
MOCIÓ  DEL  GRUP POLÍTIC  MUNICIPAL  D'ALTERNATIVA  D'UNITAT  POPULAR  CAV-POBLE
ACTIU (AUP-CAV-PA) PER A LA RECUPERACIÓ DE LA COMISSIÓ DE LA FESTA MAJOR DE
RUBÍ

La Festa Major és sinònim de diversió i de cultura, de ciutadania, de convivència, d'expressió de la
nostra identitat com a ciutat. Les  places i els carrers, durant la festa major, esdevenen els escenaris
comuns i ens afirmen com a col·lectiu. És, sens dubte, la festa més important.
 
A moltes pobles i ciutats és la pròpia ciutadania qui ajuda a definir i organitzar la festa major de la seva
localitat.  Hi  ha exemples  des  de pobles  ben petits  fins  a grans  ciutats,  com la  mateixa  ciutat  de
Barcelona, on pràcticament cada barri té la seva comissió de festes.

Fa uns anys, a Rubí, també havíem tingut la comissió de la Festa Major, però per diverses causes,
aquesta va desaparèixer.

Des de l’AUP creiem que, com a festa popular que és, s’ha d’impulsar i millorar el model vigent, i s’ha
de garantir que el disseny i l’organització de la Festa Major surti també de la veu, la implicació i la
participació del teixit associatiu de la ciutat,  un teixit  que, no ho oblidem, al final acaba omplint de
continguts aquest esdeveniment i fa que la Festa arreli entre la població. Cal complementar un model
de l’espectacle amb un model més participatiu i que fomenti la cohesió social. En aquest sentit, és
essencial que es recuperi la Comissió de Festa Major, integrada per entitats del teixit associatiu local i
ciutadania que hi  vulgui  participar,  i  que actuï  com a ens  consultiu  per  la  Festa Major,  una feina
compartida amb la missió global, al llarg de l’any, de la Taula d’Oci i Cultura Juvenil.

Per tot l’exposat, proposem l’adopció dels següents acords:

1. Que es creï i convoqui la Comissió de Festa Major abans de finalitzar l’any 2016. En aquesta
primera reunió, els membres que la conformin, determinaran el funcionament de la comissió,
organització i periodicitat de les reunions.

2. Que es convidi a totes les entitats i ciutadania de Rubí a participar de la Comissió de Festa
Major.

3. Buscar els mecanismes i eines per assegurar la participació de tota persona interessada i que
alhora sigui una comissió funcional i eficient.

4. Els grups municipals no formaran part de la comissió de Festa Major.

5. La comissió comptarà amb el suport del servei tècnic de cultura de l’Ajuntament, que assistirà a
totes les reunions que la comissió determini, i que s’assegurarà que la comissió es va reunint i
que la feina d’aquesta avança a bon ritme per tal de poder aportar operativament les possibles
propostes a incorporar a les properes festes majors.


