
MOCIÓ DE PROPOSTA DE MODEL DE FESTA MAJOR 

 

Atès que La Festa Major de la ciutat ha sofert tot un seguit de canvis als darrers anys 
que fan pensar que no existeix un model de Festa Major definit i consensuat. 

Atès que la participació de les entitats a la Festa Major s’ha vist entorpida als darrers 
anys fins al punt  que cap de les entitats culturals de la ciutat hagi decidit estar present 
a la Festa Major del 2009.  Aquest fet queda patent en comprovar com enguany a 
l’inici del mes de juny les entitats encara no sabien si hi hauria Espai d’Entitats i on 
estaria ubicat. 

Atès que a la darrera modificació de crèdit del mes de maig d’enguany es justificava un 
augment de més de 60.000 euros del pressupost de Festa Major per tal  “d’incorporar 
una nova proposta festiva multitudinària que  doni resposta a l’objectiu de 
promocionar la ciutat en l’àmbit provincial”  

Atès que no hem vist per enlloc aquesta “nova proposta” i que l’objectiu prioritari de la 
Festa Major no ha de ser el de promocionar la ciutat sinó el d’afavorir la relació entre 
els ciutadans en un ambient festiu on tothom trobi el seu espai per gaudir.  

Atès que tot i estar d’acord en que la Festa s’ha d’estendre als diferents barris de la 
ciutat no pensem que la ubicació de l’espai principal de la Festa hagi d’estar situat al 
límit de la població. 

Atès que la Plataforma Ciutadana per Barberà al seu programa electoral tenia una 
proposta de Festa Major. 

Volem proposar al Ple Municipal l’adopció dels següents acords: 

 

1.-  Que es reconsideri la ubicació de les activitats de la Festa Major i que l’espai 
d’entitats i les principals actuacions estiguin situades al voltant del centre de la ciutat, 
de forma preferent entre el Parc de Can Serra i la Plaça Constitució. 

2.- Que es constitueixi una Comissió de Festes formada per representants de  les 
Associacions Culturals, Federació d’Associacions de Veins, Associació de Comerciants, 
partits polítics i representants del govern municipal i els seus tècnics, que 
s’encarreguin de dissenyar els grans trets de la Festa Major.  Aquesta Comissió hauria 
de començar a treballar abans d’acabar l’any 2009 i un cop establerta ho faria de 
forma continuada en acabar cada Festa Major.  Igualment aquesta Comissió 
s’encarregaria de fer la valoració de la Festa per introduir les correccions necessàries. 

Barberà del Vallès, 15 de juliol de 2009. 


