Moció que presenta la CUP en relació a la Festa Major
de Sant Pere 2021
Quan només falten tres mesos per a la Festa Major de Sant Pere, la CUP estem
preocupades per la manera com es podria celebrar aquest any.
Creiem que en aquests moments, quan encara som en plena pandèmia, la ciutat
necessita sentir la festa i la cultura a prop ni que sigui en un altre format adequat a les
circumstàncies. Perquè és evident que la cultura i la festa també són salut, sobretot
emocional.
De fet, l’any passat la Cup ja vam explicar el nostre model de cultura en general que ara,
encaixa perfectament, en la situació excepcional que vivim. Una de les qüestions era un
debat sobre el replantejament del format de la Festa Major que és del 1980.
També vam valorar positivament el programa d’activitats de l’estiu com concerts en directe
o cinema a la fresca i per això ens preguntàvem perquè les mesures de seguretat preses,
no es podien activar també per la Festa Major. Tot i que n’entenem la incertesa, l’excés de
prudència no ens hauria de fer perdre la implicació institucional de suport als moviments
culturals i a l’associacionisme festiu local.
Segons la nostra manera d’entendre-ho ara tenim la gran oportunitat per potenciar les
festes de format petit i pròxims amb les persones per tots els racons i raconets de la
ciutat, implicant-hi i incloent-hi també, tot allò que són les festes de barri que sempre s’han
considerat de segona. Aquest estiu podria servir per donar-los el protagonisme que es
mereixen i considerar-les part de la cultura dins l’organigrama municipal.
Creiem, doncs, que és el moment de deixar enrere el model de grans fires o
esdeveniments multitudinaris, que ara són perillosos i aprofitar l’avinentesa per, amb la
participació inequívoca d’associacions i entitats de la ciutat, pensar i oferir una Festa
Major més participada i propera amb actuacions musicals, teatrals, jocs, concursos, rutes,
etc... I que tota aquesta oferta es reparteixi per tots els racons i raconets de la ciutat de
manera itinerant perquè tothom tingui un espai on gaudir de la festa, amb totes les
mesures que es considerin.
Per acabar pensem que, just en aquest moment, tot allò que es programi ha de ser de
caràcter totalment gratuït per a tothom, de servei públic, al capdavall la despesa que
comporta una Festa Major com l’hem vist sempre no és comparable a la despesa que pot
suposar una festa Major descentralitzada i itinerant alhora també que més democràtica i
republicana, cosa que en aquest moment la ciutat es mereix.

Per tot això i amb la voluntat de ser proactives amb el govern, la Candidatura d’Unitat
Popular proposa al Ple de l’Ajuntament el següent acord:
PRIMER.- Que la Regidoria de Cultura convoqui les entitats i agents culturals de la
ciutat per a elaborar una proposta factible per a la celebració de la Festa Major de Sant
Pere, que en prioritzi el caràcter descentralitzat, itinerant i gratuït.
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