I FESTES
DEL DIA 20 DE MARÇ DE 2014.

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 ordinària de conformitat amb la convocatòria repartida.

PERSONES QUE HI ASSISTEIXEN:

Toni Martínez Agent Social
Àngel Sánchez Zamarreño Agent Social
Xènia Berta Argelés Associació Xarxa de Paisatges
Laia Segura Turigas Associació Cultural Ociart de Roses
Vicens Brujat Societat Recreativa SUF
Fina Puigdomènech Associació Cultural Optimist
Jordi Marès González Ass. Cultural Amics de les Festes Andaluses de Roses
Basel Junaidi Mardini Persona d’especial rellevància
Ignasi Tomàs Grup de Teatre de Roses
Juan Manuel Fernández Representant partit polític CIU
Francesc Giner Ballesta Representant partit polític GDP-AM

SÓN ABSENTS HAVENT EXCUSAT LA SEVA ASSISTÈNCIA:

Francisca Guijarro Muñoz Representant partit polític PSC-PM
Jaume Coll Tell Ass. Cultural Venim de l’Hort
Eduardo Martín Salgado Ass. Hermandad Rosinca del Nazareno

SÓN ABSENTS SENSE HAVER EXCUSAT LA SEVA ASSISTÈNCIA:

Carlos López Expósito Representant partit polític PP
Mustafa El Karrouchi Ass. Cultural dels Drets del Poble Amazigh a Catalunya
Joan Prats Basi Ass. Amics de les Festes i les Tradicions
Vanessa Arellano Persona d’especial rellevància



TAMBÉ HI ASSISTEIXEN

Marc Danès i Zurdo, regidor de Benestar Social i Cultura, com a convidat de la presidenta del
Consell.

Magda Niubó, tècnica de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Roses.

Jordi Sastre i Galdón, tècnic de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Roses, que actua com a
secretari.

S’obre la sessió a les 20.15 hores.

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 

S’aproven les actes de la sessió ordinària del dia 22.10.13 i de la sessió extraordinària del dia
19.11.13

2. VALORACIÓ I PROPOSTES DE MILLORA DEL CARNAVAL 2014
 
El senyor Juan Manuel Fernández pren la paraula i fa una valoració molt bona del Carnaval de
Roses 2014. 

Fa saber que ja s’ha fet una reunió de valoració amb les colles i que hi ha alguns aspectes que
es volen canviar de cares a l’any 2015.  Un dels aspectes a modificar seria el sistema de tria de
números per la sortida. Es faria un sorteig igualment, però un per cada passada. D’aquesta
manera es donarien més possibilitats a l’hora d’escollir un número. 

El senyor Basel Junaidi proposa que la passada sigui més curta, ja que entén que dura massa
estona. La senyora Montse Mindan diu que aquest any les passades han anat més ràpides. Per
exemple, la del divendres ha passat de 5h a 3h. El que s’ha fet és que la televisió no la gravés
en directe, evitant que les colles es paressin davant la càmera, i que els fotògrafs s’ubiquessin
a l’inici de la passada, per tal de no aturar-la.

Es valora la campanya de conscienciació juvenil “Per Carnaval no tot s’hi val”. S’han passat de
18 atencions per intoxicacions etíliques al CAP el 2013 a 8 el 2014, dels quals no n’hi havia cap
de Roses. No hi ha hagut cap incident ni baralla, motiu per el qual des de l’Ajuntament es
valora molt positivament, tant el format de la campanya com els resultats obtinguts.

Segons  el  senyor  Àngel  Sánchez  la  campanya  ha  estat  impactant,  valenta  i  positiva.  La
senyora Laia Segura creu que s’hauria d’haver fet arribar a més gent. La plaça Rahola estava
plena a la sessió del matí pels alumnes, però a la sessió de la nit per adults hi havia menys
gent. La senyora Montse Mindan recorda que es va haver de mantenir en secret el contingut de



la campanya per potenciar l’efecte sorpresa i que per això no es va poder publicitar. El senyor
Basel diu que la campanya estava dirigida als joves i creu que l’objectiu s’ha complert.

En quan al programa d’actes, el senyor Juan Manuel Fernández proposa eliminar el pregó del
dijous. Es percep que la majoria d’assistents no estan pendents del que es diu i que el que
volen és que comenci la música. Els membres del Consell ho veuen bé. Sobre el Testament
d’en Carnestoltes, es comenta que cada cop té menys públic i es proposa que hauria de ser
més curt i amè.

El  senyor Juan Manuel  Fernández explica que aquest any l’arrossada s’ha hagut  de fer  al
pavelló a causa del mal temps. Degut a la bona acceptació que ha tingut aquest emplaçament
es proposa que a partir d’ara l’arrossada del dilluns es faci permanentment al pavelló, ja que és
un espai més ben condicionat, no es depèn del temps i es facilita tot el muntatge. Després de
dinar es continuaria fent la festa al voltant de la plaça Sant Pere.  

El senyor Àngel Sànchez diu que hi ha carrosses que posen la música molt alta i que molesten.
Posa per exemple que el dilluns a la tarda a la plaça Sant Pere n’hi havia una que tenia el
volum molt alt i que la gent havia de marxar. Sobre la regulació del volum, la senyora Montse
Mindan respon que és un tema a tractar amb les colles.

Es valora positivament el concert d’Hotel Cochambre del dissabte, que va emplenar l’envelat
després  de molts  anys seguits  amb poca gent,  i  es dóna les  gràcies  a la  SUF per  haver
programat un ball també el dissabte per les persones que els hi agrada el ball de parella.

3. INFORMACIÓ DE LA PRIMERA EXPOSICIÓ QUE ES REALITZARÀ A CA L’ANITA

El senyor Marc Danès informa que la sala d’exposicions de Ca l’Anita s’obrirà el juny, amb una
exposició d’homenatge a l’Estanc de la Punta. 

Per la tardor ja  està contractada una altra exposició sobre el  Tricentenari  de la Guerra de
Successió.

4. INFORMACIÓ SOBRE EL REGLAMENT D’USOS DE CA L’ANITA

El senyor Marc Danès informa que s’està redactant un reglament per regular el funcionament
de la sala d’exposicions. No estarà en funcionament fins el 2015 i es farà arribar l’esborrany al
Consell perquè doni la seva opinió.

El senyor Toni Martínez pregunta si es preveu reservar uns mesos a artistes locals. El senyor
Marc Danès respon que sí,  que la idea és que es puguin programar exposicions d’artistes
professionals, locals i/o d’institucions. També es preveu la creació d’una comissió que valori les
propostes d’exposició.



El senyor Toni Martínez opina que perquè la sala funcioni cal  que hi  hagi un equip que la
gestioni, seguint uns criteris i apostant per la qualitat. Els exemples del teatre o la biblioteca
demostren que si darrera hi ha un equip les coses funcionen. La senyora Montse Mindan diu
que actualment la llei restringeix que l’Ajuntament pugui contractar personal. A més a més, amb
la reforma de la Llei l’Administració Local es limiten les competències dels ajuntaments i caldrà
veure quin sistema de gestió  es pot  dur  a  terme (directe o  externalitzat).  En tot  cas,  està
d’acord que s’ha d’apostar per la qualitat.

El senyor Ignasi Tomàs proposa que es podria recuperar l’exposició de la Guerra del Francès
que es va exposar a la Ciutadella. Creu que es tracta d’una exposició molt bona però que no va
tenir gaire públic perquè la Ciutadella quedava massa allunyada. 

El senyor Marc Danès diu que les sales d’exposicions estan passant un mal moment i el que
s’està intentant és crear sinèrgies entre sales diferents municipis per trobar punts en comú.

Les senyores Laia Segura i Fina Puigdomènech creuen que a Roses no existeix el costum de
visitar exposicions. El que cal és educar el públic i crear aquest hàbit.  

5. TORN OBERT D’INTERVENCIONS

El senyor Jordi  Marés es queixa que no s’ha inclòs a l’ordre del dia el  que va exposar en
l’anterior sessió sobre les dificultats per poder fer ús del teatre o la lentitud amb la que es
responen les instàncies. La senyora Montse Mindan recorda que per poder incloure propostes
a l’ordre del dia s’han de fer arribar per escrit a la tècnica de Participació Ciutadana, la senyora
Magda Niubó a participaciociutadana@roses.cat o a mniubo@roses.cat.  
En tot cas, el senyor Marc Danès diu que abans d’autoritzar activitats al teatre primer s’ha
d’aprovar la programació estable i que a vegades això pot alentir la resposta. Demana excuses
si la resposta es va demorar massa.

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  Toni  Martínez  creu  que  hi  ha  una  saturació  de  conferencies  sobre  la  mateixa
temàtica. El senyor Marc Danès respon que potser sí que hi ha saturació d’activitats culturals,
ja que cada setmana hi ha activitats i es fa difícil poder assistir a tot. La senyora Montse Mindan
informa que el  Consell  de la  Gent  Gran ha proposat  fer  conferencies adreçades a aquest
col·lectiu, relacionades amb la salut i altres temes d’interès. 

La senyora Fina Puigdomènech també diu que hi ha coses a millorar sobre la Processó de
Setmana Santa. Creu que es tracta d’un acte de fe i que el comportament d’alguns participants
que es paren per fer-se fotos o es treuen el barret enmig de la Processó no és l’adequat. El
senyor Jordi Marès respon que ja s’ha fer fet saber als organitzadors que aquestes actituds no
són correctes i espera que aquest any tot surti millor.



El senyor Basel Junaidi pregunta si el que es parla al Consell es podria fer públic, perquè el
poble estigués informat del que es fa. La senyora Montse Mindan respon que s’hauria de mirar
si el reglament ho permet. En aquest sentit, ha entrat en vigor una Llei sobre la Transparència
que tracta aquests temes.   

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


