ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL SECTORIAL DE CULTURA I FESTES DEL
DIA 9 D'ABRIL DE 2015.
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 Martínez

Agent Social

Xènia Berta Argelés

Associació Xarxa de Paisatges

Laia Segura Turigas

Associació Cultural Ociart de Roses

Vicens Brujat Pujol

Societat Recreativa SUF

Fina Puigdomènech
Jordi Marès González
Basel Junaidi Mardini

Associació Cultural Optimist
Ass. Cultural Amics de les Festes Andaluses de Roses
Persona d’especial rellevància

M. Teresa Seseras Vicens

Grup de Teatre de Roses

Eduardo Martín Salgado

Ass. Hermandad Rosinca del Nazareno

Juan Manuel Fernández

Representant partit polític

Francesc Giner Ballesta

Representant partit polític

SÓN ABSENTS HAVENT EXCUSAT LA SEVA ASSISTÈNCIA:
Joan Prats Basi

Ass. Amics de les Festes i les Tradicions

Jaume Coll Tell

Ass. Cultural Venim de l’Hort

Àngel Sánchez Zamarreño

Agent Social

SÓN ABSENTS SENSE HAVER EXCUSAT LA SEVA ASSISTÈNCIA:
Carlos López Expósito

Representant partit polític

Francisca Guijarro Muñoz

Representant partit polític

TAMBÉ HI ASSISTEIX

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
La senyora Montse Mindan dóna la benvinguda als assistents i es procedeix a l’aprovació de
l’acta de la sessió ordinària del 9.10.2014.
En relació a la sessió extraordinària del 21.01.2015 es fa constar que a la llista d'assistents hi
figura per duplicat el nom d'en Manel Escobar Yegua. Per tant, s'elimina el nom que figura a la
segona pàgina. Així mateix, també s'esmena de l'apartat «són absents sense haver excusat la
seva assistència» el nom d'en Lluís Noguer Brugat, per fer-lo constar a l'apartat «excusen la
seva assistència», ja que ho va fer saber amb antelació.
I sense més, s’aprova l’acta d’aquesta sessió.
2. VALORACIÓ DE LA CAVALCADA DE REIS
La senyora Montse Mindan valora positivament la cavalcada de Reis d'aquest any, la qual ha
tingut com a novetat la il·luminació de la façana de la Ciutadella amb espelmes i la baixada de
la muralla amb escaladors. El problema d'aquest acte, i que es repeteix any rere any, són els
caramels: la manera de tirar-los i el grup de persones que van seguint la cavalcada per recollirlos, a empentes i amb força.
La senyora Laia Segura, que ha fet de patge vàries vegades, diu que el tema dels caramels
sempre ha portat problemes perquè moltes persones es llancen a sobre dels patges que els
porten. Segons el senyor Jordi Marès, es tracta d'un grup de persones concret que realment
donen mala imatge.
El senyor Francesc Giner creu que si es donen caramels a la plaça de Frederic Rahola i al
campament reial, potser no cal llençar-ne durant la cavalcada. Afegeix que la música a la plaça
de Catalunya no es sent. També critica que el discurs dels Reis és pobre i que caldria millorarlo. La senyora Fina Puigdomènech proposa que el Grup de Teatre de Roses s'encarregui del
discurs dels Reis. La senyora Teresa Seseras respon que durant aquest època estan treballant
amb els Pastorets i que ho tenen molt difícil per col·laborar.
La senyora Montse Mindan diu que es veritat que la música no es sent prou bé, però que
l'equip el posen els músics i que caldria millorar aquest aspecte. Així mateix, recorda que els
Reis són voluntaris, que tenen un discurs preparat però que no es fàcil parlar en públic.

La senyora Fina Puigdomènech proposa que, per tal de donar més vistositat a la cavalcada, es
podria fer un taller de fanalets a les escoles i que els patges els portin. El senyor Toni Martínez
creu que es podrien involucrar les AMPES en aquest assumpte.
S'acorda que de cares a la cavalcada del 2016 no es llancin caramels.
3. VALORACIÓ DEL CARNAVAL DE ROSES
Segons el senyor Toni Martínez hi ha carrosses que porten la música massa alta i és un
problema per veure la passada. En aquest sentit, la senyora Laia Segura afirma que hi ha
equips de so que només es lloguen pel Carnaval de Roses, que tenen una potència
desmesurada i creu que es podria limitar amb controls policials. El senyor Francesc Giner diu
que el que és molest és que a la plaça Sant Pere, quan s'estacionen les carrosses, hi ha
moltes músiques diferents i amb un volum excessiu
El senyor Juan Manuel Fernández creu que les colles grans necessiten equips més potents per
tal que la música la senti tota la colla i no només els de davant.
La senyora Montse Mindan opina que en el moment que la policia local hagi de controlar la
passada, el Carnaval de Roses haurà tocat fons. El que sí que s'ha de controlar és que els
conductors no vagin beguts. Afegeix que fins ara no s'ha penalitzat a cap colla i s'ha actuat
amb bona fe, però de cares a l'any que ve, i sempre amb el vist-i-plau dels caps de colla,
s'aplicaran sancions a les colles que no compleixin amb la normativa que s'estableixi.
Segons el senyor Jordi Marès en els darrers anys s'ha millorat el Carnaval en molts aspectes,
com en les mesures contra l'alcohol durant les passades o que les carrosses no vagin amb la
música posada a altes hores de la matinada. Per altra banda, creu que alguns voluntaris que
s'encarreguen de controlar el Carnaval no estan preparats per aquesta responsabilitat i que
caldria disposar de persones més serioses.
El senyor Eduardo Martín creu que el problema més greu és el port el divendres a la nit i es
mostra partidari de treure'l. El senyor Basel Junaidi creu que prohibir la concentració de les
colles el divendres a la nit al port no és la solució, s'han de donar alternatives.
La senyora Montse Mindan respon que hi ha alternatives, com el ball de l'envelat i la
discomòbil del pavelló. Aquest any, però, és el primer divendres que fins les 3h l'envelat i el
pavelló estaven pràcticament buits. El bon temps a acompanyat a fer la festa al carrer i al port.
Continua dient que el dijous és un dia de festa per la gent de Roses i cada cop té participació,
amb disfresses originals i bon ambient. L'únic dia problemàtic és el divendres a la nit i els
excessos. És un fenomen generalitzat arreu en el qual, davant la manca d'oferta d'oci nocturn,
molts joves i, entre ells, molts menors opten per assistir a les festes populars a passar-s'ho bé
i es porten la beguda de casa. Aquestes aglomeracions provoquen que s'infiltri gent que no té
res a veure amb la festa, com venedors de drogues i persones que busquen aldarulls. Recorda
que el divendres hi havia convocada una baralla i que la policia va haver d'intervenir, prohibintlos l'entrada a Roses.

Pel senyor Francesc Giner, s'hauria de tornar al model de fer la festa a l'envelat i al pavelló i, si
el port porta problemes, s'hauria de tancar el divendres.
Segons el senyor Juan Manuel Fernández, la festa del port s'explica perquè les persones que
van amb colla han pagat una quota i ho tenen tot inclòs: música, beguda i menjar. I si han
d'anar a l'envelat o al pavelló han de pagar el que consumeixin. De totes maneres, la majoria
de caps de colla són partidaris d'augmentar el control al port i s'ha fet arribar una enquesta a
totes les colles perquè donin la seva opinió sobre aquest tema i sobre el Carnaval en general.
Remarca que a part d'alguns incidents el divendres al port, la resta de dies i actes han anat
molt bé.
4. EXPOSICIÓ D’INFORMACIONS
Dia de la Música, el 21 de juny
La senyora Montse Mindan fa saber que el proper 21 de juny es celebrarà el Dia de la Música,
que consistirà en la realització de concerts a varis punts de Roses. Aquesta iniciativa es durà a
terme conjuntament amb el col·lectiu de músics de Roses. L'ajuntament es farà càrrec de la
contractació dels equips de so i del grup que tanqui la jornada a la plaça de Catalunya.
El senyor Basel Junaidi pregunta si els bars podran programar concerts i es respon que sí, ja
que és una activitat extraordinària i la llei ho permet.
Música en viu als locals que no tenen llicència de bar musical
La senyora Montse Mindan explica que el ban que s'ha aplicat els darrers anys per autoritzar
la música en viu als locals que no tenen llicència de bar musical es modificarà per una
ordenança municipal específica, per tal de donar una millor cobertura legal a aquesta activitat.
No obstant, la música en viu no es podrà fer dins els locals, sinó a l'aire lliure, tal i com
estableix la normativa sectorial. Els locals que vulguin fer concerts hauran de sol·licitar aquesta
llicència específica.
La senyora Montse Mindan dóna les gràcies als membres del Consell per les aportacions
realitzades a les diferents sessions.
No havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 21.50 hores, de la
qual cosa en dono fe.

La presidenta

El secretari

Montse Mindan i Cortada

Jordi Sastre i Galdón

