
ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA

Data: 16/10/17
Núm. de la sessió: 2/2017
Lloc: sala de conferències del Claustre de Sant Domingo
Horari: de les 20.10 h a les 21.10 h
Caràcter: ordinari

Hi assisteixen:

Sr. Virgilio Moreno Sarrió, president. 
Sr. Antoni Rodríguez Mir, vicepresident.
Sra. Antònia Maria Sabater Martorell, representant del grup municipal del PSIB-
PSOE d’Inca.
Sr. Gabriel Frontera Borrueco,  representant del grup municipal MÉS per Inca
(s’incorpora en el moment en què s’indica a l’acta).
Sr. Gori  Ferrà Frau, representant del grup municipal del PI-Proposta per les
Illes.
Sra. Rosa Maria Tarragó Llobera, representant del grup municipal del PP 
Sr. Domingo Mestre Pastor, representant de les entitats corals 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. Gabriel Pieras Salom, cronista oficial de la ciutat d’Inca.
Sr. Joan Ensenyat Quintana, tècnic de Biblioteques. 
Sr. Gabriel Amer Amer, assessor a judici de la Presidència.
Sra.  Catalina Pericàs Pons, assessora a judici de la Presidència.
Sra. Magdalena Sastre Morro, assessora a judici de la Presidència. 

Altres assistents:
Sra. Margalida Llobera Serra.
Sr. Carles Figuerola Llamas, en representació del Club Bàsquet Inca.

No hi assisteixen:

Sr. Antelm Ferretjans Llompart, representant del grup municipal d’II.
Sr. Rafel Beltran, representant de les entitats folklòriques d'Inca (s'ha excusat
d'assistir-hi).
Sr. Alberto Moreno, representant de les entitats musicals d’Inca.
Sr./Sra. Representant del Centre Universitari d’Inca. 
Sr.  Carles  Seguí  Pou,  representant  del  bisbat  de  Mallorca  en  matèria  de
patrimoni.
Sr. Miquel Pieras Villalonga, assessor a judici de la Presidència  (s'ha excusat
d'assistir-hi).
Sr. Guillem Alexandre Reus Planells, assessor a judici de la Presidència.

Actua de secretària:

Sra. Margalida Adrover Cabrera, tècnica de Cultura i Normalització Lingüística
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

ORDRE DEL DIA PREVIST 

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
2. Proposta del Premi Dijous Bo 2017.
3. Informació sobre les comissions de treball.
4. Informacions de programes i activitats de l'Àrea de Cultura.
5. Precs i preguntes.

Per la Vicepresidència, quan són les 20.10 hores, atès que es dóna el quòrum
necessari per a l'inici de la sessió, es declara iniciada en primera 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 10 de juliol de
2017.

Per la Presidència se sotmet a votació l’esborrany de l’Acta de la sessió de dia
10 de juliol de 2017, que s’aprova amb el següent resultat: deu (10) vots a favor
(Sr. Moreno, Sr. Rodríguez, Sra. Sabater, Sr. Ferrà, Sra. Tarragó, Sr. Mateu,
Sr. Riutort, Sr. Pieras, Sra. Pericàs i Sra. Sastre) i tres (3) vots d’abstenció (Sr.
Mestre, Sr. Ensenyat i Sr. Amer).

Vist  el  resultat  de la votació,  es declara aprovat  l’esborrany de l’Acta de la
sessió de dia 10 de juliol de 2017.

2. PROPOSTA DEL PREMI DIJOUS BO 2017

El Sr. Vicepresident exposa que s’han presentat aquestes cinc candidatures en
la convocatòria del Premi Dijous Bo 2017: 

• Mercedes Lara Carrasco
• La Florida
• Joan Reinoso Figuerola
• Joan Sastre Morro
• Miquel Fluxà Rosselló

Així mateix, esmenta que s’ha remès als reunits la documentació corresponent
(annex I) per a la seva valoració i estudi. Comenta que cada proposta, segons
les bases, té una persona que la pot defensar i que les que siguin presents a la
sessió ho podran fer.
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El Sr. Vicepresident recorda el procediment de votació del Consell Municipal de
Cultura que estableix el punt 5 de les bases, per tal d’emetre una resolució
respecte del Premi, que textualment diu:

1. Prèviament  a  la  votació  cada  una  de  les  candidatures  podrà  ser
defensada davant els membres del Consell Municipal de Cultura (CMC)
per la persona que n'hagi fet la proposta o per la persona en qui aquesta
delegui.

2. Les votacions en tot cas seran secretes i amb butlleta de votació.
3. S'establirà  una  primera  volta  de  votacions  on  totes  les  candidatures

seran votades de manera individual. Passaran a la següent ronda les
propostes que obtenguin la majoria absoluta dels vots afirmatius dels
membres presents a la reunió.

4. En cas de quedi seleccionada més d'una proposta tindrà lloc una segona
votació en la qual es decidirà si les propostes que han passat a segona
volta poden rebre el premi o si es continua amb la votació per a una
següent  tria.  El  resultat  haurà  d'obtenir  la  majoria  simple  dels  vots
presents.

5. I  així  successivament fins al  resultat  final  que decidiran els membres
presents del CMC.

6. De cara al resultat final seran els mateixos membres del CMC els qui
decidiran la quantitat de premiats de cada any.

(Quan són les 10.15 h el Sr. Frontera s’incorpora a la sessió.)

La Sra. Sastre manifesta que no li sembla ètic prendre part en el procés de
votació,  atès  que  una  de  les  candidatures  proposa  atorgar  el  Premi  a  un
familiar seu.

El Sr. Vicepresident suggereix que pot votar en blanc o bé abstenir-se de votar i
situar-se al fons de la sala en el moment de la votació. 

Amb relació a les candidatures presentades, el Sr. Vicepresident expressa que
no hi  ha  cap persona present  per  defensar  la  de  La Florida  ni  la  de  Joan
Reinoso, però que els reunits han disposat prèviament de la documentació per
poder valorar els seus mèrits.  Seguidament dóna la paraula a les persones
convidades que es troben a la sala perquè puguin defensar les candidatures
presentades. 

El Sr. Pieras defensa la proposta d'atorgament del Premi Dijous Bo 2017 a la
Sra.  Mercedes Lara Carrasco,  tot  destacant la  seva tasca en el  món de la
sabata i en el vessant social.

El Sr. Figuerola defensa la proposta d'atorgament del Premi Dijous Bo 2017 al
Sr. Joan Sastre Morro, tot destacant les fites i la notorietat assolides pel jove
esportista en l’àmbit  nacional i  internacional.  Una vegada finalitzada la seva
intervenció, s’absenta de la sessió.
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La  Sra.  Llobera  informa  que  presentà  la  proposta  d'atorgament  del  Premi
Dijous Bo 2017 al Sr. Miquel Fluxà Rosselló, però que amb posterioritat a la
finalització  del  termini  de  presentació  de  candidatures  va  manifestar  a
l’Ajuntament la seva voluntat de retirar-la, atès que tant ella mateixa com la
família del candidat varen considerar que, tant si resultava premiat com si no,
no li  seria possible assistir  a la festa del Premi Dijous Bo perquè resideix a
Cuba.

El Sr. Vicepresident informa que des de l’Àrea de Cultura s’ha efectuat una
consulta al Sr. Secretari accidental municipal referent si la candidatura es podia
retirar  o  no  per  part  de  la  persona  que  l’havia  presentada,  i  que  la  seva
resposta ha estat que la retirada o no d’una proposta ha de ser a criteri de la
Comissió Informativa de Cultura o el Ple, o del Consell Municipal de Cultura, no
a criteri de la persona que l’ha presentada. Així doncs, planteja als membres
del Consell Municipal aquesta qüestió per prendre un acord al respecte sobre
allò que considerin més adequat.

La Sra. Tarragó opina que, si els membres del Consell Municipal consideren
que aquesta candidatura havia de guanyar, no és decorós no incloure-la en el
procés  de  votació.  Considera  que  s’ha  de  prendre  un  acord  sobre  aquest
assumpte abans de la votació.

El Sr. Pieras no creu que hagin de retirar la proposta i comenta que qui té la
potestat per fer-ho és la Comissió Informativa de Cultura o el Ple municipal. Per
altra  banda,  personalment  opina  que  el  fet  de  no poder  acudir  a  l’acte  de
lliurament del Premi no és excusa per retirar la proposta, perquè en cas de
resultar premiat una representació de la seva família el pot recollir.

Els  reunits  obren un debat  sobre la  qüestió.  Una vegada conclòs el  debat,
acorden per assentiment acceptar allò exposat per la Sra. Llobera, persona que
presentà la candidatura del Sr. Miquel Fluxà Rosselló, i retirar-la.

Abans d’iniciar el procés de votació establert a les bases del Premi Dijous Bo
2017,  la Sra.  Sastre anuncia que s’abstendrà de prendre part  en el  procés
votació i es desplaça al fons de la sala junt amb la Sra. Llobera.

A continuació es procedeix a la primera votació de les diferents candidatures
presentades, amb el resultat següent:

• Mercedes Lara Carrasco: 9 vots
• La Florida: 8 vots
• Joan Reinoso Figuerola: 9 vots
• Joan Sastre Morro: 11 vots

El  Sr.  Vicepresident  exposa  que,  d'acord  amb  les  bases,  les  candidatures
seleccionades  són  les  que  han  obtingut  més  de  la  meitat  dels  vots  dels
membres del Consell Municipal de Cultura, això és totes quatre.
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Seguidament,  es  passa  a  la  segona  votació,  per  tal  de  determinar  si  les
propostes que han passat a segona volta poden rebre el premi o si es continua
amb la votació per a una següent tria. Finalitzada la votació, s'obté el següent
resultat:

• SÍ: 7 vots
• NO: 6 vots

A la  vista  del  resultat  de  la  votació,  es  procedeix a dur  a  terme la  tercera
votació  en  relació  amb  les  candidatures,  de  la  qual  es  desprèn  el  resultat
següent:

• Mercedes Lara Carrasco: 10 vots
• La Florida: 9 vots
• Joan Reinoso Figuerola: 6 vots
• Joan Sastre Morro: 11 vots

El Sr. Vicepresident exposa que, d’acord amb les bases del Premi Dijous Bo,
les candidatures que han obtingut els vots suficients per ser premiades són les
següents:

• Mercedes Lara Carrasco
• La Florida
• Joan Sastre Morro

Comenta  que  la  candidatura  de  Joan  Reinoso  Figuerola  no  ha  obtingut  la
majoria  absoluta dels  vots afirmatius dels  membres presents  i,  per  tant,  no
queda seleccionada.

Seguidament, es passa a la següent ronda de votacions per tal de determinar si
les  propostes  que han quedat  seleccionades  poden rebre  el  premi  o  si  es
continua amb la votació per a una següent tria. Finalitzada la votació, s'obté el
següent resultat:

• SÍ: 1 vot
• NO: 10 vots
• EN BLANC: 2 vots

Vist  el  resultat  de  la  votació,  els  reunits  acorden  elevar  a  la  Comissió
Informativa de Cultura municipal la proposta d'atorgament del Premi Dijous Bo
2017 a les següents candidatures:

• Mercedes Lara Carrasco
• La Florida
• Joan Sastre Morro

Des del Consell Municipal de Cultura es dóna l'enhorabona als representants
dels premiats presents a la sala.
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3. INFORMACIÓ SOBRE LES COMISSIONS DE TREBALL

El Sr. Vicepresident informa que existeixen diferents comissions de treball dins
el Consell Municipal de Cultura que no funcionen des d’un temps ençà i que
l’única  que  estava  activa  fins  fa  uns  anys  era  la  Comissió  d’Honors  i
Distincions.

Demana als reunits si consideren que han de tornar a activar les comissions o
si, d’altra banda, opinen que aquestes no tenen raó de ser.

La  Sra.  Adrover  informa  que  les  comissions  de  treball  que  s’havien  creat
anteriorment eren les següents:

• Comissió de Patrimoni i Investigació.
• Comissió d’Edicions Municipals.
• Comissió d’Honors i Distincions.
• Comissió d’Activitats Culturals.

El Sr. Vicepresident comenta que ell, en l’àmbit de l’Àrea de Cultura municipal,
ha  creat  algunes  comissions  de  treball  amb els  membres  designats  per  la
Presidència del Consell Municipal de Cultura.

El Sr. Pieras opina que les comissions de treball realment mai han funcionat.
Afegeix que, a banda de les comissions del Consell Municipal de Cultura, la
Comissió  Científica  de  les  Jornades  d’Estudis  Locals  sí  es  reuneix
periòdicament.

La Sra. Sastre demana quin és l’objectiu de les comissions de treball.

El  Sr.  Pieras respon que serveixen per dur a terme actuacions en diferents
àmbits relacionats amb la cultura. Recorda que durant uns anys la Comissió
d’Edicions  va  estar  molt  activa  i  que  l’Ajuntament  va  publicar  molts  llibres.
Considera  que,  si  les  dites  comissions  haguessin  estat  formades  per  més
persones de diferents àmbits, podrien haver funcionat.

El Sr. Frontera entén que ara es troben reunits com a Ple del Consell Municipal
de Cultura i considera que, si cal parlar d’una qüestió en concret que requerís
que  s’haguessin  de  celebrar  reunions  per  tractar-lo  de  manera  més
aprofundida, es podria crear una subcomissió a tal  efecte. Així mateix, si  el
Reglament  del  Consell  Municipal  ho  permet,  es  podrien  incorporar  altres
persones al grup de feina enteses en la matèria que es tracti. Opina que és
més fàcil que un grup de treball s’identifiqui amb un tema específic sobre el
qual cal fer feina.

El Sr. Pieras considera que seria millor dur a terme més sovint reunions del
Consell Municipal en lloc de crear subcomissions i que els òrgans consultius
municipals  no  havien  estat  mai  tan  necessaris  com  fins  ara,  perquè  els
ajuntaments van sobrecarregats de feina.
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La Sra. Sastre exposa que ella tendria interès a formar part de la Comissió de
Patrimoni i Investigació sempre que hi hagués un objectiu. Ara bé, opina que no
té sentit activar les comissions de treball si han de quedar en el mateix punt en
què es troben ara.

La Sra. Tarragó anima a treballar les persones que tenen interès a moure algun
tema i que és escoltada per l’Ajuntament, considera que a dia d’avui compta
amb més persones formades.

La Sra. Sabater comenta que ella va crear un comitè d’experts per al Museu del
Calçat i de la Pell.

El  Sr.  Vicepresident  informa  també  que  plantejarà  la  creació  d’un  comitè
assessor per saber quina gestió volen per al Teatre Principal d’Inca.

El Sr. Frontera esmenta que, si hi pot haver uns objectius de treball i hi ha el
marc per formar un grup de treball, si hi ha quòrum per part de tots es poden
cercar persones enteses en la matèria per  crear-lo.

El Sr. Ensenyat considera que respecte a aquesta qüestió és fonamental que hi
hagi persones interessades i que tal vegada el plantejament hauria de ser a la
inversa: pensar quines són les qüestions que es considera necessari tractar i
generar comissions de treball en funció d’aquestes.

El Sr. Vicepresident conclou que des de l’Àrea de Cultura s’enviarà per correu
electrònics als membres del Consell Municipal el llistat de les comissions de
treball  esmentades  amb  anterioritat  perquè  expressin  la  seva  opinió  al
respecte, si volen formar-ne part i quines qüestions consideren que poden ser
d’interès  per  crear-les.  Així  mateix,  opina  que  els  grups  de  treball  en  un
moment determinat poden emetre un informe sobre alguna de les qüestions
objecte de la tasca que tractin.

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

Es facilita als reunits la següent informació:

"Programació de l’Àrea de Cultura per a les Fires 2017

1ª Fira, 22 d’octubre

Dimecres 18 d’octubre
20  h:  EXPOSICIÓ  DE  LA  XXVII  TROBADA  DE  PINTORS  DE  L’AV  ES
BLANQUER
Del 18 d’octubre al 20 de novembre
Lloc: antiga Impremta Vich (c/ del Bisbe Llompart, 112)
Horari de visites: de dilluns a divendres de 18 a 20 h; diumenges de fira obert.

Divendres 20 d’octubre
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20.30  h:  PRESENTACIÓ  DELS  VOLUMS  GUANYADORS  DELS  PREMIS
LITERARIS PARE COLOM 2017
A la sala de conferències del Claustre de Sant Domingo, presentació de les
obres guanyadores dels Premis Literaris Pare Colom 2017: 

NARRATIVA: Partícules, de l’autora Núria Busquet i Molist.
POESIA: Larva, de l’autor Ferran Garcia Moreno.
TEATRE: L’inquilí, de l’autor Vicent Tur Riera.

Dissabte 21 d’octubre
20.30 h: Actuació de Miquel Mestre i Andreu Riera: Jo, Shumann
Lloc: Sala d’actes del Casal de Cultura
Ho organitza l’Ajuntament i la Fundació Cultural es Convent

2ª Fira,   29 d’octubre  

Divendres 27 d’octubre
18 h: Contacontes: Caragol, treu banya. Els contes de tardor
A càrrec de Catalina Contacontes
Lloc: Biblioteca del Claustre

3ª Fira, 5 de novembre

Divendres 3 de novembre
21.30 h: TEATRE: DESIG. COMPANYIA: EL SOMNI PRODUCCIONS.
Autor: Tennessee Williams.
Direcció: Israel Solà. 
Intèrprets: Alexandra Palomo, Rodo Gener, Marga López i Joan Manel Vadell.
Adreçat a públic a partir de 16 anys.
Durada: 1 hora i 30 minuts.
Lloc: sala d'actes del Casal de Cultura.

PROGRAMACIÓ PER AL CAP DE SETMANA DE SANTA M. LA MAJOR

Dimarts 7 de novembre
19 h: Conferència de les visites guiades:  «Inca Street Art», a càrrec de
Toni Maura i Catalina Mayol
Lloc: Capella de la Fundació Es Convent

Dijous 9 de novembre
20  h:  INAUGURACIÓ  DE  L’EXPOSICIÓ  «REINVENTANT  LA  JUGUETA
TRADICIONAL I MECÀNICA», MOSTRA DE JUGUETES D’AUTOR FETES
PER MARIANO SALIDO
Del 9 al  de novembre
Lloc:  Sala  d’exposicions  del  Claustre  de  Sant  Domingo  (av.  de  les
Germanies,2), segon pis.
Horari  de visites: de dilluns a divendres de 9 a 14.30 h i  de 15.30 a 20 h.
Dissabtes de 9 a 13 h.  
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Divendres 10 de novembre
19 h: INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ D’ANTONIO TEBA
Del 10 al 27 de novembre
Lloc: Casal de Cas Metge Cifre
Horari: de dilluns a divendres de 18 a 20 h.

20  h:  INAUGURACIÓ  DE  L’EXPOSICIÓ  «DE  FESTA  FOTOGRÀFICA  –
FESTES DE SANT ABDON I SANT SENÉN 2017».
Comissariada per Comunitart
Del 10 de novembre a l’1 de desembre
Lloc: sala de vidre del Claustre de Sant Domingo, segon pis.
Horari: Horari de visites: de dilluns a divendres de 9 a 14.30 h i de 15.30 a 20 h.
Dissabtes de 9 a 13 h.  

Dissabte 11 de novembre
10 h: Visita guiada: Inca Street Art, a càrrec de Toni Maura i Catalina Mayol
Punt de partida: a determinar

Diumenge 12 de novembre
20 h:  CONCERT PREGÓ DEL DIJOUS BO. 
Lloc: església de Santa Maria la Major.

Programació de l’Àrea de Cultura per al DIJOUS BO  2017

Dilluns 13 de novembre
20  h  PRESENTACIÓ  DEL  SEGELL  HOMENATGE  A  SANTA  MARIA  LA
MAJOR PEL 50è ANIVERSARI DE LA SEVA CORONACIÓ PONTIFÍCIA.  En
el marc de la XXXIX Exposició Filatèlica d’Inca Dijous Bo 2017.
Lloc: Centre Parroquial de Santa M. la Major.

Dimarts 14 de novembre
20 h: LLIURAMENT DEL PREMI DIJOUS BO 2017
Lloc: Casal de Cultura

Dimecres 15 de novembre
20 h: LLIURAMENT DEL PREMI I INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DEL VIII
CERTAMEN D'ARTS PLÀSTIQUES DIJOUS BO 2017
Del 15 de novembre al 7 de desembre.
Inauguració: Dimecres 15 de novembre a les 20 hores
Lloc: Sa Quartera Centre d'Art
Horari: de dilluns a divendres de 17 a 20 hores; dijous i dissabte de 10.30 a
13.30 hores.

Divendres 24 i dissabte 25 de novembre
XVIII JORNADES D’ESTUDIS LOCALS D’INCA
24 de novembre a les 20 h: presentació de les XVIII Jornades d’Estudis Locals i
ponència inaugural a càrrec del Dr. Carles Manera.
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25 de novembre de 9.30 a 14.00 h: presentació de comunicacions i cloenda. A
continuació, dinar.

Divendres 24 de novembre
Contacontes: Hansel i Gretel i la fada xocolatera i altres contes del bosc.
A càrrec de Bàrbara Dalià
Lloc: Biblioteca del Claustre
Hora: 18.00 h

Altres activitats

XI  CONCURS DE DIBUIX DIJOUS BO COL·LECCIONISME ASSOCIACIÓ
FILATÈLICA 

Dilluns 13 de novembre
Per a nins d’entre 8 i 10 anys.
Informació: Bartomeu Aloy – 615 230 270.

XXXIX EXPOSICIÓ FILATÈLICA DIJOUS BO 2017

DEDICADA  AL 50è ANIVERSARI  DE  LA  CORONACIÓ  PONTIFÍCIA   DE
SANTA MARIA LA MAJOR.

Exposició  dels  dibuixos  participants  al  XI  Concurs  de  Dibuix  i
Col·leccionisme de l'Associació Filatèlica
Del 13 al 16 de novembre
Inauguració: dia 13 de novembre a les 20 h.
Mata-segells: dimarts dia 14 de 9 a 13 hores.
Lloc: Centre Parroquial de Santa M. la Major; c/ de la Sirena.
Horari exposició: Dimarts de 9 a 13. Dimecres, Dijous Bo, divendres, dissabte i
diumenge de 10 a 13 h i de 16 a 20 h.

EXPOSICIÓ DE LA XXVII TROBADA DE PINTORS DE L’AV ES BLANQUER
Del 18 d’octubre al 20 de novembre
Lloc: antiga Impremta Vich (c/ del Bisbe Llompart, 112)
Horari de visites: de dilluns a divendres de 18 a 20 h; diumenges de fira obert.
" 

El Sr. Vicepresident informa que s’ha començat a treballar en el talaiot de Son
Mas, per a la qual cosa s’ha signat un conveni. De cara al futur es planteja la
possibilitat en el vessant educatiu de realitzar-hi visites guiades.

El Sr. Vicepresident informa que el proper divendres 20/10/17 es presenten a
Inca  els  volums guanyadors  dels  Premis  Literaris  Pare  Colom i  que  el  dia
següent, dissabte 21/10/17, es presentaran a Palma a la llibreria Drac Màgic.
Per altra banda, informa que s’està treballant en el projecte d’agermanament
dels Premis Pare Colom i els Premis Sagunt, que es fonamenta en el fet que
Inca i Sagunt tenen els mateixos sants patrons. L’objectiu seria presentar els
Premis a ambdós llocs, per tal de donar a conèixer els Premis d’Inca fora de
Mallorca.
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4. PRECS I PREGUNTES

Els reunits no en formulen.

I, sense més assumptes per tractar, el Sr. Vicepresident aixeca la sessió a les
vint-i-una hores i deu minuts, i  s’estén la present acta, de la qual jo, com a
secretària, don fe.
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