ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL SECTORIAL DE CULTURA
29 de juliol de 2005
ASSISTENTS:
- Associació de Dones del Tenes
- Bosquets de Colors
- Centro Cultural Andaluz y Extremeño
- Coral l’Aliança
- FAVLLA
- Grup de Ball de Gitanes
- Maite Mompart
- Miquel Cladellas
S’EXCUSEN:
- Arts Musicals
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta anterior
2. Elecció del representant del CSC al Consell del poble
3. Presentació del programa de la Festa Major 2005
4. Presentació de l’adjudicació de subvencions a entitats culturals 2005
5. Informació sobre la Comissió de Festes
6. Valoració de les activitats culturals del primer semestre
7. Difusió al butlletí Ei! I al web municipal
8. Precs i preguntes
1. Aprovació de l’acta anterior
S’aprova l’acta de la reunió anterior sense fer cap esmena. Per part dels assistents es torna a
demanar el canvi d’ubicació d’aquesta reunió a la Sala de Plens situada al primer pis de
l’edifici de la Policia Local. S’acorda tenir-ho en compte per a la propera reunió.
2. Elecció del representant del CSC al Consell del poble
S’accepta a Maite Mompart, que es presenta voluntària, coma representant del CSC al
Consell del Poble.
3. Presentació del programa de Festa Major 2005
S’informa del programa de la Festa Major d’enguany. Es fa especial incís en el fet de
mantenir l’estructura bàsica de la festa amb alguns canvis importants.
Es fa la presentació del nou model de samarretes de la Festa Major, amb el nou logotip de la
festa i amb la novetat d’enguany, un model per dona, una altre per nen i un d’unisex.
S’explica en què consistirà un dels nous actes de la festa d’aquest any, L’espurneig. Es
remarca especialment que només és podrà tirar petards des d’uns punts marcats per les AV i
és fa èmfasi en l’aspecte de respectar les normes de seguretat.

Queda clar també que, degut a la sequera d’aquest any, la organització es reserva el dret a
suspendre l’activitat si les condicions ambientals no són favorables.
És presenta el PIM (Punt d’Informació Municipal), creat pensant en què la població tingui un
punt concret on trobar informació de la Festa Major i també d’altres serveis que ofereix
l’Ajuntament. S’obre l’espai a les entitats per a què portin informació per oferir a la població
sobre les activitats que realitzen. Aquest oferiment és molt ben acceptat pels representats de
les entitats assistents.
Finalment, es fa la presentació de la cançó “Amunt la Festa” com una de les novetats també
de la festa d’aquest any. Per primera vegada hi ha cançó de festa major. S’informa que
Amunt la Festa ha estat composada pel músic local Toni Cuesta.
4. Presentació de l’adjudicació de subvencions a entitats culturals 2005
És dona a conèixer als assistents les subvencions atorgades a les entitats culturals per
aquest any.
5. Informació sobre la Comissió de Festes
És fa la presentació de la nova comissió de festes. S’explica de la possibilitat d’inscriure’s a la
Comissió durant els dies de la festa al PIM.
S’informa també de quines seran les tasques de la Comissió durant la Festa Major i de quins
són els objectius per la Comissió durant la resta de l’any.
S’espera tenir noves idees per l’organització de festes com el Carnaval, el Nadal...
6. Valoració de les activitats culturals del primer semestre
És fa una valoració de totes les activitats fetes durant aquest primer tram de l’any.
- Concert de Cap d’Any
- Xerrades a la biblioteca de l’IES
- Carnaval
- Festa Intercultural
- Sant Jordi
- Sant Antoni
- Concurs de fotografia
- Revetlla de Sant Joan
- Ona Jove
- Trobadors i Joglars
- Activitats concretes de les entitats
Es decideix potenciar més el Carnaval entre la població i els comerciants. També començar a
treballar en aquesta festa just després de la festa major per començar a potenciar-ho entre
les entitats del poble.
7. Difusió al butlletí Ei! I al web municipal
Es lliura a les entitats un full amb les dates límit de recollida d’informació per a l’Ei!, entre els
mesos de setembre i desembre del 2005.
És coincideix per part de totes les entitats que les dates de lliurament ha de ser amb massa
antelació i durant aquest període pot sorgir nova informació per publicar. És demana més
agilitat a l’hora de fer el butlletí municipal.

S’incideix en el format de l’apartat d’agenda de l’Ei! que no queda massa clara la informació.
S’hauria de destacar més la data dels actes i els encapçalaments dels actes dels que s’està
informant. Costa trobar un acte concret.
8. Precs i preguntes
Maite Mompart demana que es posin rètols oficials anunciant el Parc de Can Godanya i fa
referència al cromo que surt publicat en edició d’avui a El 9 nou.
Es fa la petició de posar música al web de l’ajuntament a les noticies relacionades amb les
entitats del poble. Per exemple la cançó d’Amor i de Guerra per noticies de la coral......
S’acorda fer la propera reunió del CSC cap a finals de setembre, principis d’octubre per fer
una valoració de la festa major al local de la policia local .

