
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL SECTORIAL DE CULTURA I FESTES DEL
DIA 21 D’OCTUBRE DE 2015.

A la sala de reunions del primer pis de la Casa Jordà, sota la Presidència de la senyora Anna
Jorquera Navarro, regidora de l’ajuntament de Roses, 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

Jordi Segura Turigas Associació Cultural Ociart de Roses

Vicens Brujat Pujol 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

Eduardo Martín Salgado Ass. Hermandad Rosinca del Nazareno

Joan Prats Basi Ass. Amics de les Festes i les Tradicions

José Manuel Álvarez Cuñat Representant partit polític

Joan Plana Sagué Representant partit polític

Juan Manuel Fernández Representant partit polític

Francesc Giner Ballesta Representant partit polític

SÓN ABSENTS HAVENT EXCUSAT LA SEVA ASSISTÈNCIA:

Jaume Coll Tell Ass. Cultural Venim de l’Hort

Àngel Sánchez Zamarreño Agent Social

Xènia Berta Argelés Associació Xarxa de Paisatges

M. Teresa Seseras Vicens Grup de Teatre de Roses

TAMBÉ HI ASSISTEIXEN

La senyora Montse Mindan i Cortada, alcaldessa-presidenta, i el senyor 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 L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  

Es dóna la benvinguda als assistents i s’aprova l’acta de la sessió ordinària del dia 09.04.15.

2. EXPOSICIÓ D’INFORMACIONS

En primer lloc, s’informa sobre la recent posada en funcionament de la programació estable de
la  sala  d’exposicions  de  Ca  l’Anita.  L’objectiu  que  s’ha  marcat  l’ajuntament  és  potenciar
aquest espai amb exposicions d’art contemporani d’artistes reconeguts i amb prestigi. La idea
és que durant els mesos de tardor es programin exposicions d’artistes locals i la resta de l’any
d’artistes de la comarca. 
La programació d’exposicions s’ha de complementar amb la sala de la Ciutadella, on es faran
exposicions col·lectives, ja que l’espai és més gran, i principalment d’artistes locals. Això es
durà a terme quan l’espai quedi lliure perquè ara l’ocupa la SUF per fer les seves activitats.

En segon lloc, s’informa que, ara que s’ha iniciat una nova legislatura, si hi ha membres del
consell  que es volen donar de baixa o si  coneixen algú que vulgui  formar-ne part  que ho
comuniquin. 

En tercer lloc, es presenten les novetats relatives a la programació del teatre. Es fa saber que,
amb l’objectiu d’augmentar el nombre de públic, s’han baixat els preus de les entrades, tot i
que es manté la qualitat, i que es programaran espectacles en castellà. La venda anticipada de
les entrades es tornarà a fer a les taquilles del teatre, els dijous i divendres de 12h a 14h, i
s’està treballant  per posar  en funcionament  la  venda d’entrades  on-line, tot  i  que no serà
efectiu fins d’aquí uns mesos perquè s’ha de licitar. 
Per altra banda, es fa saber que les entitats poden demanar la cessió del teatre per fer-hi
activitats,  sempre i quan l’espai  estigui  disponible.  Es recomana que sigui  amb la màxima
antel·lació possible perquè el teatre té un alt grau d’ocupació. 

En quart lloc, s’informa sobre la cavalcada de Reis. Es modificarà el recorregut i el format, per
tal de fer-la més animada i amb ambient durant tot el recorregut. El recorregut previst serà:
avinguda de Rhode - carrer Sant Elm - carrer Pi i Sunyer - parlaments al balcó de l’ajuntament
i recepció als nenes i nenes a la plaça de Catalunya. Si fa mal temps, la recepció es farà a la
plaça de Frederic Rahola. 
Així  mateix,  es  contractaran grups  d’animació  i  de  música  i  es  regularà  el  llançament  de
caramels,  donant-los  en mà o llançant-los  amb cura des de les  carrosses,  només en els
carrers amples.

3. VALORACIÓ DE LA FESTA MAJOR 

La valoració de la festa major d’enguany es centra, principalment, en els actes festius que
compten amb la presència d’animals, com l’Empaitada d’ànecs i el correbous, al ser activitats
controvertides i que cada any generen més debat entre partidaris i detractors. 



S’informa que les activitats es duen a terme complint amb la llei, però el vídeo de l’Empaitada
d’aquest any, en el qual una participant agredeix un càmera amb un ànec, han posat al punt
de mira mediàtic aquest acte i ha perjudicat la imatge de Roses, relacionant el poble amb el
maltracte animal. Així mateix, han augmentat les pressions dels sectors animalistes o contraris
a aquests actes.   

Es fa saber que la voluntat del govern és parlar amb les entitats organitzadores per saber quin
plantejament tenen de cares al futur. En aquest sentit, no s’ha decidit si es farà una consulta
popular perquè es necessita, com a mínim, un 50% de participació perquè sigui representativa
i es veu complicat arribar a aquesta xifra. 

Es debat intensament sobre la conveniència de fer aquests tipus d’actes, però no s’arriba a
cap acord.

Un altre punt que es tracta és sobre la programació musical de les barraques. El govern fa
autocrítica sobre la programació del dissabte d’enguany, on van actuar grups de música heavy
i rock, considerant que aquest dia la música ha de ser més festiva i/o amb grups de versions,
ja que la majoria de gent té ganes de ballar.

4. VALORACIÓ DEL DIA DEL TURISME FRANCÈS

Des del govern s’informa que aquest dia consisteix en la realització de varis actes. A la tarda
es lliuren els premis d’un concurs literari en llengua francesa, organitzat per una associació
francòfona de Roses i que compta amb la participació d’alumnes dels centres d’ensenyament,
i a la nit es fa un espectalce de focs artificials i un concert al passeig de santa Margarida. La
data de realització és el 14 de juliol, coincidint amb la festa nacional francesa.

Es celebra per fer un reconeixement a les persones d’origen francès que viuen a Roses, ja que
són una de les comunitats més nombroses, i per l’elevat nombre de turistes francesos que
visiten Roses, ja que són els principals clients que té el municipi.

Es debat sobre la coveniència i  el  format de la celebració  i  s’acorda que es desvinculi  el
concurs literari de la resta dels actes i que es modifiqui el nom, podent-se dir Festa del Turista.

5. TORN OBERT D’INTERVENCIONS

Es pregunta perquè les entitats que estan inscrites al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes
(RMEC) reben cada any una carta on se’ls demana el pressupost i les activitats que realitzaran,
quedat fora del registre si no aporten aquesta informació. 
Es respon que es fa així perquè està regulat per llei i perquè les entitats que formen part del
RMEC tenen varis avantatges, com exempcions de pagament per l’ús d’espais municipals, i
d’aquesta manera es té informació real sobre el número d’associacions actives del municipi. 



Es proposa que es faci un taller de construcció de pessebres (diorames) per tal de potenciar
aquesta tradició i fer una exposició entre els participants. Es respon que es valorarà aquesta
proposta.

6. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ D’AVUI

El llegeix l’acta de la sessió d’avui i s’aprova.

No havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 22.00 hores, de la
qual cosa en dono fe. 

La presidenta                                                                        El secretari

Anna Jorquera i Navarro  Jordi Sastre i Galdón


