
ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA

Data: 14/11/16
Núm. de la sessió: 5/2016
Lloc: sala de conferències del Claustre de Sant Domingo
Horari: de les 20.30 h a les 21 h
Caràcter: ordinari

Hi assisteixen:

Sr. Antoni Rodríguez Mir, vicepresident.
Sra. Alice Weber, representant del grup municipal MÉS per Inca.
Sr. Gori Ferrà Frau, representant del grup municipal del PI.
Sra. Rosa Maria Tarragó Llobera, representant del grup municipal del PP 
Sr. Rafel Beltran, representant de les entitats folklòriques d'Inca.
Sr. Marcel·lí Minaya Thorell, representant de les entitats musicals d’Inca.
Sr. Bernat Mateu Morro, representant de les entitats culturals d’Inca. 
Sr. Miquel Àngel Riutort, representant de les associacions de veïns d’Inca.
Sr. Joan Ensenyat Quintana, tècnic de Biblioteques.

No hi assisteixen:

Sr. Virgilio Moreno Sarrió, president. 
Sra. Antònia Maria Sabater Martorell, representant del grup municipal del PSIB-
PSOE d’Inca.
Sr. Antelm Ferretjans Llompart, representant del grup municipal d’INDI.
Sr. Domingo Mestre Pastor, representant de les entitats corals d’Inca. 
Sr.  Gabriel  Pieras  Salom,  cronista  oficial  de  la  ciutat  d’Inca  (s'ha  excusat
d'assistir-hi). 
Sr./Sra. Representant del Centre Universitari d’Inca. 
Sra.  Maria  Amorós,  representant  del  bisbat  de  Mallorca  en  matèria  de
patrimoni.
Sra. Margalida Llompart Martorell, assessora a judici de la Presidència (s'ha
excusat d'assistir-hi).
Sra.  Esperança Ramis de Plandolit, assessora a judici de la Presidència (s'ha
excusat d'assistir-hi).
Sr. Guillem Alexandre Reus Planells, assessor a judici de la Presidència .
Sr. Gabriel Amer Amer, assessor a judici de la Presidència 
Sra. Magdalena Sastre Morro, assessora a judici de la Presidència. 

Actua de secretària:
Sra. Margalida Adrover Cabrera, tècnica de Cultura i Normalització Lingüística

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

ORDRE DEL DIA PREVIST 

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
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2. Discussió i possible modificació de les bases del Premi Dijous Bo 2016.
3. Proposta  de  declaració  de  Fill  Il·lustre  d'Inca  del  canonge  inquer

Sebastià Garcias Palou: acord de nomenament, redacció de biografia,
realització de retrat.

4. Informacions de programes i activitats de l'Àrea de Cultura.
5. Precs i preguntes.

Per la Vicepresidència, quan són les 20 hores, atès que no es dóna el quòrum
necessari  per  a  l'inici  de  la  sessió,  es  posposa  el  seu  inici  a  la  segona
convocatòria mitja hora després, d'acord amb l'article 1 del Reglament del Consell
Municipal de Cultura. Quan són les 20.30 h, es declara iniciada la sessió en
segona convocatòria i es procedeix a l’estudi i examen dels assumptes inclosos a
l’ordre del dia de la convocatòria.

1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR

Els reunits consideren l’esborrany de l’Acta de la sessió de dia 17 d'octubre de
2016.

Per la Presidència se sotmet a votació l’esborrany de l’Acta de la sessió de dia
17 d'octubre de 2016, que s’aprova amb el següent resultat: 5 vots a favor (Sr.
Rodríguez,  Sra.  Tarragó.  Sr.  Mateu,  Sr.  Riutort  i  Sr.  Ensenyat)  i  4  vots
d’abstenció (Sra. Weber, Sr. Ferrà, Sr. Beltran i Sr. Minaya).

Vist  el  resultat  de la votació,  es declara aprovat  l’esborrany de l’Acta de la
sessió de dia 17 d'octubre de 2016.

2.  DISCUSSIÓ  I  POSSIBLE  MODIFICACIÓ  DE  LES  BASES  DEL  PREMI
DIJOUS BO 2016

El Sr. Vicepresident proposa deixar aquest punt damunt la taula, atès que a la
reunió d'avui hi ha molts de membres del Consell Municipal de Cultura que es
troben  absents.  Es  compromet  a  convocar  una  altra  reunió  abans  de  dos
mesos per tractar la qüestió. Així mateix, esmenta que quan tractin aquest punt
poden aprofitar  per  parlar  de  la  proposta  per  modificar  la  redacció  del  que
estableix  el  Reglament  de  protocol,  honors,  distincions  i  premis  quant  a  la
Medalla de la Ciutat, atès que és la mateixa. Conclou que allò que cal establir
és, doncs, si la persona sobre la qual recau el guardó ha de ser viva o si pot
rebre la distinció a títol pòstum, per evitar possibles malentesos.

3.  PROPOSTA  DE  DECLARACIÓ  DE  FILL  IL·LUSTRE  D'INCA  DEL
CANONGE  INQUER  SEBASTIÀ  GARCIAS  PALOU:  ACORD  DE
NOMENAMENT, REDACCIÓ DE BIOGRAFIA, REALITZACIÓ DE RETRAT

Es dóna compte de la presentació al  Registre General  de l'Ajuntament dels
informes del ponent (annex I) i del fiscal (annex II) en l'expedient de declaració
de Fill Il·lustre d'Inca del Sr. Sebastià Garcias Palou.
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Al respecte, el Sr. Vicepresident comenta que ambdós informes conclouen que
el Sr. Sebastià Garcias reuneix els mèrits suficients per rebre la distinció per a
la qual és proposat. 

Per altra banda, atès que el Reglament estableix que quan es nomena un Fill
Il·lustre l'Ajuntament n'edita la biografia, informa que ha mantingut converses
amb  Mn.  Santiago  Cortès  Forteza  i  Mn.  Pere  Fiol  i  Tornila,  i  que  estan
disposats a redactar-la. Per altra banda, respecte al retrat que també se li ha de
fer,  esmenta que no té  cap proposta i  demana als reunits que si  en tenen
alguna la hi facin arribar i, en cas que no hi hagi cap proposta, agafaran la llista
de pintors de què disposen i cercaran qui ho pot fer. Comenta que la persona
que ha quedat en segon lloc en el Certamen d'Arts Plàstiques és figurista i que
tal vegada se li pot proposar que realitzi el retrat de Sebastià Garcias. Per altra
banda, recorda que alguns dels pintors que han realitzat retrats de fills il·lustres
o adoptius d'Inca han estat Joan Lacomba o Catalina Salas.

El Sr. Ferrà comenta que la família del Sr. Sebastià Garcias  té un quadre que
és un retrat seu, proposa que el dia del Ple extraordinari de nomenament el
puguin dur a la sala de plens.

El Sr. Vicepresident comenta que aquest no serà el retrat definitiu i demana la
seva opinió a la resta de membres del Consell Municipal de Cultura. Afegeix
que, a banda del Ple extraordinari de nomenament, posteriorment es durà a
terme l'acte protocol·lari en el marc de les festes patronals d'Inca, en què es
descobrirà el retrat i es presentarà la biografia. Informa que aquesta s'editarà
en la col·lecció de Fills Il·lustres. Per tant, disposen de mig any perquè es pugui
realitzar la biografia i el retrat.

El Sr. Ferrà exposa que la família de Sebastià Garcias li ha demanat si poden
convidar gent al Ple extraordinari de nomenament.

El Sr. Vicepresident respon que evidentment que sí.

El Sr. Ferrà comenta que ja sap que el quadre de què disposa la família no
serà el definitiu, però suggereix que tal vegada l'artista que hagi de realitzar el
retrat el pot agafar com a model.

El Sr. Vicepresident considera que aquesta qüestió l'ha de decidir l'artista que
realitzi el retrat.

La Sra. Tarragó esmenta que el cas d'aquest Fill Il·lustre serà el d'una figura
coetània, més propera en el temps, i que l'artista segurament podrà disposar de
més material per realitzar la seva tasca.

Els reunits obren un debat i conclouen que al Ple extraordinari de nomenament
es pot  portar  el  quadre  propietat  de  la  família  de  Sebastià  Garcias  perquè
estigui exposat a la sala de plens.
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El Sr. Ferrà, quant a la seva propera intervenció en el Ple extraordinari com a
regidor ponent instructor en l'expedient, comenta que li manquen afegir algunes
dades al seu informe i que la seva intervenció serà de 30 minuts. 

Per la Vicepresidència se sotmet a votació la Proposta de declaració de Fill
Il·lustre d'Inca del canonge inquer Sebastià Garcias Palou, que es dictamina
favorablement per unanimitat.

4.  INFORMACIONS  DE  PROGRAMES  I  ACTIVITATS  DE  L'ÀREA  DE
CULTURA

Es facilita als reunits la següent informació:

"ACTIVITATS NOVEMBRE-DESEMBRE 2016
ÀREA DE CULTURA

Dimarts 15 de novembre
Lliurament del PREMI DIJOUS BO 2016.
Lloc: Casal de Cultura (c/ de Can Dureta, s/n).
Hora: 20.30 h.

Dimecres 16 de novembre
Inauguració i lliurament del premi del Certamen d'Arts Plàstiques Dijous Bo d'Inca.
Lloc: Sa Quartera Centre d'Art.
Hora: 20 h.

Divendres 18 de novembre
Presentació del llibre  L'hort  del segon origen (l'horticultura del futur amb arrels del
passat) de Jordi Puig.
Lloc: Sa Capella de la Fundació Cultural es Convent.
Hora: 19 h.

Dimecres 23 de novembre
Presentació del llibre  L'agonia dels noms de Jaume Armengol.
Lloc: Sa Capella de la Fundació Cultural es Convent.
Hora: 20 h.
L'organitza: Fundació Cultural es Convent.

Divendres 25 de novembre
Contacontes a la Biblioteca Municipal a càrrec de Bàrbara Dalià:  Contes de bruixes i
bruixots.
Hora: 18 h.

Ponència inaugural de les XVII JORNADES D'ESTUDIS LOCALS D'INCA a càrrec de
la Dra. Joana M. Petrus, professora de Geografia a la Universitat de les Illes Balears:
'Anàlisi territorial del poblament a les illes Balears.' 
Lloc: sala de conferències del Claustre de Sant Domingo. 
Hora: 20 h

Ballet El Principito
Lloc: Fàbrica Ramis. 
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Hora: 20 h.
L'organitza: Fabrica Ramis. 

Dissabte 26 de novembre
XVII Jornades d'Estudis Locals
Lloc: sala de conferències del Claustre de Sant Domingo
Hora: de 10 a 14 h.

Dimecres 30 de novembre
Conferència: 'Dimonis, del món clàssic a l'actualitat', a càrrec d'Antoni Janer. 
Lloc: Sa Capella de la Fundació Cultural es Convent.
Hora: 20 h.
Organització:  Ajuntament d'Inca,  Fundació  Cultural  es Convent  i  Casa Museu Pare
Ginard.

Dissabte 3 de desembre
Contacontes a la Biblioteca Municipal  a càrrec de Catalina Contacontes:  El dimoni
Cucarell i d'altres.
Hora: 11 h.
Organització: Ajuntament d'Inca i Casa Museu Pare Ginard.

XXXVII  ENCONTRE  INTERNACIONAL  DE  COMPOSITORS.  Concert  a  càrrec
d'Ensemble Kurai. 
Lloc: Casal de Cultura. 
Hora: 20 h.

Dilluns 5 de desembre
Conferència: 'La pintura gòtica a Inca', a càrrec de Guillem A. Reus, historiador de l'art.
Lloc: Sa Capella de la Fundació Es Convent.
Organització: Ajuntament d'Inca i Fundació Cultural es Convent 

Dijous 8 de desembre
Concert de Bruut! Superjazz.
Lloc: Fàbrica Ramis.
Hora: 20.30 h.
Organització: Ajuntament d'Inca i Fàbrica Ramis.

Divendres 9 de desembre
Aniversari de la Fundació Cultural es Convent.
Lloc: Fàbrica Ramis.
Hora: 20 h.

Dissabte 10 de desembre
Visita guiada: 'La pintura gòtica a Inca', a càrrec de Guillem A. Reus, historiador de
l'art.
Cal  inscripció  prèvia  a  l'Àrea  de  Cultura  (tel.  871  914  500,  a/e
normalitzacio@incaciutat.com).
Organització: Ajuntament d'Inca i Fundació Cultural es Convent 

Dijous 15 de desembre
Presentació del llibre Excursionisme a Mallorca, de l'autor Lluís Vallcaneras.
Lloc: sala de conferències del Claustre de Sant Domingo.
Hora: 20.30 h.
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Divendres 16 de desembre
Contacontes a la Biblioteca Municipal a càrrec d'Emmanuel Danet: Contes del món.
Hora: 18 h.

Inauguració de l'exposició Des[cos]ificades. 
Lloc: sala de vidre del Claustre de Sant Domingo.
Hora: 20 h. 

Dissabte 17 de desembre
XXXVII  ENCONTRE  INTERNACIONAL  DE  COMPOSITORS.  Concert  a  càrrec
d'Ensemble Sinkro. 
Lloc: Casal de Cultura. 
Hora: 20 h." 

Així mateix, es facilita informació sobre les activitats programades al Museu del
Calçat i de la Pell per als mesos de novembre i desembre d'enguany (annex
III).

El Sr. Vicepresident fa referència a les exposicions vigents en aquestes dates
(sobre dimonis, el CISG i la del Certamen d'Arts Plàstiques). En aquest àmbit,
informa que  es  vol  oferir  a  la  persona que  ha  quedat  en  segon lloc  en  el
Certamen d'Arts Plàstiques la realització d'una exposició.

5. PRECS I PREGUNTES
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