
ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA,  JOVENTUT I 
FESTES 

 

DIMARTS 21 DE JUNY DE 2016 

Assemblea extraordinària del dimarts 21 de juny de 2016 

Lloc: Casa Municipal de Cultura 

Hora: 20.00  

 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior (25/06/2014) 
2. Jornada continuada als centres educatius de Primària de Pedreguer 
3. Proposta de normes per a la Casa Municipal de Cultura 
4. Torn obert de paraules 

 

Assistència:  

Grup de Danses Pedreguer 
Casal Cultural Jaume I 
Associació Ornitològica la Safor-Marina 
Junta Central de Confraries 
 
Biblioteca Municipal (Margarita Pérez) 

CP El Trinquet 
Oficina de Cultura (xavier ortolà) 
 
BLOC-Compromís (Sergi Ferrús i Peris) 
Regidor de Cultura (Blai Server Server) 
 
 

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior (25/06/2014) 
L’acta queda aprovada per unanimitat  
 

 

2. Jornada continuada als centres educatius de Primària de 
Pedreguer 
 



Blai Josep Server Server, regidor de Cultura i Educació, hi exposa que la 
Generalitat ha publicat un decret per regular la jornada continuada ( des 
de les 09.00 h. fins a les 14.00).  Aquest horari obligaria el col·legi i/o 
l’Ajuntament a facilitar activitats voluntàries i gratuïtes per a tot l’alumnat, 
des de les 15.30 h, que és l’hora que tanca el menjador, fins a les 17.00.  
En aqueix sentit, Blai Server demana a les associacions si poden aportar 
alguna activitat per donar contingut a aquestes hores de permanència 
voluntària de l’alumnat.   A tall d’açò el representant del Casal Jaume I hi 
pregunta si el col·lectiu de mestres també s’hi implicaria.  Blai Server 
contesta que aqueix temps s’ha d’omplir amb la col·laboració 
d’associacions, professorat i mares i pares dels alumnes. Roser Cabrera, 
representant del col·legi del Trinquet, informa que en aqueix horari hi 
haurà, si més no, un mestre. Comenta que les activitats han de ser 
gratuïtes i adequades per a grups de 25 alumnes.  Sense les activitats no hi 
haurà projecte.  El representant del Casal Jaume I comenta que poden 
proposar alguna cosa puntual, però no de manera continuada.   
En tot cas, puntualitza Blai Server, el projecte de jornada continuada s’ha 
de presentar no més tard de l’1 de juliol.  La representant del Trinquet 
afegeix que les bases del projecte demanen moltes coses i ha de tenir el 
vistiplau del Consell d’Educació.  Insisteix, però, que sense activitats no hi 
ha projecte.  El representant del Grup de Danses Pedreguer pregunta si és 
possible que es programen activitats i que cap alumne no s’hi quede.  La 
representant del col·legi del Trinquet contesta que, segons l’experiència 
d’altres centres, acaben participant-hi només les persones que fan ús del 
menjador escolar.  En aqueix mateix sentit, Blai Server apunta que a Xàbia 
s’hi queda el 30% de l’alumnat. Els diferents assistents debaten uns 
minuts especulant i fent hipòtesis sobre els i les alumnes que en realitat 
podrien participar en les activitats gratuïtes. 
La representant del col·legi del Trinquet comenta que tot i el disseny del 
projecte, amb el vistiplau de l’Ajuntament i la Generalitat, encara s’hauria 
de sotmetre a la votació dels pares i mares de l’alumnat, perquè es puga 
dur a terme. 
Avançant amb la perspectiva de les associacions, sorgeixen diferents 
comentaris.  La nostra activitat, apunten des del Grup de Danses, és molt 
particular i, per tant, ho veiem difícil d’articular.  Miquel Àngel Noguera, 
tècnic d’Esports, adverteix que les activitats són voluntàries i, per tant, un 
dia pot haver-hi molts xiquets i xiquetes i d’altres molt pocs.  Aquesta 
observació la comparteix la representant del Trinquet.  El representant del 
Casal pregunta si els mestres farien les mateixes hores, a la qual cosa , la 
representant del col·legi del Trinquet respon que els mestres en farien una 



de més. Des del Grup de Danses insisteixen que veuen complicada la 
participació de les associacions per la qüestió de l’horari.   
En una altra línia, Blai Server, regidor de Cultura, apunta que un dels 
problemes principals en aquest moment és el termini.  Per una altra 
banda, l’Ajuntament no sap quants alumnes hi haurà i, per tant, tampoc 
no sap de quin pressupost podem parlar a l’hora de dissenyar-hi les 
activitats.  Des del Grup de Danses consideren també que és bastant 
complicat organitzar una matèria per a tanta disparitat de xiquetes i 
xiquets, quant a edats, preferències, aficions...    El representant del Casal 
hi apunta que s’haurien de contractar monitors, pagant-los o oferint-los 
pràctiques. Miquel, tècnic d’Esports, comenta que s’hauria de dissenyar 
un pla amb coses molt concretes 
Quant a la previsió d’alumnat participant, la representant del Trinquet 
comenta que, en aquest moment, es queden 50 xiquets al menjador i hi 
són amb les monitores.  Blai Server, regidor de Culturta concreta que es 
tractaria d’omplir 15 hores setmanals, 7,50 hores en cada col·legi.   
Atenent a aquestes xifres insisteix el representant del Casal que des de les 
associacions és molt complicat fer-se’n càrrec.  Una solució, continua, 
seria que s’hi implicassen les AMPES, a la qual cosa respon la representant 
del Trinquet que sembla que no tenen intenció de participar-hi.   
Amb tot i amb això, encara falta que les AMPES donen suport al projecte 
amb un mínim del 55 % del cens. 
El tècnic de Cultura, xavier ortolà pregunta si els xiquets podrien eixir del 
centre per al desenvolupament de les activitats, a la qual cosa la 
representant del Trinquet comenta que no ho tenen clar.  En tot cas, per 
al representant del Casal, l’única via possible és la de la contractació de 
monitors. 
Sergi Ferrús, alcalde de Pedreguer, comenta que en aquest moment 
l’Ajuntament de Pedreguer no pot contractar-los.  Quant a la possibilitat 
que es facen càrrec els mestres, Roser Cabrera, directora del CEIP El 
Trinquet, preveu la dificultat que els mestres facen més hores de les que 
els corresponen.   
Sense la implicació dels mestres, comenta el representant del Casal, les 
associacions és impossible que asumesquen res i més si l’Ajuntament no 
pot donar suport econòmic. 
 
Sergi Ferrús explica que, puntualment, s’hi podrien destinar diners però 
no tot l’any.  Alguna cosa sí que es podria assumir a través dels convenis.                   
 
 



3. Proposta de normes per a la Casa Municipal de Cultura 
 
El regidor de Cultura, Blai Server, exposa que s’observa un cert descontrol 
en el funcionament de la Casa de Cultura i això genera problemes per a 
l’usuari i per als treballadors.  L’espai està saturat i sovint es demanen 
aules sense temps d’antelació suficient, la qual cosa agreuja encara més la 
situació.  Els treballadors també es veuen perjudicats pels horaris i per  
tenir ocupats molts caps de setmana.  A tall de tot açò, hem elaborat unes 
normes que estaran exposades al públic, per tal que tothom les conega.   
 
En relació amb les normes, especialment la número 1, relativa a l’horari, el 
representant del Casal exposa que no parlem de la Casa de Cultura sinó de 
la casa de reunions.  Les reunions s’han de fer a algun lloc, un lloc on es 
puga deixar la clau per accedir exclusivament a una aula. 
 
A tall d’aquesta reflexió, Blai Server pregunta si és necessari que hi haja 
activitats a partir de les 22.00 h.   A més, comenta que cal establir bé el 
criteri de prestar claus.  L’edifici hauria d’estar atès per la Consergeria. 
 
El tècnic d’Esports comenta que donar les claus és molt contraproduent.  
Els edificis públics han de tenir algun responsable. 
 
S’hi produeix un petit diàleg entre diferents representants de les 
associacions sobre la necessitat, pros, contres... de canviar hàbits d’horaris 
Hi ha un acord, més o menys unànime, que no es convenient repartir claus 
a tothom. 
 
Blai Server, regidor de Cultura, conclou el petit debat comentant que els 
problemes  que puga causar el nou horari de la Casa de Cultura mirarem 
de resoldre’ls cas per cas. 
 
El representant del Casal comenta que es tractaria de buscar un espai 
alternatiu per a reunions o que les associacions canvien els horaris. 
 
Marga Pérez, bibliotecària, apunta que en l’horari coincident en la 
Biblioteca, les activitats de dansa causen una certa molèstia per soroll. 
 
Finalment, Blai Server diu que aqueixes qüestions puntuals es tractaran 
directament amb les associacions afectades. 
 



 
4. Torn obert de paraules.   

 
No hi intervé ningú 

 
A les 21.30 h, debatuts tots els temes, finalitza la sessió. 

 

 


