
ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA

Data: 11/10/18
Núm. de la sessió: 1/2018
Lloc: sala de conferències del Claustre de Sant Domingo
Horari: de les 20.06 h a les 20.25 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.
Sra. Alice Weber, representant del grup municipal de MÉS per Inca.
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. Rafel Beltran, representant de les entitats folklòriques d’Inca. 
Sr. Domingo Mestre Pastor, representant de les entitats corals d’Inca. 
Sr. Joan Ensenyat Quintana, tècnic de Biblioteques (s'incorpora en el moment
en què s'indica a l'acta).
Sr. Gabriel Pieras Salom, cronista oficial de la ciutat d’Inca (s'incorpora en el
moment en què s'indica a l'acta). 
Sra. Maria Amorós, representant del bisbat de Mallorca en matèria de patrimoni
Sr. Gabriel Amer Amer, assessor a judici de la Presidència.
Sra. Catalina Pericàs Pons, assessora a judici de la Presidència.
Sr.  Miquel Pieras Villalonga, assessor a judici de la Presidència.

No hi assisteixen:

Sr. Antelm Ferretjans Llompart, representant del grup municipal d’INDI.
Sr. Miquel Riutort Vidal, representant de les associacions de veïns d’Inca (s'ha
excusat d'assistir-hi).
Sr. Alberto Moreno, representant de les entitats musicals d’Inca.
Sr. Representant de les entitats culturals d’Inca. 
Sr./Sra. Representant del Centre Universitari d’Inca. 
Sr. Guillem Alexandre Reus Planells, assessor a judici de la Presidència (s'ha
excusat d'assistir-hi).
Sra.  Magdalena  Sastre  Morro,  assessora  a  judici  de  la  Presidència  (s'ha
excusat d'assistir-hi). 

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

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
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ORDRE DEL DIA PREVIST 

1. Aprovació  de  l’esborrany  de  l’acta  de  la  sessió  anterior  de  data  16
d’octubre de 2017.

2. Informació de la convocatòria del Premi Dijous Bo 2018.
3. Informació d’activitats i programes de l’Àrea de Cultura i Educació.
4. Cessament dels membres del Consell Municipal de Cultura.

Abans  d'iniciar  la  sessió,  el  Sr.  Vicepresident  agraeix  l'assistència  dels
membres del Consell Municipal de Cultura (d'ara endavant CMC) i explica que
el  motiu  de  la  reunió  d'avui  és  tancar  un  cicle,  atès  que  segons  els  seus
Estatuts procedeix la renovació dels membres, que tenen una vigència de dos
anys en el càrrec. 

1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR DE DATA 16 D’OCTUBRE DE 2017

Els reunits consideren l’esborrany de l’Acta de la sessió de dia 16 d’octubre de
2017.

Per la Presidència se sotmet a votació l’esborrany de l’Acta de la sessió de dia
16 d’octubre de 2017, que s’aprova per unanimitat.

Vist  el  resultat  de la votació,  es declara aprovat  l’esborrany de l’Acta de la
sessió de dia 16 d’octubre de 2017.

2. INFORMACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL PREMI DIJOUS BO

Es facilita als reunits les bases del Premi Dijous Bo 2018:

"BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PREMI DIJOUS BO
2018

L’Ajuntament d’Inca estableix la convocatòria del Premi Dijous Bo 2018 amb la
finalitat d’atorgar beneficis a favor de persones físiques o jurídiques, públiques
o privades, de qualsevol nacionalitat, com a reconeixement exprés per la seva
contribució a la salvaguarda de valors relacionats amb la llibertat, la igualtat, la
solidaritat, el progrés i el civisme, o derivats d'una trajectòria exemplar que hagi
incidit en aquests camps.

Amb aquest objectiu, el Ple de l’Ajuntament d’Inca convoca el Premi Dijous Bo
2018, d’acord amb les bases següents:

1. SECCIONS

El  Premi  Dijous  Bo  tendrà  una  única  denominació  i  podrà  concedir-se  a
aquelles persones,  físiques o jurídiques,  públiques o privades,  de qualsevol
nacionalitat que, des de diversos camps, hagin duit a terme una activitat en

Plaça d'Espanya 1, 07300 Inca  ·  tel. 871 91 40 00  ·  fax. 971 88 08 19  ·  www.incaciutat.com  ·  CIF. P-0702700-F 2



benefici de la societat inquera, o hagin destacat de forma rellevant per la seva
aportació al progrés de la ciutat d’Inca.

Cada any es lliuraran els Premis Dijous Bo que es creguin oportuns. No es
concediran a títol pòstum, exceptuant que la seva defunció hagi tengut lloc amb
posterioritat a la presentació de la seva proposta de candidatura, d’acord amb
els terminis establerts a les bases de la convocatòria.

2. BENEFICIARIS

Podran ser  beneficiàries del  Premi que es regulen en aquest  reglament les
persones físiques o jurídiques, públiques o privades, de qualsevol nacionalitat,
que reuneixin els requisits que exigeixin les bases de la convocatòria del Premi
Dijous  Bo.  Les  persones  beneficiàries  no  podran  ser  càrrecs  electes
municipals.

3. PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES

Les  propostes  de  candidatures  hauran  de  presentar-se  mitjançant  instància
acompanyada de la documentació següent:

- Memòria acreditativa en la qual es motivin les causes i circumstàncies de la
candidatura.
-  Curriculum vitae del candidat o candidata proposada, o memòria d'activitats,
quan aquest/a adopti qualsevol forma de personalitat jurídica.
- Qualsevol altra documentació complementària que el/la proposant consideri
convenient, a efectes d'aportar una major informació del candidat o candidata.
- Cada candidatura ha d'anar acompanyada d'un mínim de 10 signatures de li
donin suport. 

4. ADMISSIÓ DE LES PROPOSTES

El termini d’admissió de les propostes acabarà dia 5 d'octubre de 2018. Les
propostes s’han de presentar  en el  Registre General  de l'Ajuntament d’Inca
(plaça  d’Espanya,  1).  Hi  seran  admeses  les  propostes  que  es  lliurin
personalment o que hi arribin per correu, si la data d’emissió no és posterior a
dia 5 d'octubre de 2018.

5. RESOLUCIÓ DE LES PROPOSTES

La Comissió Informativa de Cultura és l’encarregada de resoldre les propostes
de candidatures presentades en el marc d’aquesta convocatòria. 

El Consell Municipal de Cultura, òrgan consultiu de l’Ajuntament d’Inca, emetrà
una proposta  de concessió  de  Premi  Dijous  Bo 2018,  la  qual  resultarà  del
següent sistema de votació:

1. Prèviament  a  la  votació  cada  una  de  les  candidatures  podrà  ser
defensada davant els membres del Consell Municipal de Cultura (CMC)
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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.

Un  cop  decidida  la  proposta,  el  Consell  Municipal  l'elevarà  a  la  Comissió
Informativa de Cultura, la qual realitzarà la proposta de concessió del Premi
Dijous Bo 2018 i l'elevarà a la consideració del Ple de l’Ajuntament d’Inca.

Per  a  la  seva  concessió,  el  Premi  Dijous  Bo  requerirà  acord  plenari  de  la
corporació municipal adoptat a l'efecte, amb els vots favorables de la majoria
simple. 

La concessió del Premi Dijous Bo tendrà lloc en el marc dels actes de la fira del
Dijous Bo i el premiat o premiats es donaran a conèixer en un acte institucional.
L’Ajuntament d’Inca podrà declarar desert el Premi.

La  Comissió  Informativa  de  Cultura  resoldrà  tots  aquells  aspectes  que  no
contemplin aquestes bases. L’acord plenari adoptat a l’efecte serà inapel·lable.

6. CONTINGUT DEL PREMI

El  Premi  Dijous  Bo  no  tendrà  dotació  econòmica  i  consistirà  en  una  peça
artística acompanyada d'un diploma acreditatiu d'aquesta distinció.

7. ACCEPTACIÓ D’AQUESTES BASES

La participació  a la  convocatòria  del  Premi  Dijous  Bo 2018 suposa la  total
acceptació d’aquestes bases."

El Sr. Vicepresident informa que s’hi han presentat les següents candidatures:
Maties Tugores,  Joan Reinoso Figuerola,  Jordi  Cerdà Borràs, Paula Valriu i
Llinàs i Pepa Planas Amengual, Catalina Vallori Vallori i Miquel Ferrer Martorell
i  Josep  Reyes  Moreno.  Així  mateix,  explica  que  totes  les  candidatures
compleixen  i  que  s’ha  convidat  a  defensar-les  a  aquells  que  les  han
presentades (disposaran d’un temps màxim de 10 minuts per fer-ho) a la reunió
prevista  a  les  20.30  h,  amb  la  nova  composició  del  Consell  Municipal  de
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Cultura; en aquesta sessió s’elegiran les persones guardonades d’acord amb
els criteris establerts a les bases de la convocatòria.

(Quan són les 20.15 h el Sr. Gabriel Pieras s’incorpora a la sessió.)

D’altra banda, el Sr. Vicepresident comenta que, arran del debat suscitat l’any
passat sobre l’atorgament del guardó a títol pòstum, la novetat de les bases
respecte a les de l’any passat és que el premi no es pot concedir a títol pòstum
exceptuant  que  la  seva  defunció  hagi  tengut  lloc  amb  posterioritat  a  la
presentació de la seva proposta de candidatura.

3. INFORMACIÓ D’ACTIVITATS I PROGRAMES DE L’ÀREA DE CULTURA

Es facilita als reunits la següent informació:

"Programació de l’Àrea de Cultura per a la tardor  2018

Dissabte 13 d'octubre
Ballada de Sant Lluc
Lloc: plaça de l'Ajuntament
Hora: 20 h
L’organitza: Cofre Antic

Dimarts 16 d’octubre
Conferència de les visites guiades: "El call d'Inca"
A càrrec de Guillem Alexandre Reus Planells
Lloc: Capella de la Fundació es Convent
Hora: 19.30 h

Dimecres 17 d'octubre
Inauguració d’"INCART" a sa Pobla
Lloc: Can Planes
Hora: 19 h

Dijous 18 d’octubre
EXPOSICIÓ DE LA XXVIII TROBADA DE PINTORS DE L’AV ES BLANQUER
Del 18 d’octubre al 20 de novembre
Lloc: Can Janer
Hora: 20 h
Horari de visites: dijous d'11 a 13 h i de 18 a 20 h, dissabtes de fira de 17 a 20
h i diumenges de fira d'11 a 13 h i de 17 a 20 h

Divendres 19 d’octubre
PRESENTACIÓ DELS VOLUMS GUANYADORS DELS PREMIS LITERARIS
PARE COLOM 2018:
-Llibre de les calitges, de Miquel Sbert (narrativa)
-Boscana, de l’autora Laia Llobera (poesia)
-Absència, de Ramon Pros i Fanny Ferran (teatre)
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Lloc: sala de conferències del Claustre de Sant Domingo
Hora: 20.30 h

Dissabte 20 d’octubre
Visita guiada: El call d'Inca
A càrrec de Guillem Alexandre Reus Planells
Punt de partida: plaça de l’Ajuntament
Hora: 10 h

Dissabte 20 d’octubre
PRESENTACIÓ DELS VOLUMS GUANYADORS DELS PREMIS LITERARIS
PARE COLOM 2018 A PALMA 2018:
-Llibre de les calitges, de Miquel Sbert (narrativa)
-Boscana, de l’autora Laia Llobera (poesia)
-Absència, de Ramon Pros i Fanny Ferran (teatre)
Lloc: Llibreria Embat
Hora: 12 h
L’organitza: Editorial Lleonard Muntaner

Dissabte 20 d’octubre
Presentació del llibre Passatges de Pere Bonet i espectacle de teatre
Lloc: Casal de Cultura 
Hora: 20 h

Divendres 26 d’octubre
Contacontes: Això era i no era... va de rondalles
A càrrec de Catalina Contacontes
Lloc: Biblioteca del Claustre
Hora: 18 h

Dimarts 6 de novembre
Conferència de les visites guiades: "Possessions d'Inca"
A càrrec de  Pere Rayó Bennàssar
Lloc: Capella de la Fundació es Convent
Hora: 19.30 h

Divendres 9 de novembre
Inauguració de l'exposició del l'Arxiu i Museu de l'Educació
Lloc: sala de vidre i sala d'exposicions
Hora: 19 h

Divendres 9 de novembre
CONCERT PREGÓ DEL DIJOUS BO. Pregó; a continuació, concert a càrrec
d’una formació de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears i l’Orfeó l’Harpa
d’Inca
Lloc: església de Santa Maria la Major
Hora: 20 h
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Dissabte 10 de novembre
Visita guiada: Possessions d'Inca
A càrrec de Pere Rayó Bennàssar
Punt de partida: estació d’Enllaç (tren)
Hora: 10 h

Diumenge 11 de novembre
Mostra: LES ARRELS DE LA NOSTRA VIDA (REVETLLA D’INCA)
Lloc: Claustre de Sant Domingo
Hora: 18 h

Dilluns 12 de novembre
PRESENTACIÓ DEL SEGELL HOMENATGE A MOSSÈN GARCIAS PALOU
En el marc de la "XL Exposició Filatèlica d’Inca Dijous Bo 2018"
Lloc: Centre Parroquial de Santa Maria la Major
Hora: 20 h

Dilluns 12 de novembre
ESPECTACLE: EL MERCAT DE LES ÀNIMES
Lloc: plaça de toros d'Inca
Hora: 21.30 h

Dimarts 13 de novembre
LLIURAMENT DEL PREMI DIJOUS BO
Lloc: Casal de Cultura
Hora: 20.30 h

Dimecres 14 de novembre
LLIURAMENT  DEL  PREMI  I  INAUGURACIÓ  DE  L’EXPOSICIÓ  DEL  IX
CERTAMEN D'ARTS PLÀSTIQUES DIJOUS BO 2018
Del 14 de novembre al 7 de desembre
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 23 de novembre
XIX JORNADES D’ESTUDIS LOCALS D’INCA
Presentació i ponència inaugural a càrrec del Dr. Manuel Calvo Trias, Doctor en
Prehistòria i professor de la UIB: "Mirant-se al mirall: el turisme arqueològic a
les Illes Balears. Entre el desig i la realitat."
Lloc: Casal de Cultura
Hora: 20 h

Dissabte 24 de novembre
XIX JORNADES D’ESTUDIS LOCALS D’INCA
Presentació de les comunicacions i cloenda.
Lloc: Casal de Cultura
Hora: de 9 a 14 h
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Divendres 30 de novembre
Contacontes: Contes d’animalets, animalius i animalons
A càrrec de Bàrbara Dalià
Lloc: Biblioteca del Claustre
Hora: 18 h

Divendres 30 de novembre
Teatre: Bombers
A càrrec d’El Somni Produccions
Lloc: Casal de Cultura
Hora: 21 h
Amb el patrocini del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de
Mallorca

Dimarts 11 de desembre
Conferència de la visita guiada: "Del lloc dels Fabrers al gran Son Bordils"
A càrrec de Lluís Gómez-Pujol
Lloc: Capella de la Fundació es Convent
Hora: 19.30 h

Divendres 14 de desembre
Pompeu Fabra, jugada mestra
Activitat destinada als grups de batxillerat
Lloc: Casal de Cultura
Hora: 11 h

Divendres 14 de desembre
Teatre: La classe
A càrrec d’El Somni Produccions
Lloc: Casal de Cultura
Hora: 21 h
Amb el patrocini del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de
Mallorca

Dissabte 15 de desembre
Visita guiada: "Del lloc dels Fabrers al gran Son Bordils"
a càrrec de lluís Gómez-Pujol
Lloc: cases de Son Bordils
Hora: 10 h

Altres activitats

XII  CONCURS  DE  DIBUIX  DIJOUS  BO  DE  L’ASSOCIACIÓ  FILATÈLICA
D’INCA

Dilluns 12 de novembre
Per a nins d’entre 8 i 10 anys
Informació: Bartomeu Aloy – 615 230 270
Amb la col·laboració de les escoles d’Inca.
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XL EXPOSICIÓ FILATÈLICA DIJOUS BO 2018

DEDICADA A MOSSÈN GARCIAS PALOU

Exposició dels dibuixos participants al XII Concurs de Dibuix i Col·leccionisme
de l'Associació Filatèlica d’Inca
Del 12 al 15 de novembre
Inauguració: dia 12 de novembre a les 20 h
Mata-segells: dimarts dia 13 de 10 a 13 h
Lloc: Centre Parroquial de Santa M. la Major (c. de la Sirena)
Horari exposició: dimarts de 10 a 13; dimecres, Dijous Bo, de 10 a 13 h i de 16
a 20 h. Clausura: dijous 15 a les 20 h

La FEBASOFI i el Grup Filatèlic Mallorquí i Menorquí atorgaran la Medalla de
Plata al  Mèrit  Filatèlic  al  Sr.  Eduardo Perales Morillas de Sant  Llorenç des
Cardassar."

El Sr. President informa que hi ha una rectificació al document: l’exposició de la
Trobada de Pintors serà a Can Soler, en lloc de Can Janer.

El Sr. Gabriel Pieras comenta que al document manca la presentació del seu
llibre a la capella del Cementeri d’Inca el dimecres 31 d'octubre a les 20.00
hores,  amb  el  títol  La  mort  i  el  Cementeri  d'Inca  (1820-1940).  Prèviament
s’oferirà un petit concert. Afegeix que creu que serà una experiència inoblidable
i que la presentació serà a càrrec del Sr. Carlos Garrido, que és un gran expert
en el  tema.  L’endemà, dia  1 de  novembre,  tendrà  lloc una visita  guiada al
Cementeri d’Inca.

4.  CESSAMENT  DELS  MEMBRES  DEL  CONSELL  MUNICIPAL  DE
CULTURA

El Sr. Vicepresident, com ha exposat a l'inici de la reunió, informa que, d'acord
amb els Estatuts del CMC, és procedent renovar els seus membres, que tenen
una vigència de dos anys. 

(Quan són les 20.22 h, el Sr. Ensenyat s’incorpora a la sessió.)

El Sr. President dóna les gràcies als membres sortints del CMC per la seva
tasca de treball en benefici de la ciutat.

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