MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE
REUS (CUP) PER A LA CREACIÓ DE LA CASA DE LA FESTA MAJOR
Com sabem l’any 2010, la Festa Major de Sant Pere va ser declarada Festa
Patrimonial d’Interès Nacional per part de la Generalitat de Catalunya. Atès doncs, que
els elements festius de la ciutat constitueixen un patrimoni d’interès cultural i etnològic
important i reconegut i atesa, també, la importància estratègica de la Festa Major, com
a referent d'identitat local i nacional –com a exemple representatiu del model de festa
major dels Països Catalans i de la mediterrània– i tenint en compte que, sens dubte,
és una eina de cohesió social i un valor actiu de la cultura popular, que ha esdevingut
instrument d'integració de les persones nouvingudes, aprofitem que acabem de passar
la Festa Major, corresponent a aquest any 2016, perquè creiem que és el moment de
situar tot allò que forma part del seguici festiu al lloc que li correspon.
Així doncs, com que la ciutat de Reus ha estat i és un referent a nivell de país pel que
fa a la recerca i la difusió de la cultura popular i contemplant també que l’any 2017
Reus serà Capital de la Cultura Catalana, creiem urgent el fet de donar rellevància i
treure partit de tot allò que ja tenim i que ens queda de forma permanent. Manifestem
també, que com a atractiu per a les persones visitants i com a projecció de ciutat, amb
personalitat pròpia i promoció econòmica, aquest projecte ha de ser prioritari perquè
singularitza els atractius de la ciutat.
Per totes aquestes qüestions el grup municipal de la CUP demana al Ple els següents
ACORDS:
1/ Aprofitar el bagatge i els recursos generats des de l'associacionisme ciutadà perquè
la ciutat disposi d'un espai de consulta i dinamització cultural a l'entorn de la festa i la
cultura popular i que al mateix temps serveixi com a projecció de ciutat i promoció
econòmica.
2/ Encarregar als tècnics corresponents, un projecte d’exposició permanent “La Casa
de la Festa”, basat en criteris de Centre d’Interpretació.
3/ Encarregar a la regidoria de cultura, l’habilitació d’un espai municipal al centre de la
ciutat, que pugui acollir l’exposició proposada, així com la botiga de la Festa Major com
un espai estable.
4/ Realitzar el projecte abans de l’inici de Reus, Capital de la Cultura Catalana, de
manera que, aquest serveixi de reclam als visitants i alhora dignifiqui i mostri el
bagatge de l’associacionisme cultural a Reus, abocat a la festa popular.
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