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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DUTA A TERME PEL PLE  
DE L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA  

EL DIA 6 D’AGOST DE 2021  

SENYORS ASSISTENTS  :

Presidenta:

Sra. Núria Ventura i Brusca SU-CP

Regidors:

Sra. Cati Brusca Campos SU-CP
Sra. Monica Fabra Miralles SU-CP
Sr. Toni Pascual Doménech SU-CP
Sr. Albert Palacios Bernad SU-CP
Sr. Demetrio Querol Pasalamar SU-CP
Sra. Eli Itarte Belles SU-CP
Sra. Maria José Gavaldà Adell FEM POBLE!
Sr. Alfred Paredes i Poy ERC-AM
Sra. Núria Balagué i Raga JUNTS
Sra. Isabel Maria Salas González PP

Secretària:

Sra. Rosa Ma. Barceló Serrano

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA  :

Sra. Fanny Castell Castell FEM POBLE!
Sr. Raül Najas Martí FEM POBLE!

A Ulldecona, el dia sis d’agost de dos mil vint-i-un.

Essent les tretze hores i trenta minuts es constitueix el Ple Municipal, integrat pels membres que
s'expressen a l'encapçalament, sota la presidència de la Sra. Alcaldessa, Núria Ventura i  Brusca,
assistida  per  la  secretària  accidental  de  la  corporació,  amb  l'objectiu  de  celebrar  la  sessió
extraordinària corresponent al dia d'avui, i que ha estat convocada amb el següent ordre del dia:

SECCIÓ INICIAL  

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.

SECCIÓ RESOLUTÒRIA  

2. Aprovació del programa d'actes de les Festes Majors 2021.

Obert l'acte per la presidència, es van adoptar els acords següents:
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SECCIÓ INICIAL  

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

DELIBERACIONS  : No se’n produeixen.

VOTACIONS  : Sotmesa a votació l'acta del dia 12 de juliol de 2021, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.

SECCIÓ RESOLUTÒRIA  

2. APROVACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTES DE LES FESTES MAJORS 2021.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Aprovació del programa d'actes de les Festes Majors 2021

Atesa la proximitat de les Festes Majors d'Ulldecona, es proposa al Ple l'adopció del següent

ACORD:

Aprovar la programació dels actes de les Festes Majors d'Ulldecona 2021.” 

DELIBERACIONS  : 

- Sra. Ventura:
Si em permeteu una mica d’explicació, de línies generals de treball i el perquè del document que
teniu, avisant ja que és un esborrany i que hi ha alguns canvis que encara s’acabaran introduint
com sempre passa. La veritat és que coincideix l’aprovació del programa en la bona notícia de la
sortida d’Ulldecona de la llista de municipis amb tocs de queda, i dic bona notícia perquè les dades
epidemiològiques i sanitàries son més bones, no perquè puguem fer res diferent al que fèiem fins
ara, perquè la normativa és molt clara i ens marca per exemple que totes les activitats, tots els
bars i tots els establiments han de tancar a les 00.30 h, i per tant, així ja d’entrada ens indica que
seran unes festes molt diferents a les que estem habituats.
I si em permeteu, més que festes serà una setmana d’activitats diferents al que estem habituats al
llarg de tot l’estiu però que evidentment la nostra obligació com a Ajuntament és complir tota la
normativa vigent que afecta tot Catalunya i que la nostra obligació i la nostra responsabilitat com a
govern municipal  és trobar l’equilibri  entre dos punts prioritaris de treball  i  que han de ser les
premisses de qualsevol responsable públic: per una banda preservar la salut pública, en tots els
aspectes, també la salut mental de la nostra població, que igual que la resta s’ha vist ressentida
aquests mesos de pandèmia, i evitar riscos innecessaris i per altra banda també impulsar accions
per dinamitzar l’economia local. En el nostre cas tenim claríssim que el sector del comerç, el sector
del lleure, de l’esport, de la cultura, de la gastronomia són molt importants per al nostre dia a dia i
per a desenes i desenes de famílies que viuen i treballen a Ulldecona, per tant, després  d’haver
valorat i analitzat tota aquesta situació hem preparat, en la col·laboració de moltíssimes entitats i
associacions, en la col·laboració que lamentablement per la situació no ha pogut ser més, de la
recentment comissió de festes creada per poqueta gent de moment, però que esperem que vagi
creixent  de cara als propers anys i  sobretot  que puguin tenir  un paper molt  més actiu al  que
lamentablement enguany hem tingut, hem preparat uns dies d’activitats que creiem que ajudaran a
disfrutar  d’uns  dies  especials,  d’unes  festes  diferents,  però  que  esperem que puguem gaudir
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sobretot sense ensurts i sense riscos. Aprenent també de les experiències de municipis del costat,
que  ja  han  celebrat  festes  i  que  ja  han  tingut  alguns  conflictes,  que  evidentment  evitarem o
intentarem evitar, si més no, en el que és el desenvolupament dels actes a Ulldecona, com he dit
abans és molt important que tinguéssim coses del context general claríssimes com és el tema de
les activitats que s’han d’acabar totes abans de les 00.30 h. com està establert, també han quedat
suspeses totes les activitats que habitualment fèiem amb piscolabis o relacionades amb àpats
populars, com per exemple el dia de la paella, que és un dels més emblemàtics, també de les
nostres festes tampoc no es podrà menjar ni beure dins de la plaça bous, ni a tots els concerts i
espectacles que es faran al pavelló esportiu, habilitarem una zona per a poder-ho fer. Queden
suspeses també totes les cercaviles o les desfilades, perquè tots els actes itinerants no estan
permesos per la normativa vigent, incloses les carrosses o la desfilada de gegants per exemple.
Totes les activitats seran amb registre previ,  inscripció prèvia,  siguin de pagament o gratuïtes,
seran assegudes, és a dir, estàtiques, en aforament limitat i en recintes perimetrats, inclús el ball
de mantons. 
No  hi  haurà  per  tant,  ball  com  el  que  estem  habituats  normalment,  els  concerts  seran  tots
asseguts.  I  la  majoria  de  les  activitats  que  normalment  fèiem  en  una  gran  concentració  de
persones i aglomeracions, les farem totes a l’aire lliure, intentarem fugir de llocs menuts i més
estrets per a què no estem tots massa repretats, després com a canvi també dir que, el tema del
pagament  d’aquestes  activitats,  us  explicaré  el  motiu  sense  cap  problema,  com ja  hem anat
explicant al llarg d’aquesta setmana als diferents grups, fem pagar una quota simbòlica de dos
euros  i  el  motiu  és  perquè  en  actes  anteriors,  per  exemple  l’última  elecció  de  la  reina,  les
inscripcions eren gratuïtes i va haver molta gent que es va apuntar, l’aforament era limitat i  van
haver algunes persones que no van poder assistir perquè no hi havia lloc i després a última hora
va haver bastanta gent que no va venir  i,  per tant,  és una llàstima que es perdi  un espai de
persones que poden estar interessades en anar-hi simplement perquè un s’apunta a tot i després
no assisteix, llavors consideràvem que era una manera de controlar l’aforament, i una manera de
trobar el compromís de les persones que assisteixen i per això hem posat aquesta quota. 
Evidentment en tots els actes, siguin en recintes tancats o siguin en recintes oberts, serà d’ús
obligat  la  mascareta  i  intentarem d’aquesta  manera  reduir  riscos  innecessaris  durant  aquesta
setmana d’activitats.
Tenim un àmbit de presentació de llibres i exposicions, en la presentació del llibre “Somnis” de
l’escriptora i poeta Isamaran i el pintor Estefer, la presentació del llibre “Amore” a càrrec de l’autor,
Miquel Bort , la presentació del llibre “Guerrillers i Bandolers als ports de Tortosa-Beceit”, de
de Ferran Grau, editat per l’Onada, és una de les modificacions del programa perquè no estava
incorporada  ni  tancada  encara  la  data,  una  xerrada  d’“històries  i  anècdotes  del  casal  de
jubilats” a càrrec de Pedro Vidal. I algunes activitats de format més reduït podríem dir. 
Activitats  esportives,  a  part  de  les  més  tradicionals,  tenim  alguna  novetat  també,  tenim  una
triangular  entre  els  equips  d’Ulldecona,  Tortosa  i  Traiguera,  amb  el  nom  el  memorial  Òscar
Monteso, la Volta Ciclista al Montsià, que també canvia la ubicació d’arribada i sortida, que serà al
carrer Major, des de la plaça Sales i Ferré a l’Orfeó, per tal que ens situem tots, i la Trobada de
Vehicles Clàssics, Campionats de tennis taula, Diada de la Bicicleta, i Tirades al plat.
Ple que fa al teatre, hi haurà dos activitats importants, una la representació de l’obra “Els Brugarol”
de Ramon Madaula, que es farà al teatre, que ja fa dies que les entrades estan a la venda a través
d’internet, i un espectacle de màgia amb l'Il·lusionista.
Després hi  haurà activitats infantils  i  juvenils,  parcs aquàtics,  parc multiaventura,  contacontes,
concurs de dibuix ràpid, miniolimpíades, l’actuació de disco per a xics i un espectacle de música i
aigua per menuts i joves amb el grup Bassal Rock. 
Hem fugit de les tradicionals activitats d’inflables, perquè ara a l’agost sempre fa molt de sol i els
xiquets sempre estan uns damunt dels altres i per tant, hem intentat fugir d’aquestes activitats que
si que estem més habituats i organitzar-ne unes altres en què els xiquets puguin participar igual,
però que estiguin una mica més separats i que no hi hagi tant de risc.
Pel que fa als concerts tenim un espectacle d’Ídolos amb Alaska on Tour, un concert encara dins
de les jornades musicals a l’ermita de la Pietat amb el grup Bajas Pasiones, en col·laboració amb
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Eufònic Festival,  que també a les festes durant  el  mes d’agost  celebrant  els seus 10 anys té
previstes algunes altres actuacions artístiques a Ulldecona, si consulteu l’agenda les tindreu, un
concert de Mia Fuentes, el concert tradicional de la Banda de Música d’Ulldecona, l’espectacle
dels  80  principales,  que  venim  arrastrant  i  que  volíem  recuperar  ja  en  les  passades  festes
quinquennals, en aquest cas amb les millors versions musicals dels 80 i 90, un concert espectacle
De Cine basat en BSO i la cantada d’havaneres a càrrec del grup Penjats de l’Ham.
Pel que fa a les activitats tradicionals, el que us comentava del ball de mantons, no us parlaré de
l’infantil perquè encara ens falta pegar-li unes quantes voltes a nivell d’organització, però si que del
juvenil i del d’adults hem hagut de sortir de la plaça de l’església, per una qüestió d’aforament,
perquè evidentment no podem estar com habitualment estem al  ball  de mantons.  Hem decidit
canviar el  lloc i  ubicar-lo a l’avinguda Generalitat,  des de la plaça Catalunya fins a l’avinguda
Escoles, per a què us feu una idea així ràpida del sentit de circulació, les parelles pujaran per un
costat,  baixaran  per  l’altre,  la  banda  estarà  al  mig,  es  sonoritzarà  tota  l’avinguda,  quedarà
perimetrat tot l’espai des dels inicis dels carrers, tant des de la plaça Catalunya, Ramon Salomon,
Maestrat, Comte Montemolin i avinguda Escoles, quedaran tots tancats, i per l’altre cantó per tal
de permetre que la gent pugui arribar amb una tranquil·litat i amb l'espai necessari i tots els laterals
hi  haurà cadires per  tal  que la  gent  es pugui  assentar  i  pugui  veure els  balls  en condicions.
Posarem les marques necessàries per a garantir que les parelles, perquè estaran ballant sense
mascareta, puguin garantir la distància de seguretat i, per tant, tot i la dificultat d’organització, tot i
l’estrany que es fa, haver de fer i organitzar el ball de mantons fora del carrer Major i de la plaça,
creiem que era una de les úniques solucions, podríem dir, per organitzar un acte tan important i tan
tradicional com és el ball de mantons dins les nostres festes majors.
Al final la disjuntiva era no només amb el ball, sinó que fem tota una sèrie d’activitats i fem festes
en totes les mesures i les garanties, o no les fem i, per tant, hi ha algunes coses que són difícils,
que costen d’assimilar però que entenem que al final són les úniques que ens garantiran que les
puguem fer.
En tema de bous la plaça serà portàtil, està finançada per la penya amics dels bous, no es podrà
ni beure ni menjar dins de la plaça, el servei a barra, en aquest cas de la cantina es farà a un espai
diferenciat i delimitat del que és l’interior de la plaça de bous, i hi haurà les ramaderies Hermanos
Navarré,  Hilari  Príncep,  Benavent,  Hermanos  Bellés,  Machancoses,  El  Gallo  i,  evidentment
Fernando Mansilla, d’Ulldecona. 
Després tindrem també activitats que ja es van fer en un lloc important al programa de festes, com
el Vermouth electrònic, també en canvis perquè s’ha de fer un servei a taula i no es pot fer de peu.
Queda pendent de tancar algun “tardeo” i alguna altra activitat que no estan encara confirmades.
El dia dels jubilats no hi haurà ball però sí que hi haurà un concert, que es farà al casal de jubilats.
La Shopping Night que era una de les activitats que més concentració de gent ocasionava al carrer
Major, creiem que val la pena fer-la perquè dona aire al sector comercial de bar i restaurants, però
el  que  farem  és  que  cadacun  dels  establiments  que  participen  pugin  parar,  sigui  comerç  o
restaurant davant de casa, davant del seu establiment, és a dir, hi haurà establiments que estaran
al carrer Major, n’hi haurà que estaran al carrer Guifré, n’hi haurà que estaran al passeig, al carrer
Vicent Aubà, al carrer Clavé, al carrer Calvari o al carrer que sigui, per tant, el que fem és ampliar
l’espai de participació i llavors hi ha contractats 4 espectacles que no seran itinerants, perquè la
normativa no ho permet, però si que es faran actuacions als diferents llocs on hi hagi públic, és a
dir, on hi hagi algun establiment que tingui clients, a qualsevol lloc que un bar tingui gent sopant, o
tingui una perruqueria, en cas que alguna obri,  o sigui que els espectacles s’aniran repartint i
aniran  actuant  a  tot  arreu  per  a  que  tothom  els  pugui  disfrutar,  sense  massificacions  ni
aglomeracions.  Entre  tots  els  clients  que aquella  nit  facin  una despesa a qualsevol  d’aquests
establiments i  bars, després amb el tiquet de la compra directament posant el nom i cognom,
farem un sorteig de 15 vals de descompte de 100 euros a bescanviar durant el mes de setembre,
també en establiments del poble, i d’aquesta manera fomentem una mica d’activitat no només a
festes sinó al llarg de tot el mes. 
Pel que fa al dia del pregó, el pregó està posat per la tarde, com haureu vist a les 19.30 h a la pista
del poliesportiu, és un canvi  important  al que estàvem acostumats, però creiem que pot estar
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igualment lluït i per la nit, aquella mateixa nit, és l’única que hi ha espectacles i que hi ha poc espai
en diferència entre un i l’altre per a poder sopar, per exemple, i per a poder sortir, la resta de nits
hem intentat programar abans o programar després, per tal que a gent pugui anar més tranquil·la.
En aquest cas la pregonera ja ho sap tothom perquè ho vam publicar en el seu moment, serà la
científica Marta Ponce Callarisa,  ella  és Doctora en Medicina Humana,  immunòloga, i  treballa
actualment a Oxford en l’àmbit  del  control  de qualitat  del  VMIC – Centre de Manufacturació i
Innovació de Vacunes, crec que és una pregonera de molt nivell,  a més és una dona en una
carrera tecnològica i  científica que de vegades es difícil  que tinguin la visibilitat que requereix
aquest camp i, per tant, volem agrair-li, no només el fet d’haver acceptat, sinó també el fet d’haver
assumit el risc de ser la pregonera aquest any que fins a última hora no hem sabut si tiràvem avant
o no tiràvem avant, i tampoc no hem sabut quines eren les normatives, tant aquí com al Regne
Unit que és on ella està treballant, pel que hem estat fins a última hora intentant quadrar-ho tot. 
I dos coses per acabar, el castell de focs, enguany serà, crec que ho vaig comentar en l’última
comissió, una mica més alt   del que és habitual per a què tothom ho pugui veure des de les
majories de cases i evitem també que molta gent hagi de sortir. 
Com he dit abans, que ningú és posi nerviós, hi ha temps per a comprar, per a apuntar-se, per a
inscriure’s,  això requereix molta feina,  tenim dos agents cívics dels tres que tenim contractats
actualment, que de l’11 al 21 d’agost a la casa de cultura, que és des del dimecres vinent fins al
dissabte  següent,  excepte  el  diumenge 15 d’agost,  tots  els  dies  de 10  a  14  hores  faran  les
inscripcions a la casa de cultura, entrant per la plaça Diputació, per la porta lateral, faran totes les
inscripcions per a què tothom tingui temps d’apuntar-se en totes les activitats que no són de
pagament també. La gent se pot apuntar també via WhatsApp, enviant el nom i cognom, el telèfon
i  el municipi  de residència, evidentment farem tota la difusió que això requereix, a partir de la
setmana vinent i intentarem organitzar totes aquestes activitats amb la major seguretat possible.
Abans de donar-vos la paraula, m’agradaria agrair a totes les entitats que cada dia treballen i que
enguany ha sigut molt difícil perquè en cada moment s’han hagut d’anar adaptant, no només les
culturals, lúdiques i esportives, totes, s’han hagut d’anar adaptant al canvi de normativa, al canvi
de situació i a la incertesa de no saber mai com aniria la cosa, a tot el personal de l’Ajuntament
que també està fent una feina extraordinària, evidentment a la regidora de Festes, a la regidora de
Cultura i la resta del govern municipal, i a la recent estrenada i poc aprofitada encara comissió de
festes, a les pubilles i pubilletes, i a totes les persones que ens han donat un cop de mà. 
També finalment demanar a tothom responsabilitat i precaució, perquè al final, l’actuació individual
de cadascú és la que marcarà col·lectivament la situació els propers mesos. 
He fet una explicació molt genèrica, teniu l’esborrany del programa, com he remarcat al principi és
un esborrany, hi ha  moltes coses a rectificar, hi ha canvis a fer, concrecions horàries que estan
equivocades, errors ortogràfics, faltes, que s’han de corregir i, per tant, aprofito a tothom que ens
està escoltant, per a què ho sapigue, que la comunicació oficial l’Ajuntament la farà en el moment
que estigui tot corregit i tot llest per a publicar i agrair-vos aquests minuts de parlament i ara ja us
passo la paraula.

- Sra. Salas:
Som tots conscients de la situació que estem passant i no són les festes que ens agradarien però
són les festes possibles que es poden fer, des del meu punt de vista. Si que sents a la gent gran
que pregunten si porten alguna revista, és una de les coses que, per exemple, m’han comentat,
però veient el programa i en la situació en la que estem, i tenint en compte l’esforç que han fet
moltes entitats i per part de la regidoria de festes, natros a aquest programa de festes votarem a
favor. I, el que volem demanar és responsabilitat, tal com ha dit l’alcaldessa ara mateix, molta,
molta responsabilitat i a veure si entre tots podem fer possible que com a mínim aquest programa
de festes es pugui executar, perquè si que és un esborrany, ara gràcies a Déu el covid està mig
controlat, però esperem que no augmenti i que per quan comencin les festes la situació no sigui
pitjor.  Això  depèn  individualment  de  cadascun  de  natros,  per  això  demano  responsabilitat,  i
sobretot als joves, encara que també als grans, paciència, molta paciència.
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- Sra. Balagué:
El nostre vot  serà d’abstenció,  sobradament sabem tothom com ens ha afectat  la pandèmia i
aquests últims dies encara més, i tots els que estem aquí, tot el municipi, sap que estem aprovant
un programa que tan de bo es pugui dur a terme, però no ho sap ningú el que pot passar, per tant,
el  nostre  grup  per  responsabilitat  creiem  que  s’havia  de  ser  valent  i  prendre  decisions  per
impopulars que siguin, l’any passat es van ajornar les festes, com a totes les Terres de l’Ebre i com
a tota Catalunya. Si que és veritat que als municipis veïns s’estan fent festes, i ha hagut actes que
han funcionat millor, actes que no han funcionat bé, però com deia, des del nostre grup creiem que
hagués estat encertat novament ajornar aquestes festes i, tant de bo l’any que ve es poguessin
fer com realment les voldríem fer. 
I,  també, que part d’aquests diners que destinarem a aquestes festes poder-los destinar per a
ampliar la partida dels ajuts covid o per arranjar camins o per alguna cosa que per al municipi fa
molta falta. 

- Sr. Paredes:
Penso que aquesta és una situació, com ja s’ha dit i tothom ho sap, d’una gran excepcionalitat, i
davant d’aquesta gran excepcionalitat, el nostre grup, ja ho dic d’entrada, votarem a favor, no ens
abstindrem com altres vegades, perquè entenem i volem agrair la feina que han fet les entitats i la
feina que fa tota la gent que està intentant tirar endavant les festes. Festes que són necessàries
entenc jo,  perquè hi  ha una part  de salut  mental,  i  necessàries també des del  punt  de vista
econòmic per a la restauració, etc. 
Ben entès, evidentment, que hi ha unes mesures de seguretat que és primordial que es respectin, i
evidentment també que l’última paraula la tindrà el PROCICAT, i per tant aquest és un programa
de festes provisional, però crec que a ningú se li escapa que serà provisional fins a l’últim moment,
perquè ningú sap què pot passar, estem en mans del covid, no sabem quina incidència tindrà i no
sabem si finalment es podran fer o no fer. 
Però en tot cas, la voluntat, com han fet els altres pobles de la nostra comarca, d’intentar fer en la
mesura del possible unes festes o unes activitats, al final és fer alguna cosa, és que es pugui
retrobar el que és el poble amb totes les mesures, perquè crec que poder fer alguna cosa és
important  i  crec  que  és  necessari,  això  sí,  evidentment,  cridar  a  la  màxima  prudència,  a  la
consciència individual, però també col·lectiva. És a dir, si les coses no van, que es puguin prendre
les mesures pertinents, penseu que pocs dies després s’obriran les escoles, i és una situació que
no ens agradaria a ningú, per suposat, que es pogués «desmadrar». 
Per tant,  valorem que es facin aquesta iniciativa  d’activitats,  demanem la màxima prudència  i
evidentment, en última instància el PROCICAT dirà si això es podrà fer o si desgraciadament no es
podrà fer, però de moment votem favorablement. 

- Sra. Gavaldà:
Abans de res us voldria fer una pregunta, als bous entenc que no es podrà menjar a la plaça, però
entenc que sí que hi ha cantina, llavors com es farà? posaran taules i  la gent estarà estàtica
davant de la cantina que no estarà al costat del bous?- si ho entès bé. 

- Sra. Ventura:
Ho has entès perfectament. Estan els protocols de la restauració que marquen que el consum no
es pot fer de peu, que s’ha de fer en llocs delimitats i en llocs estàtics, ha d’haver un servei, la gent
ha d’estar sentada a taula i, per tant, es posaran les taules fora del que és el recinte dels bous,
que al ser una plaça portàtil i estar completament tancada, hi hagi un espai en taules i cadires per
tal que la gent que vulgui berenar pugui berenar o pugui sopar o fer el que vulgui.

- Sra. Gavaldà:
Entenc que hi haurà una cantina, i que serà una associació que ho portarà com tots els anys. 
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- Sra. Ventura:
Es va fer un concurs, ja l’any passat abans de festes, crec recordar que amb una durada de 4
anys, però l’any passat no va entrar en vigor perquè no es van fer festes, però té la concessió de
la cantina l’associació la penya Amics dels bous.

- Sra. Gavaldà:
Una altra cosa, la nit de la shopping night que cadascú haurà d’exposar davant del seu local,
entenc que les Moles i l’Antic Molí no formaran part? 

- Sra. Ventura:
En principi sí, està confirmat, tindran dos espais separats, estaran els dos a la plaça Sales i Ferré
com és habitual, per posar-los més separats, estem acabant de delimitar l’espai, per tant, agafeu-
ho amb provisionalitat, perquè ho estem acabant de tancar, les Moles s’ubicarà a la plaça Sales i
Ferré, a la Mera i l’Antic Molí s’ubicarà al passeig de l’Estació. 

- Sra. Gavaldà:
I després una altra pregunta, el dia del pregó que es farà al poliesportiu, entenc que no se sortirà
de  l’ajuntament  i  s’anirà  al  poliesportiu,  o  sigui  que  la  concentració  es  farà  directament  al
poliesportiu.

- Sra. Ventura:
La concentració es farà directament al poliesportiu, de totes maneres, al programa no hem posat
res,  perquè  actualment  el  PROCICAT marca  que  no  es  poden  fer  desfilades  ni  espectacles
itinerants, però alguna cosa pot canviar d'aquí a festes, a lo millor és aquesta, i el que sabem quasi
segur que no canviarà és el tema dels horaris o el tema dels àpats populars, tot això sí que no
canviarà, però si hi ha algun canvi o alguna modificació, això és una cosa que a nivell organitzatiu
tampoc no costa tant fer el canvi a l’últim moment, però ahir mateix vam tenir una reunió amb les
pubilles, les pubilletes i les famílies representants de les pubilles i un dels temes que vam tocar, va
ser aquest, és a dir, el que es proposa d’entrada és arribada al lúdik i una vegada la gent estigui
tota sentada, sí que farem una desfilada pel mig la pista, per tal que les pubilles puguin anar
pujant. Això és el que hi ha present avui.

- Sra. Gavaldà:
Bé,  res  més,  dir  el  mateix  que  han  dit  els  companys,  que  hi  hagi  molta  responsabilitat,  que
s’intenten seguir totes les normes, evidentment, i molta paciència com ha dit Isabel, sobretot als
joves que jo considero que són els que, en aquest tema lúdic i cultural, han sortit més perjudicats
fins ara. Per tant, paciència a tots i sobretot als joves. I, el nostre vot és d’abstenció.

- Sra. Salas:
Tinc una pregunta perquè en alguna de les reunions que hem parlat del tema de les festes vas
comentar que a l’apuntar-mos, si haguérem de portar el certificat de vacunació o el PCR és diria,
llavors saber-ho, crec que és un bon moment per tal que la gent se n’entere.

- Sra. Ventura:
Per a assistir com a públic als espectacles, no és necessari el certificat de vacunació ni una prova
PCR, a l’únic lloc que podria ser necessari, depèn de la participació és al ball de mantons, per als
balladors, però no per al públic. Perquè tots els actes de més de 500 persones participants a
l’acte, no públic estàtic sinó la gent que balla, si hi ha més de 500 persones la normativa preveu
que s’hagi de portar la prova PCR o el certificat de vacunació, com que les inscripcions les farem
bastant  prèviament,  sabrem si  hi  ha 500 persones apuntades al  ball  de mantons  i  si  l’última
setmana hem d’anar requerint o preguntant a la gent si està vacunada o no.
És l’únic acte que seria necessari, perquè l’altre que també hi ha participació massiva és el dia de
la paella i ja ha quedat suspès, perquè és inviable poder-lo organitzar. 
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Vull agrair-vos no només el posicionament sinó les intervencions que heu fet. 
Les reflexions sobre el fet d'haver de suspendre o no suspendre, trobar l’equilibri  entre el que
necessitem com a societat, no només els col·lectius de joves als que heu fet referència, que a més
és veritat que és un dels més castigats, per les restriccions, però que evidentment els 15 dies
després de Sant Joan, en què la normativa es va relaxar, ja hem vist el que va acabar causant, per
tant, aquí venia la reflexió que feia a l’inici que els nostres actes a nivell individual tenen després
conseqüències a nivell col·lectiu, hi ha moltíssims joves que els agrada sortir per la nit, a festes
més, evidentment, però la realitat és la que és i ens hem d’adaptar. 
No es programen els espectacles per a un col·lectiu de gent, per a una franja d’edat, sinó que són
per al públic en general, i, per tant, esperem que hi participi com més gent millor. I sobretot que
tothom sigui responsable, pel bé de tots. 

VOTACIONS  : Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s'aprova pel resultat següent:

Vots afirmatius: 9 (GMSU-CP, GMERC-AM, GMPP)
Vots negatius: 0
Abstencions: 2 (GMFEM POBLE!, GMJUNTS)

I no havent-hi cap altre assumpte de què tractar, la Sra. Presidenta dóna per finalitzada la sessió,
essent les catorze hores i vint minuts, i de tot el que s'ha tractat es formula la present acta de la qual,
com a secretària dono fe.

La Presidenta, La secretària,
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