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SINOPSIS DEL ESPECTÁCULO 
 

 

Bienvenidos a TecnoLive! El planeta con la tecnología mas avanzada de la galaxia. Un 

mundo donde todo esta en manos de los ordenadores y actividades tan necesarias 

como la lectura y la escritura han sido olvidadas.  Pero una terrible tempestad eléctrica 

deja a todo el planeta sin tecnología y sólo podrán solucionarlo leyendo un antiguo 

libro: La Enciclopedia de cómo funcionan todas las cosas.  La única esperanza está en 

Zeta, Caballero del satélite de las letras, que llega a TecnoLive dispuesto a enseñar a 

escribir y leer a todos sus habitantes. Su misión no será fácil y sólo contará con la ayuda 

de Alfa. Pero no todo es lo que parece y los dos se verán inmersos en una aventura 

llena de engaños amor y letras. 
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El alfabeto, abecedario o abecé de una lengua o idioma es el conjunto ordenado de sus letras. 
Es también la agrupación, con un orden determinado, de las grafías utilizadas para representar el lenguaje 
que sirve de sistema de comunicación. 

 

PROPUESTA: recortad de revistas viejas cada uno de vosotros una letra del alfabeto y después pegarlas por 
orden alfabético en un trabajo colectivo.. 
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El hombre comienza a expresarse por medio de la escritura desde 5 ó 6000 años antes de Cristo 
mediante pre-escrituras pictográficas 

PROPUESTA: trabajar con plastilina o arcilla los signos de las primeras letras 
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Nuestro alfabeto 

El alfabeto latino internacional moderno tiene como base al romano, añadiendo J, U, W, Z y sus 
correspondientes formas minúsculas: 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. 
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Nombre de la protagonista: Alfa 
Conjunto de letras:  Alfabeto  
Planeta tecnológico:  Tecnolive 
Nombre del protagonista: Zeta 
Origen de nuestro alfabeto: Latino 
Nombre del grupo de teatro: Comediants  
Letras que son sonidos: Onomatopeyas 
Letras que dibujan : Caligramas 
Unidad de escritura: Letra 
Conjunto ordenado  de letras: Alfabeto 

 
 

PROPUESTA: haced vuestra propia sopa de letras con vuestros nombres 

C	   O	   M	   E	   D	   I	   A	   N	   T	   S	   C	  

T	   E	   C	   N	   O	   L	   I	   V	   E	   P	   S	  

E	   M	   O	   T	   I	   C	   O	   N	   E	   S	   K	  

K	   S	   A	   L	   F	   A	   B	   E	   T	   O	   A	  

C	   A	   I	   G	   R	   A	   M	   A	   K	   	  S	   L	  

O	   N	   O	   M	   A	   T	   O	   P	   E	   Y	   A	  

K	   C	   A	   P	   I	   T	   U	   L	   A	   R	   J	  

L	   E	   T	   R	   A	   K	   K	   Z	   E	   T	   S	  

K	   S	   K	   L	   A	   T	   I	   N	   O	   S	   A	  
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Propuestas para la clase: 

Onomatopeyas 

Pedir en clase que reproduzcan los sonidos de algunos 
animales, piu, piu, muuuu, croac, tambien de algunos 
instrumentos musicales como, Tururu, pam pam, bocinas 
o claxons pipip mec mec , campanas, tolon tolon, etc.  

Alfabeto temático 

Por ejemplo dibujar la palabra lluvia con gotas de agua , o la 
palabra cactus con letras con púas,o la palabra serpiente….. 

Alfabeto de objetos 

Por ejemplo sustituir la letra A mayúscula por una escalera de pintor 
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CALIGRAMAS 
 Podemos escribir dándole también forma a nuestra idea 

            Propuesta: hacer un caligrama con el nombre de vuestra clase                                                                       

COMEDIANTS 

SKRIBO 



GRAFISMO CON LETRAS 

PROPUESTA: diseña un objeto que te guste con letras, 
compáralos con los de tus compañeros 
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EMOTICONOS 

Emoticono es un neologismo que proviene de emoción e icono. En internet son llamados emoticones 
que es un latinización  de la palabra inglesa emotion o caretos.  

PROPUESTA: escoger y dibujar el emoticono que represente nuestro humor  o estado  anímico en el día de hoy 
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Algunos ejemplos de emoticonos para expresar emociones: 
Hago broma ;-P punto y coma + guión + P 
Somos cómplices;-) punto y coma + guión + cerrar paréntesis 
Sonrío-)dos puntos + guión + cerrar paréntesis 
Estoy riendo:-D dos puntos + guión + D 
Estoy disgustado-(dos puntos + guión + abrir paréntesis 
Estoy indiferente:-Idos puntos + guión + I 
Estoy sorprendido:-odos puntos + guión + o 
Grito:-O dos puntos + guión + O 
Grito:-@dos puntos + guión + @ 
Llevo gafas 8-)8 + guión + cerrar paréntesis 
Envío besos:-xdos puntos + guión + x 
Es un secreto:-Xdos puntos + guión + X 
Lloro’-(dos puntos + apóstrofo + guión + abrir paréntesis 
Lloro de felicidad:’-)dos puntos + apóstrofo + guión + cerrar paréntesis 

Cuando se gira noventa grados hacia la derecha,  
se obtienen variantes de ojos, de nariz y de boca. 

 

EMOTICONOS: CONTINUACIÓN 
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            Propuesta: practicar en el aula de informática 



LENJUAJE DE SIGNOS 

PROPUESTA: trabajar en clase con ritmos y gestos, puede hacerse también con música 

OTROS LENGUAJES 

COMEDIANTS 
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LETRA CAPITULAR 
Decorar y potenciar la primera letra de cada página. 

PROPUESTA: Escribid  el nombre del personaje de la obra  que más os ha gustado, trabajando y decorando 
sólo la primera letra 
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LETRAS DECORATIVAS: 

Cada una de las letras de nuestro abecedario son susceptibles, de decoración. 
Estos son algunos ejemplos: 

PROPUESTA: cada alumno puede hacer la inicial de su nombre con materiales reciclados 
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MÁS IDEAS CON LAS LETRAS 
Pintar, estampar, crear  

 

PROPUESTA. Escribid vuestro nombre forma creativa 
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Comediants Comediants 

    OMEDIANTS es un colectivo formado por 
actores, músicos y artistas de todo tipo dedicado 
por completo al mundo de la creación. 
Espectáculos, ceremonias, discos, libros, 
proyectos festivos, películas, diseños de 
vestuario, materiales pedagógicos o series de 
televisión son algunas de las diferentes 
actividades en las que el equipo ha ido 
desarrollando, como voz propia o ajena, su 
particular forma de expresión. 
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Por todo 
el mundo 

Hemos trabajado por más de 30 paises, desde Austrália hasta Islándia; de 
Chile a Japón. Desde Túnez hasta Brasil, pasando por Turquia, Italia, Emiratos 
Árabes  los EUA, Suramérica, Vietnam, Rusia… 

 

Por todo el mundo 
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Profesionales 
de lo efímero 

Profesionales de lo 
efímero 

En estos 40 años de existencia 
hemos aprendido muchas cosas 
relacionadas con el arte de la 
tradición, de la cultura, de la vida.  
 
N o s h e m o s c o n v e r t i d o e n 
profesionales de lo efímero, de los 
inventos, de la coreografía, del 
diseño, del gesto, de la música, 
del teatro de la calle … 
 
Y sobretodo dedicamos casi todo, 
todo, todo el tiempo, la energía y 
la pasión a realizar proyectos 
diversos y variados. Algunos a 
medida, otros inmensos. Unos se 
consumen en una hora, como una 
falla. Otros viajan durante largas 
temporadas por las rutas de la 
Farándula. 
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COMEDIANTS 
LA VINYA: CENTRE DE CREACIÓ 
C/ COMEDIANTS, 3-5 
08360 CANET DE MAR 
projectes@comediants.com 
T 937954859 
610468682 
Coordinación : PACA SOLA 
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Relat de les jornades:

La Festa Major, 
repensem-la...

Debat ciutadà sobre la FM de Sant Cugat

4, 5, 11 i 12 de maig de 2012



1. Ponència. Sessió inaugural 

La Festa i la Mediterrània. Ahir i avui. I demà? 
Joan Font.  Fundador i Director de Comediants

04.05.2012

En Joan Font va ser un dels pioners de la renovació de la FM a Catalunya. A inicis dels anys 80 va 
afrontar el repte de reinterpretar i renovar la festa major de Tàrrega, a on va aportar la seva visió 
personal i professional de la FM i la cultura tradicional més festiva i participativa, ideals que sempre 
han impregnat la producció escènica de Comediants i que va saber traslladar a les FM de diferents 
municipis catalans. 

La ponència inaugural ens ha servit per donar un marc de referència per al conjunt de les jorna-
des. En Joan ens ha recordat quins són els elements claus de la FM, quin ha de ser el seu esperit, 
l’actitud, i els elements que han de ser-hi presents i que han de definir una festa si realment volem 
que sigui major, si realment volem que sigui la festa de tots. També ha fet una defensa aferrissada 
de la permanent necessitat de renovar la festa, de l’assumpció de riscos i d’una mirada a mig i llarg 
termini per tal de consolidar iniciatives que ajudin a fer arribar la festa a tota la ciutadania.  

L’ EXCEPCIONALITAT DE LA FESTA

Una de les primeres idees claus que han sorgit durant la seva xerrada i que posteriorment s’han 
repetit en moltes de les ponències, és la idea de la excepcionalitat de la festa. La festa major ha 
de suposar un trencament de l’espai quotidià, un nou espai i temps on fem coses que normal-
ment no fem. Tots els implicats, ciutadania, associacions i administració han de participar d’aquest 
esperit. Tothom ha de contribuir a què la festa major sigui un moment màgic i, molt especialment 
l’administració, que ha de retornar al ciutadà la col·laboració que li ha prestat tot l’any. 

PRENDRE L’ESPAI PÚBLIC

Una altra idea que ha de formar part de l’actitud de la festa és la voluntat de prendre l’espai públic. 
Però no només viure’l com ho podem fer diàriament si no, experienciar-lo, fer-nos-el propi per tot 
allò que implica la festa, des de la disbauxa fins a la reivindicació. 
També des del punt de vista de l’administració, la festa pot ser una molt bona oportunitat per 
donar a conèixer un nou espai públic, com un teatre, un centre cívic o un pavelló esportiu. A la 
festa hem de descobrir coses i és un moment idoni per fer arribar a la ciutadania noves iniciatives 
i espais.

COHESIÓ SOCIAL I ESPAI PER A TOTS

Un altre missatge clau que va destacar en Joan i que de nou es va repetir al llarg de les jornades 
és l’excepcional possibilitat que ens brinda la festa per a contribuir a la cohesió social. La festa ha 
de tenir com a punt de partida la cohesió social i n’ha d’esdevenir el factor central que ens ajudarà 
a guiar el procés de preparació.  

                                                                          ...debat ciutadà sobre la festa major de sant cugat                

                 la festa major, repensem-la...        
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La festa és un moment molt important per fer ciutat. És el moment a on el ciutadà i el seu entorn 
passen a construir un espai social memorable. La FM, com el nom indica, ha de ser la festa més 
gran i, per tant, han d’estar representades totes les condicions socials, edats i gèneres. És molt im-
portant planificar una festa on tothom tingui el seu espai, un espai a on puguem interrelacionar-
nos i trencar clans, a on el ciutadà se senti més gran perquè passa a formar part d’una col·lectivitat. 
La FM ha de cercar crear tots aquests espais tenint en compte també que hi ha dia i nit, i que s’ha 
de viure amb naturalitat que hi hagi un determinat tipus de gent que participarà més de nit i menys 
de dia i a l’inrevés. 
Els  adolescents també han de formar-hi part i, tot i que sovint pot ser un tema difícil, és indis-
pensable implicar-los perquè el futur passa per ells. Els temps han canviat i a la seva vida hi ha 
una velocitat i uns gustos diferents als nostres que a més estan en permanent evolució, però els 
hem de poder arrossegar cap a la festa. Si la festa és energia, hem de tenir clar que els joves són 
els que més en generen i hem d’aconseguir que se la facin seva. Els joves avui, com els d’altres 
generacions, també han de poder participar i criticar, i sempre s’han de propiciar espais oberts de 
debat amb ells. 

COMPROMÍS AMB LES ENTITATS

La festa és també un moment important per reflectir el compromís de l’ajuntament amb les entitats. 
Ha de ser un repte estimulant per a tots i, especialment, per a les entitats. Tothom coneix la 
data i les entitats poden treballar amb una fita. És el moment per a mostrar a la ciutadania les seves 
noves creacions o activitats i compartir-les amb tothom. Aquest ha de ser un gran objectiu que ha 
de comptar amb el suport de l’administració local al llarg de tot l’any. 

RENOVACIÓ

Un dels eixos centrals de la ponència ha estat la necessitat de reinterpretar la festa. Per a què la 
festa romangui viva i sigui capaç de generar espais per a tots és indispensable ser capaços de 
repensar-la permanentment i assumir riscos amb una perspectiva a mig i llarg termini. Hem de 
poder combinar un esperit tradicional amb la creativitat, i donar rellevància a propostes que sor-
geixen de la comunitat i que generalment no tenen masses possibilitats per emergir. És necessari 
incentivar i alhora aprofitar l’energia de la festa per generar noves idees i renovar-nos sense parar. 
En Joan va destacar la importància que havia tingut en la seva infantesa i, posteriorment en la 
seva trajectòria professional, haver nascut en una família  a on, des de petit, li van fer viure l’esperit 
festiu, lúdic i social de la festa. Quan es va traslladar a Barcelona i va patir el contrast entre la vida 
al carrer que feia al seu poble natal, Olesa, amb la vida més aïllada de la gran ciutat, va sentir la 
necessitat de compartir amb la gent l’esperit festiu i l’apropiació del carrer que havia viscut en les 
festes populars d’infantesa, i va fundar la companyia d’arts escèniques Comediants, a on va pro-
duir espectacles sempre basats en la festa popular amb la voluntat de transcendir els escenaris, 
incitant al públic a prendre els carrers i a reviure la festa més popular. 
Anys més tard, al 1981, va rebre l’encàrrec per part de l’Ajuntament de Tàrrega d’organitzar 
una nova festa major amb l’objectiu de fer-la arribar a tota la ciutadania.  Amb la complicitat de 
l’administració, entitats i d’altres professionals de les arts escèniques van decidir trencar amb 
gairebé tot el que s’havia fet històricament al municipi, i va proposar un projecte que, en torn el 
teatre, fos capaç d’implicar a tota la ciutadania, creant així l’embrió del que és actualment Fira Tàr-
rega, la fira d’arts escèniques més important de Catalunya actualment.

                                                                          ...debat ciutadà sobre la festa major de sant cugat                
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En aquest procés però, també va jugar amb la permanència de certes tradicions que el poble ja se 
sentia seves i que hagués estat frustrant per la ciutadania eliminar-les.
Amb aquesta experiència, en Joan ressalta la necessitat de transformació permanent de la FM, 
però recorda també que s’ha de tractar d’aconseguir l’equilibri amb tot allò que conforma els rituals 
ja instal·lats en la ciutadania. La festa ha de tenir espai per allò que tothom reconeix i, també, espai 
per a allò que la gent no coneix, propiciant-los noves experiències i sensacions. S’han d’afrontar 
aquests processos sense por i hem d’aportar nous reptes a tots els implicats i a la ciutadania en 
general. S’han de prendre riscos i per això ens hem de permetre equivocar-nos, per poder tor-
nar a arriscar i viure en constant evolució. 

ARA MÉS QUE MAI

En Joan va fer també un esment especial al difícil moment que estem patint i va voler destacar la 
importància de la festa ara més que mai. S’ha de mantenir la festa i hem de seguir estant al carrer, 
ocupant-lo si cal. Hem de reivindicar a la festa la injustícia social que estem vivint i hem d’exigir 
als bancs ens tornin els diners que ens estan robant. 

DEBAT

Intervenció: El problema actualment són els diners. Com es pot fer tot això que planteges amb 
les constants retallades que es fan des de les administracions públiques? Hem d’aconseguir més 
implicació ciutadana? 

Resposta Joan: Les institucions, en moments de fallida com aquest, parlen de què la cultura ha 
que ser un element aglutinador de la societat. S’ha d’exigir que no només ho diguin si no que ho fa-
cin. La revolta que ha d’haver-hi és de fons, no només de formes. Els diners hi són, no han marxat, 
per tant hem d’exigir que ens diguin on són aquests diners. El retrobament de la festa, també pot 
servir per reivindicar-la, i els recursos per la festa i la cultura en general han de ser-hi i, si no hi són, 
la FM l’haurem de fer nosaltres i prendre la plaça amb la nostra música com es feia abans. Hem 
d’exigir la cultura com un dret dels ciutadans. Hem donat diners als bancs i ara no hi són per a 
nosaltres. 
 
Intervenció: El problema és que a Sant Cugat hi ha la comunitat amish més gran de Catalunya. 
Podem reflexionar i fer carpetetes però no si no hi ha l’espai de trobada no podem fer res. No és 
una qüestió de diners, si no de voluntat.

Resposta Joan: A la festa ens hem d’embrutar. La festa l’hem de poder viure i experienciar. Aquest 
és el joc, amb menys normes i més llibertat i espontaneïtat. Hem d’estar en l’espai lliure distesos, 
l’hem de fer nostre. A la festa entrem en una altra dimensió.

Intervenció: A les festes ha d’haver-hi algú que hi posi imaginació i també algú que la reculli amb 
complicitat amb les institucions. Les coses que s’inventen després costa consolidar-les, es neces-
siten uns recursos per continuar fent i reinventar. 

Resposta Joan: És cert, les coses s’han de poder reinventar posant-hi recursos i voluntat. En 
quant a la complicitat de les institucions no tot són diners, l’Ajuntament també pot contribuir cedint 
espais. Això sí, alguns actes poden ser excloents involuntàriament perquè la vida és així. Alguns 
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són més per a joves i d’altres per grans. A les cinc de la matinada és tard per a la majoria de gent 
gran, però pels joves potser és el seu espai. El debat dia i nit és molt important. La nit porta més 
problemes, però això es evident, i s’ha de saber trobar l’equilibri. 

Intervenció: Ens hem acostumat a ser consumidors de festa, però no implicats, i això encara passa 
més en pobles com Sant Cugat, que ha crescut de població exageradament en els darrers anys, i 
implicar a tothom és complicat. 

Resposta Joan: S’ha de tenir en compte que això és un procés a llarg termini i s’ha de sembrar 
mica en mica sense presses pels resultats. No podem pensar que els resultats els obtindrem imme-
diatament. Estem en una societat que no ens permetem projectes a llarg termini i, per aconseguir 
la implicació de la ciutadania, sens dubte ens ho hem de prendre com una cursa de fons. 

Intervenció: M’agrada la idea que la FM sigui el moment per recuperar les places i els carrers, el 
lloc a on la ciutadania pugui perdre la vergonya, i fer entendre que no és una cosa antiga, si no un 
espai a on hi ha noves iniciatives. 

Resposta Joan: Totalment d’acord. Estem parlant d’un espai públic, i és el moment per fer-te’l teu.
Intervenció: Estem en una nova era i els nostres fills i néts pensen diferent, i ens seria molt útil que 
compartissis les teves experiències amb nosaltres per tal d’implicar els joves en les festes, tenint 
en compte també la important manca de recursos públics que es dona actualment. 

Resposta Joan: Estic totalment d’acord, els joves no són el futur si no que ja són el present. La 
festa és una trobada de tothom i els joves són una part fonamental. 

Intervenció (Xavier Escura, Regidor de Cultura de Sant Cugat): És injust que es retregui a 
l’Ajuntament que no fem prou per donar cabuda a tothom. Nosaltres tractem de trobar l’equilibri 
per tothom. Si hem proposat aquestes jornades és perquè realment hi creiem. Sobre els recursos 
econòmics, s’ha de tenir en compte que en els darrers anys han pujat moltíssim. Els nostres pares 
i avis no s’ho creurien si veiessin els recursos que hi destinem. És un moment també per pensar 
que podem trobar nous espais per a la creativitat, i tenir en compte que potser la subvenció massa 
estable ha coartat l’evolució de la festa. 

Resposta Joan: Estic d’acord, però la nostra obligació com a ciutadania és sempre demanar més. 
Voldria acabar la xerrada amb una frase d’en Joan Brossa quan em deia: “Joan, has d’apuntar a 
l’infinit per avançar un metre”.

                                                                          ...debat ciutadà sobre la festa major de sant cugat                
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2. Ponència. 

L’ ànima de la festa
Bienve Moya.  Etnòleg i gestor cultural

05.05.2012

Als anys 70 i 80 en Bienve Moya va treballar a l’Ajuntament de Barcelona en el procés de “regener-
ació de la festa popular” que posteriorment es va estendre i va donar peu al model de FM que se 
celebra avui en dia a la majoria de poblacions catalanes. Al llarg de la seva ponència, en Bienve 
ens va fer un recorregut pels orígens i història recent de la festa major al nostre país, pel seu context 
i vinculacions, definint els diferents models de festa que existeixen i com han anat evolucionant. 

ELS ORÍGENS DE LA FESTA 

Els inicis de la festa estan lligats a l’agricultura i, sobretot, a l’economia de l’agricultura. Gairebé 
totes les festes del calendari estan vinculades d’una o altra manera amb els cicles agrícoles i per 
tant a les estacions de l’any. Així, podem veure grans diferències entre les festes d’estiu i hivern, 
cadascuna amb la seva gran festa, amb el seu cap d’any, sempre lligat als solsticis: Sant Joan a 
l’estiu i Nadal a l’hivern. Entremig trobem els equinoccis, a la tardor i a la primavera i, en gran mesu-
ra, podem situar totes les festes tradicionals al voltant d’aquests quatre punts del calendari. 
L’home s’ha adonat d’aquest procés cíclic de la natura i ha muntat el seu món festiu al voltant de 
totes aquestes activitats. Avui, al segle XXI, és encara aquest el nostre calendari bàsic de celebra-
cions tot i que s’han anat afegint d’altres festes d’ordre civil o polític. Finalment, tot el calendari es 
completa amb els aniversaris i sants.   
Amb aquesta visió global, veiem com la festa serveix perquè la societat prengui consciència del 
pas del temps, del procés del cicle solar, i les festes ens marquen els finals i inicis dels princi-
pals períodes de l’any i ens diuen què ens cal per sentir-nos feliços. 

LA FM AL SEGLE XX

El concepte de FM que tenim és relativament modern, prové en gran mesura del segle XX. La festa, 
tal i com l’entenem avui, neix a Barcelona a partir de la voluntat de catalanitzar l’espai social 
i cultural. La FM prové d’un element patronal, del patró de la ciutat o vila i, a partir d’aquest ofici 
central de la litúrgia, es va enriquint afegint-hi d’altres activitats variades: competicions esportives, 
manifestacions culturals i artístiques, balls, etc. 
Aquest model de festa s’origina a inicis del segle XX i ha tingut vigència fins els nostres dies, mal-
grat el parèntesi de la guerra i la dictadura, que sempre va censurar la vida al carrer. En aquella 
època la festa va prendre un caire més reivindicatiu exercint de contrapoder. No obstant, durant els 
anys 60 i 70 els grans canvis socials i tecnològics, com l’aparició de la televisió o la popularització 
del 600, van provocar una forta davallada de la implicació ciutadana. Aquesta dinàmica però es va 
capgirar amb la reinstauració de la democràcia a finals dels anys 70, quan la societat va tornar a 
prendre consciència de la importància de mantenir les tradicions i de la necessitat de reconquerir 
l’espai públic, i la FM es va convertir en un canal privilegiat per retrobar la llibertat.  
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MODELS DE FESTA 

La festa major no té un sol model. La FM catalana es un invent d’un sector ideològic d’inicis del 
segle XX i amb el temps ha anat incorporant totes les novetats: cinema, esports, balls, etc. Però, si 
analitzem el territori, podem comprovar que hi ha més d’un model festiu català. 
El que coneixem més avui és el del Camp de Tarragona i el Penedès. Aquest model té com a centre 
de la litúrgia els castells i els diables, anar a l’ofici, el cercavila, els balls populars, i les berbenes a 
les vigílies. Aquesta és una festa molt viva i, en general, aconsegueix implicar molt a la població. 
L’origen de la seva extensió a gran part del territori català es deu a què l’Ajuntament de Barcelona  
es va haver de plantejar una renovació a fons de la seva Festa Major perquè la Mercè no funcio-
nava. Aleshores, en Bienve, juntament amb un equip de gestors culturals, va començar a treballar 
a l’Ajuntament de Barcelona i, per casualitat, la majoria eren del Camp de Tarragona. Aleshores van 
començar a aplicar les seves experiències personals en el procés de renovació del model de la FM 
a Barcelona i posteriorment es varen estendre a gran part de Catalunya. El principal canvi que es 
va originar va ser el pas d’un model més tradicional, simbolitzat en gran mesura per les sardanes, 
a un altre model caracteritzat pel moviment i el soroll, amb activitats com els castells i els diables. 
Trobem però també d’altres models festius com, per exemple, el dels Pirineus, representat 
especialment a Olot. Allà la festa és similar a la de Pamplona, a on les figures i els bous són im-
portantíssims i, tot plegat, amb grans dosis d’alcohol. Aquest model el trobem també a ciutats com 
Solsona, Berga o Cardona, a on veiem que les barraques han pres un gran protagonisme. 
Hi ha també un altre model emblemàtic que és el que ens trobem a les Terres de l’Ebre, carac-
teritzat especialment per la musica i els bous. 

ELS ESPAIS DE LA FESTA

A la festa es segueixen uns espais i  unes rutes concretes de manera estable al llarg dels anys. 
Si analitzem les diferents activitats de la festa ens adonarem que, en gran mesura, els espais de 
celebració han anat conformant les particularitats de la festa de cada població. Ho veiem, per  
exemple, amb La Patum, que és tal i com és per la plaça a on se celebra. A d’altres ciutats on els 
espais de celebració principals són el passeig o la rambla, l’element més important de la festa 
acostuma a ser el cercavila o la processó.

UN PACTE DE NO AGRESSIÓ

Repassada la història, el context i els principals models de la festa catalana, el Bienve ens va re-
cordar un element clau que ha d’impregnar tota la societat durant els dies de festa: el pacte de 
no agressió. La festa ha de ser un espai a on trobar-se i celebrar quelcom que està fora de la vida 
problemàtica quotidiana de l’home. Se celebra una circumstància que és aliena als conflictes de 
l’any. A la festa es recrea la xarxa social i ens reconeixem els uns als altres dins una comunitat 
que comparteix uns espais i uns valors.

ELEMENT DE SOCIABILITZACIÓ

La festa ens serveix també per trencar barreres de sociabilització que sovint són presents al llarg 
de l’any. Inclús trobem que algunes de les activitats que ens proposa la festa tenen una clara in-
tenció en aquest sentit.

                                                                          ...debat ciutadà sobre la festa major de sant cugat                

                 la festa major, repensem-la...                         la festa major, repensem-la...        

http://www.lapatum.cat/


En Bienve posa com a exemple el Carnaval de Vilanova i la Geltrú, a on els joves s’han de buscar 
una parella per sortir a la comparsa. Aquesta tradició tenia una major impotència anteriorment, 
quan era més difícil per als joves trobar espais per a relacionar-se. Tot i així, el ritual encara con-
serva la seva funció avui en dia i els joves busquen generalment a l’escola la seva parella abans 
d’haver tingut cap novia o relació estable prèviament. 

ESTAR DE FESTA

En Bienve ens recorda que per gaudir de la festa hem d’estar de festa, no ser a la festa, si no estar 
de festa. Si aquest ànim no hi es, la festa es converteix en una repetició d’activitats sense 
il·lusió. Si estem de festa veiem que l’important no es tant què es fa si no com estàs tu, quina és la 
sensació que tens. Aquest és un espai de la festa que no la controlen els organitzadors i que és el 
que realment mou la festa.  A totes les poblacions on veiem que la festa és important i ha arrelat és 
perquè s’ha aconseguit arribar a aquest ànim generalitzat.  

LA LITÚRGIA CENTRAL

Tota festa necessita d’una litúrgia central. A Granollers per exemple, van reinventar totalment la 
seva festa, però no la van crear sobre un paper, en un laboratori, si no que van partir d’un procés 
en què van anar pensant, es van anar informant i van contrastar amb la societat civil les seves 
propostes fins que van arribar a trobar aquesta competició de rajolers ara tant característica de la 
seva festa que va aconseguir arrossegar i implicar a tota la població, com veurem més endavant en 
la ponència de l’Albert Soler  . Veiem com la festa es pot recrear i reinventar, però sempre hem de 
tenir present que ha de comptar amb un element central, una litúrgia que reconegui tothom. 

DEBAT

Intervenció: Ens hem de plantejar si estem fent aquestes jornades perquè entenem que a Sant 
Cugat hi ha molt poca gent que estar de festa, com deies a la teva ponència. Potser l’exemple de 
Granollers ens serveix d’exemple. Ens deies que allà han tingut que renovar-se, deixant de banda 
la puríssima. Què ha passat amb la Puríssima i quins elements feien que la gent no s’hi identifiqués?

Resposta Bienve: La primera part de la pregunta jo no te la puc contestar. Sobre la Puríssima, hem 
de tenir en compte que la festa tenia elements catòlics i que per tant molta gent no la sentia seva. 
Es va decidir fer-ne una nova festa, però també podrien haver optat per transformar-la. La festa 
sempre s’ha de fer a partir d’elements que coneixem i que són transversals a la societat. La nostra 
cultura essencialment prové del mediterrani i del cristianisme, i això es transversal  des de Màlaga 
fins aquí, passant pel Marroc. Compartim amb tots aquests territoris gran part de la nostra cultura 
i, tot i que també hi ha distincions en els trets culturals, si analitzem tots els models de festa no po-
dem dir que siguin molt diferents. Els cristians van convertir la festa pagana en religiosa i nosaltres 
també ho podem fer, podem reconvertir les festes, però si ho fem des del laboratori, molt millor. 

Intervenció: Què li passa a la Sardana? Altres manifestacions han renascut, però a la sardana li 
costa.
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Resposta Bienve: La sardana és una gran musica, és una música culte i és estúpid que la me-
nyspreem. És un conjunt orquestral fantàstic. El que ha passat però es que algú n’ha abusat, i la 
volgut fer massa representativa, com està passant ara amb els castells. La sardana és la reina a la 
Catalunya Vella i, a la nova, els castells són els reis de la festa.

Intervenció: Si hem de replantejar-nos la festa, et pregunto què es el que proposes per aconseguir 
vincular els joves a la festa. 

Resposta Bienve: A Vilanova hem recreat la festa perquè ens volíem divertir, a partir de les coses 
que teníem a la nostra pròpia tradició. La festa ha de ser de veritat, ha de ser sincera i hem de 
buscar en la nostra tradició allò que ens farà renovar-nos. 

Intervenció: Contestant l’anterior intervenció, jo crec que el jove ja té clar el que vol. Només els 
hem d’escoltar i deixar de decidir nosaltres què és el que ells volen. Ells ja es fan un fart de partici-
par i fer propostes, el jovent te claríssim el que vol. El que no vol el jove és que aquestes propostes 
després no es facin realitat, o que es facin a 3 quilòmetres del centre de la festa. El jove ve fent la 
mateixa demanda des de fa 10 anys. 
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3. Taula de debat.  Els continguts de la festa

Tena Busquets.  Programadora del Teatre Principal d’Olot

Joan Morros. Fundador i membre d’El Galliner, entitat responsable de la programació es-
cénica del Kursaal de Manresa. Professor d’Animació Socio-Cultural

Ramon Fontdevila. Ex-director del Centre de Promoció de la Cultura Tradicional i Popular 
Catalana (CPCTPC)

05.05.2012

Ramon Fontdevila

En Ramón ens apropa la seva experiència des de l’administració pública per explicar-nos quines 

són les principals dificultats que sorgeixen habitualment en la preparació de la FM i quin ha de ser 

el rol i la responsabilitat de tots els implicats. També ens ha recordat quins són els elements nuclears 

que no poden faltar a la festa, complementant les idees que ens hem trobat  en els discursos del 

Joan  Font i el Bienve Moya. 

EL CONFLICTE COM A IMPULS

En Ramón ha compartit primerament les dificultats que té l’administració en aquest tipus de pro-
cessos de preparació de festes i ens ho explica a partir de la seva experiència com a Regidor de 
Cultura de Manresa. El primer conflicte que li va sorgir en el càrrec va ser precisament amb la co-
missió de la FM. La notícia va tenir inclús repercussió a la premsa local. A partir d’aquest conflicte 
però, a Manresa van ser capaços de trobar noves vies per a la col·laboració replantejant el fons 
de la festa. El conflicte és natural allà a on hi conflueixen diferents interessos o visions, i ens 
l’hem de prendre també com una oportunitat per arribar a nous plantejaments. És responsa-
bilitat però de tots solucionar-los i no exclusivament de l’administració.     

RADIOGRAFIA D’UNA POBLACIÓ

La FM serveix també per fer una fotografia molt bona de la realitat d’aquella població: la implicació 
ciutadana, els recursos, les activitats que es fan, etc. La festa és un molt bon indicador de la 
salut democràtica i econòmica d’aquell municipi.

PROGRAMACIÓ EXCEPCIONAL

Tal i com ens havien explicat el Joan Font i el Bienve Moya , és molt important tenir present que la 
FM ha de ser quelcom excepcional, i això ho hem de fer palès en la programació de festes, que 
ha de ser clarament diferent de la programació estable. Els dies de festa s’han de viure com 
quelcom excepcional, quelcom que no passa en la vida quotidiana, i ho han de provocar tant les 
institucions com la societat civil. També però, ens trobem que probablement hi ha masses festes al 
calendari i es fa difícil trobar sempre aquesta excepcionalitat. 
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COMPLICITAT

Un altre element clau per al procés de preparació de la festa és que existeixi una complicitat, una 
complicitat discreta, entre l’administració i l’associacionisme. Si no es fa una transferència de 
poder per tal que l’associacionisme gestioni la festa, aquesta no funcionarà. Per exemple, ara es 
requereixen moltes qüestions tècniques i de seguretat, i per tant s’ha de fer tot amb la complicitat 
de l’ajuntament perquè ens recolzi en aquests aspectes. Ens hi hem de posar tots d’acord, no ho 
podem fer tot pel nostre compte.

UN ESPAI COMPARTIT

La FM reclama d’un espai compartit on tothom hi ha de conviure. No és bona l’atomització de la 
festa per barris per exemple. És necessari que hi hagi un únic programa i si podem programar el 
gruix d’activitats en un espai no massa dispers, i per tant creem uns itineraris compartits per 
tots, contribuirem al retrobament i a la interrelació de la comunitat. 

EL MODEL NO PARTICIPATIU

Per concloure, el Ramón afegeix un model als que ens va descriure el Bienve: la festa no partici-
pada. Ens trobem que sovint molts municipis han caigut en la programació de grans espectacles 
gratuïts com un regal per la ciutadania, i han oblidat l’esperit comunitari que ha de tenir la festa 
major. La festa fonamentada en un programa de grans espectacles i de la gratuïtat que s’han fet en 
algunes grans poblacions no hauria de ser l’objectiu d’una FM.

Tena Busquets

La Tena Busquets ha basat la seva intervenció en l’experiència que ha tingut en els darrers anys 

a Olot i ens ha descrit les iniciatives que han dut a terme al municipi per tractar de renovar i man-

tenir l’interès i la implicació de la ciutadania amb la festa. També ha estat interessant conèixer el 

funcionament del Teatre d’Olot durant la FM i veure com aprofiten al municipi  les possibilitats de 

programació i difusió que la festa els brinda.  

FESTA I IDENTITAT

“La festa es pot recrear a partir d’elements que conformen la pròpia identitat”. La Tena ha començat 
el seu discurs recordant aquesta frase d’en Bienve per introduir com, en el seu cas, des de l’Àrea 
de Cultura l’Ajuntament d’Olot van dur a terme un procés de reinvenció a partir d’elements tradi-
cionals. A Olot, per Santa Rita, es tanca l’Ajuntament i, quan queia en divendres, com els de Cultura 
acostumen a tenir força feina abans del cap de setmana, no podien fer festa. Van decidir que volien 
la seva festa i van crear els seu propi patró a partir de la cerca a l’arxiu municipal per trobar un 
sant que hi fos adient. Al museu van demanar que busquessin unes relíquies i amb els del teatre 
hi van posar la litúrgia. Així, els treballadors de l’Àrea de Cultura d’Olot, tenen el seu dia festiu que 
aprofiten per fer tota una sèrie d’activitats vinculades sobretot al patrimoni. Aquesta experiència 
ens mostra com podem reinventar les festes constantment a partir d’elements identitaris a on 
tots ens sentim còmodes i les podem usar per obrir noves activitats per a la població.  
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LA PROGRAMACIÓ ALS EQUIPAMENTS DURANT LA FM

Com la resta de ponents, la Tena recalca la necessària excepcionalitat de la festa. Vivim en horaris 
excepcionals, es creen noves relacions, ocupem els espais públics, i ens passen coses excep-
cionals. Plantejant la relació d’aquesta excepcionalitat amb la programació estable d’una ciutat, la 
Tena considera que no és possible pensar en la mateixa solució per a tots els municipis. 
En el cas del Teatre d’Olot, la programació que s’ofereix  sí que es excepcional perquè així  ho rec-
lama la gent. Per festes s’hi apropa gent al teatre que no hi posa el peu la resta de l’any perquè es 
fa un esforç amb una programació més popular o divulgativa, i s’aconsegueix que molta gent s’hi 
apropi i descobreixi l’equipament. Pels programadors d’un equipament cultural val la pena aprofi-
tar la FM per apropar-se a aquest nou públic i, com generalment les festes són a l’estiu, també 
pot servir per presentar i fer arribar la nova temporada al màxim de població.  Es poden aprofitar 
les dinàmiques extraordinàries per explicar també les coses que fem durant l’any. 

REINVENTAR SENSE CAURE EN EL PÀNIC

Quan es proposa quelcom nou per la festa i no aconseguim l’èxit immediat es pot caure en el 
pànic, si, per exemple, hi participa molt poca gent. Tot i que no aconseguim l’èxit immediat cal una 
mirada a llarg termini i val la pena seguir proposant noves idees i sempre tractar de fer-ho amb 
el màxim consens i implicació de tothom que, sens dubte, serà una de les claus per aconseguir 
després l’èxit participatiu que esperem. 
Quan s’idea una nova activitat i qualla, a les noves generacions els pot semblar que es fa des de 
sempre. A Olot es va inventar la turinada, què consisteix en anar del Turin a l’Església del Tura, 
que està a l’altre punta de la ciutat, i al llarg del camí es fa un vi – acrucis, que consisteix en anar 
entrant a totes les tasques del camí i prendre vi. L’acte ha aconseguit incloure a molta gent i també 
ens podem trobar amb gent més gran que tant sols ho va a mirar mentre els més joves segueixen 
de tasca en tasca. En aquest punt, s’han de tenir en compte però elements de correcció per evitar 
els excessos alcohòlics per part dels joves.  
D’aquest cas també és interessant veure com des de l’administració, un cop creada i havent acon-
seguit que arrelés l’activitat, la van traspassar a les entitats perquè la organitzessin ells i la fessin 
evolucionar. 

Joan Morros

En Joan ens ha aportat el punt de vista de les entitats a través de la seva experiència en l’entitat el 

Galliner, l’associació que gestiona la programació del Teatre Kursaal de Manresa. En el seu discurs 

ha donat la màxima rellevància a les activitats culturals que es fan des de la base i que són capaces 

d’aconseguir el màxim impacte social.

POLÍTICA CULTURAL I ASSOCIACIONISME

El Joan va començar el seu discurs criticant que als inicis de la democràcia es va produir una 
separació entre la política cultural i l’associacionisme. Al 1979, moltes persones que havien 
format part d’iniciatives culturals des del món associatiu durant el franquisme van passar a ser regi-
dors i tècnics d’ajuntaments i es van oblidar de l’esperit que tenien durant els anys de la dictadura. 
Es van oblidar del què pensaven i van restar importància al món associatiu d’on provenien.  
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Ara, sovint, la gent opina que potser s’ha de tornar cap a l’associacionisme perquè no hi ha 
diners públics i aquest és el camí per fer les iniciatives culturals sostenibles. Segons el Joan, 
aquest pot ser un camí vàlid per recuperar aquell esperit i tornar a reivindicar la importància de les 
entitats dins el món cultural. Sovint des de les polítiques culturals es fan coses sense sentit com 
invertir diners en exposicions que queden buides o en espectacles sense pràcticament espec-
tadors. L’important i necessari però, és tornar a l’associacionisme perquè les entitats són les que 
realment hi entenen d’activisme cultural. En saben més  els que estan a la feina diària d’una entitat 
cultural que els tècnics de l’Ajuntament. 

REFLEXIONAR ABANS D’ACTUAR

En Joan defensa també que és molt important donar-se un temps per reflexionar i per madurar 
les idees abans d’actuar. És important donar-se el temps per pensar, tot i que sovint pot ser difícil 
trobar-lo, i recordar sempre el binomi reflexió-acció. 

INICIATIVES DES DE LA BASE

A Manresa, des de l’Associació el Galliner van ser capaços de recuperar un teatre per a la ciutat, 
el Kursaal,  comptant amb la implicació ciutadana i continuen portant tota la programació des 
de l’associació. S’ha construït un projecte des de la base i compten amb un recolzament molt 
ampli de la ciutadania, que és actualment el que dóna la força real al projecte. Amb aquesta 
experiència, en Joan destaca la importància de l’amateurisme i el voluntariat dins les pràctiques 
culturals amb una gestió des de la base.  
Al Kursaal hi ha  una programació estable al llarg de l’any. La festa cau sempre als inicis d’una nova 
temporada i, des del teatre, han apostat per fer una programació molt variada tractant d’arribar als 
gustos de tots i molt especialment als dels joves. 

ALTA CULTURA I CULTURA POPULAR

Ens hem de plantejar si l’alta cultura realment ens aporta allò que els experts ens diuen. La gent 
que assisteix a espectacles d’alta cultura es converteixen en millors persones? No té cap lògica 
la idea que els programadors han de programar amb risc. La gent pot gaudir perfectament d’una 
programació més popular i, potser a partir d’aquí, anirà trobant d’altres gustos que els portaran a 
experimentar altres tipus de cultura. 

DEBAT

Intervenció: Heu parlat del sentiment de pertinença, i crec que en això s’ha de basar una FM. 
Tenim una ciutat una mica bipolar, hi ha gent aquí que està tot l’any implicada, i després el gran 
gruix que només ve a la festa com a espectador. Els que ens movem per aquí fem coses pels que 
només venen una vegada l’any. Com podem fer per trencar aquesta bipolaritat?

Resposta Tena: És important que existeix aquesta vocació de servei públic, provingui d’on prov-
ingui. Això que expliques passa a tot arreu, sempre hi ha els que tiren del carro. Per això és impor-
tant fer coses que t’agraden a tu, però intentant connectar amb la resta de la població.
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Resposta Joan: A les entitats acostumem a dir: “sempre som els mateixos”. La majoria ho diem 
amb tristesa, però no tothom. De vegades hi ha gent a les entitats que n’estan orgullosos de ser 
sempre els mateixos i que no volen que entri gent nova a les entitats perquè potser opinen de 
manera que a tu no t’agrada. Hi ha entitats que en realitat no volen gent perquè volen continuar 
tenint el control i, en canvi, cara el públic diuen que necessiten gent nova i relleu generacional. Els 
ciutadans s’han d’apoderar dels espais i han de tenir iniciatives, però a vegades des de les admin-
istracions se’ls limita el moviment amb qüestions tècniques i d’altres impediments que no ajuden a 
la iniciativa de la societat civil.

Intervenció Bienve: Joan, estàs creant una dicotomia entre entitats i polítics, i dius que aquests 
posen normes que collen les activitats de les entitats, però no es així. És la mateixa societat la que 
demana aquestes normes, no els polítics. Per exemple, amb els correbous, s’hi  han posat normes 
perquè s’ha exercit pressió des de la societat civil. No s’ha de fer aquesta dicotomia entre polítics 
i professionals i societat civil. La societat és molt més complexa que tot això. 

Intervenció: Des de l’Ajuntament s’han fet aquestes jornades perquè creien que era necessari 
repensar la FM. El problema de la festa al segle XXI és que estem pensant en fer coses que tot 
l’any la tenim. Els diables funcionen tot l’any i, per exemple, un espectacle musical també el podem 
veure durant l’any. El que s’ha de repensar en la festa és l’espai, i l’hem de transformar en un espai 
especial per uns dies. La diferència que fa l’excepcionalitat són els espais i els horaris però, fent 
exactament allò que ja podem fer tot l’any. El Teatre Auditori a la FM està tancat. Això no pot ser. 
Ens ho hem de repensar això.  

Intervenció: Els anys que hem tingut programació al Teatre Auditori durant la festa major ha estat 
un fracàs. La gent ja tenia oferta al carrer prou bona i no venia. Programar la FM en espais tancats 
no és positiu i no afavoreix la interrelació que, com dèiem, és fonamental en les festes majors. 

Intervenció: Si hi ha coses que ja es fan durant l’any no cal que es facin a FM. A la FM hem d’oferir 
noves propostes. Estic d’acord que s’ha limitat la participació ciutadana amb la política de subven-
cions. Hi ha menys iniciativa ara perquè no hi ha subvenció. Sembla que si no tenim diners ja no 
es pot fer res. Que tots els espais que ja fan coses durant l’any hagin d’estar presents a les festes 
potser desllueix els que fan coses excepcionals per les festes majors.

Resposta Ramon: No tot s’ha de pagar però, a vegades, s’ha fet un mal ús per càlcul polític del 
joc de la gratuïtat. Potser gastem diners en algunes coses que no aporten el mateix que d’altres i 
que requereixen menys diners. Ara tenim un excés d’ordre que contrasta en quan vam començar 
la democràcia en què podíem qüestionar tot i hi havia un buit de poder. Ara, amb tota la normativa, 
collem la iniciativa popular. No sabem jugar amb la flexibilitat de quan toca aplicar tota la normativa 
i quan no. 

Resposta Tena: Vull insistir en la idea del servei públic i la necessitat de treballar bé. Els que tenim 
responsabilitats tècniques i polítiques no estem per generar problemes si no per buscar solucions. 
La meva feina és ajudar a aquests joves a què puguin fer el seu concert. Podem resoldre els con-
flictes treballant plegats i posant imaginació, substituint activitats que per seguretat no es poden 
fer per d’altres que poden engrescar igualment a la gent. 
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Resposta Joan: La cultura passa per les entitats i, per això, també tenim la responsabilitat de fer 
bé les coses, tot i que també hem d’entendre el punt de vista dels polítics. El procés també es im-
portant en la cultura, i s’ha de valorar la feina de tota la gent que ha estat tot l’any treballant. Hi ha 
activitats o tasques que les podria fer la brigada municipal però si ho fan uns veïns té un altre valor. 
Les institucions ho han d’entendre així i han de mirar de facilitar-nos les coses. 
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4. Taula de debat.  La festa, la tècnica i la seguretat

Esteve Costajussà.  Enginyer Industrial especialitzat en seguretat d’estructures i 
instal·lacions efímeres i festives

Xavier Jovés. Responsable de Protecció Civil de l’Ajuntament de Manresa

Cinta Salvany. Responsable de Protecció Civil de l’Ajuntament de Granollers

11.05.2012

Esteve Costajussà 

La intervenció de l’Esteve Costajussà s’ha centrat principalment en la Llei d’Espectacles i en els 

plans d’autoprotecció. Des de la seva dilatada experiència tant en el sector públic com privat, ens 

ha donat algunes de les claus per entendre el funcionament i la metodologia  que s’ha de seguir 

al voltant de la seguretat dels espectacles i d’altres activitats obertes al públic que ens trobem a la 

festes majors.

LA LLEI D’ESPECTACLES

Per aconseguir que tothom, promotors, ajuntament i tots els agents implicats dormin tranquils s’ha 
de fer ús del sentit comú i seguir minuciosament allò que està legislat i que és normatiu. En el 
cas dels espectacles ens trobem amb una legislació específica molt recent que data del 2010. Per 
fer-ho, és important posar-se en mans d’algú que hi entengui i tingui experiència prèvia en aquest 
tipus d’activitats, tràmits i dispositius. 
Tot projecte ha de constar d’una sèrie d’elements bàsics i ha de tenir en compte tot allò que la llei 
contempla, com per exemple:

Electricitat: si n’hi ha, sigui del consum que sigui, hi ha d’haver tècnics que facin les instal·lacions 
i que les certifiquin.
Instal·lacions: tot allò que requereixi d’un muntatge necessita de certificacions tècniques: esce-
naris, jocs per la canalla, atraccions, ETC.
Aforament: depenent del número de persones que puguin assistir a les diferents activitats haurem 
de tenir en compte uns plans de prevenció i actuació o uns altres. Clicant aquí es pot accedir a 
un document a on s’especifica, segons si són activitats a l’aire lliure, tancades o obertes o, si són 
activitats en recintes tancats i en funció també de l’aforament, quin tipus de planificació i quina 
legislació o normativa hem de tenir en compte. 
Professionals: també haurem de tenir en compte la llei de riscos laborals allà a on es requereixin 
professionals.

I sempre s’haurà de tenir en compte que el primer responsable és el titular. En el cas de la FM, 
generalment el responsable serà doncs l’Ajuntament.   
Tot el que està legislat actualment és de molt fàcil compliment però les indicacions s’han de seguir 
en detall. Tot plegat surt millor i, inclús a la llarga més barat, si seguim totes aquestes instruccions. 
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Cinta Salvany

La Cinta ens dóna una visió molt pràctica sobre com es treballa a nivell de seguretat a les festes 

majors de Granollers, i ens relata alguns inconvenients que s’ha anat trobant amb els anys i com 

han cercat el consens i els equilibris necessaris per tractar de solucionar-los. 

NOUS DECRETS DEL 2010

S’ha de tenir en compte que al 2010 varen entrar dos grans decrets que ens detallen la nova 
normativa que s’ha de tenir en compte. Un d’ells és el que regula la pirotècnia, a on es descriu 
com s’han d’usar els articles pirotècnics i com afecta això a les colles i als castells de foc. L’altre 
decret que apareix al 2010, regula quins esdeveniments han de tenir un pla d’autoprotecció i es di-
rigeix tant  a instal·lacions amb risc químic com a activitats de la FM com concerts, castell de focs, 
competicions esportives, etc. Això ha obligat als ajuntaments a fer una sèrie de canvis, i el primer 
que es va decidir fer a Granollers va ser reunir-se amb les colles per explicar-los què representa 
tota aquesta nova normativa per a les seves activitats. 

PLANS ESPECÍFICS MUNICIPALS I PLANS D’AUTOPROTECCIÓ

La FM de Granollers està representada per la lluita de dues colles: els blancs i els blaus. De les 180 
activitats o actes que aproximadament se celebren durant la FM, un 60% els organitzen aquestes 
dues colles, un 20% la resta d’entitats del municipi i l’altre 20% l’organitza directament l’Ajuntament. 
De totes aquestes activitats, un 25% estan declarades de risc, ja sigui perquè hi ha foc o perquè hi 
conflueix un número important de gent. 
Totes aquestes activitats requereixen o bé d’un Pla Específic Municipal (PEM) o bé d’un Pla 
d’Autoprotecció (PAU). Si només mirem els continguts, veurem que s’avaluen bàsicament les 
mateixes qüestions: riscos, organització de l’emergència, mitjans i recursos, cartografia, etc.   Però 
sí que hi ha un canvi substancial en quant a l’autoria i els procediments. Mentre que el PEM el pot 
fer un tècnic municipal, i posteriorment s’aprova en el Ple Municipal i en últim terme per la Generali-
tat, el PAU demana com a requisit que qui l’elabori sigui un tècnic acreditat. Posteriorment s’haurà 
d’aprovar per la Comissió Local de Protecció Civil i, en últim terme, o per l’Ajuntament o per la 
Generalitat depenent del risc. 

Els continguts que es tenen en compte en el PAU són:

        • Valoració del risc de l’activitat i el de fora i pot afectar a l’activitat
        • Valoració de l’evacuació i confinament
        • Mitjans i recursos
        • Organització i coordinació
        • Actuacions i ordre
        • Com i a qui fer saber la seguretat
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L’ORGANITZADOR N’ÉS EL RESPONSABLE

Sempre s’ha de tenir en compte que qui ha de fer el PAU és l’organitzador, i que, tot i que 
les activitats les facin les colles, en el cas de la FM la responsabilitat sempre serà finalment de 
l’Ajuntament.

CAPGIRAMENT DE L’ORDRE

Durant la FM hem de tenir clar que s’assumeix un capgirament de l’ordre i l’administració ha de 
vetllar pel compliment de la legislació. Des de l’administració s’ha d’aplicar la legislació en aquest 
desordre temporal que suposen les festes i, des de les colles, també s’ha de ser conscients dels 
riscos i de la legalitat, més enllà de que es pugui discutir si la legislació està sobredimensionada 
o no. L’important serà sempre trobar un equilibri i alternatives per facilitar l’autonomia de les 
colles i poder dur a terme el màxim d’activitats que es proposen. 
La Cinta ens explica la problemàtica que va sorgir a Granollers amb l’anomenada Cremada de 
l’Ajuntament, activitat en què es col·loca pirotècnia a la façana i teulada de l’Ajuntament. Un any 
en què la colla encarregada va col·locar pirotècnia més potent de la que s’havia acordat prèvia-
ment, va haver-hi greus incidents i es van registrar força ferits entre els espectadors que es situen 
a la plaça del davant. És important que des de les colles entenguin que pel seu propi divertiment 
no pot posar en risc la seguretat de la gent, i que la relació es basi en una confiança mútua entre 
entitats i ajuntament. 

Xavier Jovés

En Xavier Jovés, amb la seva dilatada experiència dissenyant i implementat dispositius de segure-

tat, ens ha detallat la seva metodologia de treball així com les possibles solucions per trobar vies 

de treball que no suposin una càrrega excessiva per les administracions o una disminució de la 

iniciativa popular per part de les entitats.  

COORDINACIÓ AMB PROTECCIÓ CIVIL

Sempre serà molt important que existeixi una comunicació fluida entre els tècnics de Protecció 
Civil i els tècnics de Cultura de l’Ajuntament. Cadascú ha de saber quin rol juga i els tècnics de 
protecció civil estan per assessorar als organitzadors en totes aquestes qüestions tècniques i de 
seguretat. 

LA IMPORTÀNCIA DE L’AUTOPROTECCIÓ

Tots aquests plans que s’expliquen durant la xerrada es fan perquè com a societat hem valorat el 
que es diu autoprotecció. Els decrets estan basats en l’esperit que diu que qui organitza un acte 
de risc ha de prendre mesures d’autoprotecció. Els que organitzen actes de risc, tal i com els 
tipifica la legislació, han de tenir en compte mesures d’autoprotecció perquè els organitzadors 
són els que millor saben què s’està fent allà i quins són els riscos. No es pot confiar només 
en l’arribada de les ajudes externes. Mentre que hi ha una emergència fins que arriben bombers i 
policia s’ha de poder actuar, i aquesta és la clau de l’autoprotecció. 
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ACTIVITATS DE RISC

Hi ha tot un ventall d’activitats que poden ser considerades de risc dins d’una festa major: curses, 
ciclisme, concerts, correfoc, etc. Ens podem plantejar si tot això són realment activitats de risc, 
però sempre s’haurà de tenir en compte el que diu la legislació. En alguns casos es podrà distingir 
clarament què requereix d’un pla d’autoprotecció i què no, com per exemple, amb les activitats 
relacionades amb el foc que sempre en necessitaran. En d’altres activitats però,  ens podem trobar 
que estan al límit i no sabem si necessiten d’un pla d’actuació o no. En aquests casos serà impor-
tant sempre comptar amb gent amb experiència i aplicar el sentit comú per poder discernir com 
actuarem en cada cas.  

PEM O PAU?

Fins ara es podia distingir entre l’aplicació d’un PEM i l’aplicació d’un PAU bàsicament en el 
següents termes: el PEM estava més lligat a aquelles activitats que tenien que veure amb riscos 
específics de cada municipi com, per exemple, els castells de focs, els correfocs o les fires; mentre 
que el PAU estava més lligat a qüestions d’evacuació i, per tant, tenia més sentit en activitats en 
espais tancats. Amb els darrers decrets però, aquesta distinció s’ha complicat perquè la nova llei 
especifica que algunes activitats, com totes les que tenen a veure amb el foc, s’han de regir per 
un PAU. La confusió ha vingut però perquè això s’ha fet sense canviar la llei de Protecció Civil i tot 
plegat ha afegit complicacions alhora de fer la distinció. 
Els tècnics de Protecció Civil estan proposant darrerament que si l’Ajuntament és qui organitza 
l’activitat es puguin fer un PEM, però encara no hi ha una resposta oficial.
 
DIFERÈNCIES ENTRE PEM I PAU

        • L’índex del PEM és més senzill i adaptable que el del PAU. 
        • El PEM no cal que l’elabori un tècnic acreditat i el PAU sí.
        • En el PEM, els equips del manual d’actuació són el propi personal municipal, i en el PAU  
hauran de ser equips d’emergència contractats per la organització. 
        • El PEM està més lligat a l’entorn, i el PAU a riscos d’evacuació. 
        • El PAU requereix que es facin simulacres, excepte en activitats puntuals, i el PEM no en  
requereix. 
        • El PEM requereix d’una Aprovació per Ple municipal o de la Comissió de Govern, exposició 
pública d’un mes i homologació per part de la Generalitat. El PAU s’ha de presentar a través de 
l’aplicació informàtica Hermes, necessita de la signatura d’un tècnic acreditat i, si és de nivell A, 
s’ha d’homologar per la Generalitat,  i si és de Nivell C tan sols l’haurà d’homologar l’Ajuntament. 
        • El PEM el pot fer només l’Ajuntament i el PAU el poden fer també els titulars d’edificis par-
ticulars i activitats que estiguin incloses en el decret 82/2010.

DEBAT

Pregunta: A partir de quanta gent és necessari fer un PAU?

Resposta Cinta: En el cas de les activitats de foc, totes requereixen d’un PAU independentment 
del número de persones que hi participin o dels quilos que s’usin. 
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Pregunta: Les complicacions que ens aporten tota aquesta legislació fan impossible dur a terme 
les activitats i tot plegat és un peix que es mossega la cua. Fins on arribarà tot això?

Resposta Xavier: Tot plegat és una incongruència. Al final costarà més fer un PAU que el material 
que useu en els correfocs. La meva proposta personal és que es requereixi un PAU partir de 10 
quilos. 

Pregunta: Potser et trobes què ara fas un PAU però, d’aquí un mes, potser et diuen que necessites 
un PEM, i tota aquesta preparació acaba dificultant la nostra activitat. 

Resposta Cinta: Pots fer un PAU per a tots els correfocs d’una sola FM, i en cada correfoc especi-
fiques les seves característiques i necessitats. Sempre que el titular sigui el mateix ho pots fer així.

Resposta Xavier: A més, un PAU et pot servir per 4 anys, així que val la pena fer-ho pensant a la lla-
rga, perquè si no canvies grans coses, si no fas canvis significatius, et pot servir el mateix PAU per 
diferents anys. Si no fas canvis substancials per exemple en el recorregut, pots usar el mateix PAU. 

Pregunta: Sobre estructures desmuntables, que a més a més tenen equips de so i de llum i per tant 
necessiten de corrent elèctric, què es necessita en aquest cas? PAU o PEM?

Resposta Xavier: Les estructures no tenen res que veure amb els PAU o PEM. El que necessites 
en aquest cas és la certificació d’un enginyer. 

Resposta Esteve: Quan a resultes d’aquesta estructura desmuntable hi ha molta gent, aleshores sí 
que necessites un PAU. En aquesta documentació es detalla quins plans es requereixen en funció 
del tipus de recinte i del seu aforament. 

Intervenció: Quines són les coses a tenir en compte per fer un concert? 

Resposta Cinta i Xavier: Quan entra una instància per fer un concert, el primer que es demana és 
a quin espai es vol fer. En espai obert no delimitat, és molt més senzill. En espai tancat entren en 
joc d’altres coses com l’aforament, la mida de les sortides d’emergència, etc. 

Pregunta: Quan es planteja aquest diferent tractament en funció de les persones que assisteixen, 
s’ha de comptabilitzar en una hora punta o l’acumulat al llarg de tota l’activitat? 

Resposta Xavier: Sempre en hora punta. Tant en espais oberts com tancats. 

Pregunta: És possible fer un sol PAU per la FM? Amb quina antelació s’hauria de tenir el programa 
tancat per començar a preparar tots aquests plans? 

Resposta Cinta: Sí que es pot fer un sol PAU per diferents activitats, però s’han de repetir les difer-
ents especificacions de cada activitat en tots els apartats del pla. La millor solució és agrupar-les 
segons el tipus d’activitats: esports, activitats de foc, etc. I fer un sol PAU per a cadascuna de les 
tipologies. 
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Resposta Xavier: Sobre els terminis, depèn de qui l’homologa. L’Ajuntament compta amb un ter-
mini de 3 mesos i la Generalitat de 6. Es pot però fer el registre poc abans de l’acte tot i que sà-
pigues que no et respondran abans de que se celebri. Lo important és tenir el registre d’entrada 
previ a la celebració. 

Pregunta: Quants diners mou tot això?

Resposta Xavier: Depèn de qui l’homologa és més barat o més car. El PAU de l’Ajuntament volta 
els 1.000 euros, i el de la Generalitat ronda els 3.000. També depèn de si, a més, t’han de fer la 
formació i la implementació. L’ideal és comptar amb personal acreditat dins l’Ajuntament i que es 
pugui fer directament per part de l’organitzador. 

Pregunta: Tot el que es fa a una plaça gran ha de tenir un PAU?

Resposta Cinta: Si la plaça té una capacitat superior al que indica el PAU, sí. La solució aquí és 
fer un sol PAU per totes les activitats de la plaça.

Pregunta: Cada vegada serà més difícil que la societat civil faci activitats pel seu compte i sem-
pre haurà de fer-ho amb conveni amb l’ajuntament. Que passarà amb les festes alternatives? Si 
l’Ajuntament tant sols cedeix l’espai, també seria responsabilitat seva tot el que es faci? Des de 
l’Ajuntament se’ns gira molta feina. Qui ha legislat ho ha fet des del despatx. Potser el que volen és 
que contractem empreses externes. 

Resposta Xavier: En primer lloc, és veritat que s’havia de fer alguna cosa per regular tot el que 
es feia. Hi havia casos de gent que feia el temerari. Quan es fa el pressupost de la festa ja s’ha de 
comptar que has de tenir una partida reservada per fer aquests plans. També és important interna-
ment trobar l’equilibri entre el que requereix de plans i el que no. 
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5. Taula de debat.  La gestió de la festa

Pep Montes.  Gerent d’ ACELLEC, Associació d’Empreses de Lleure, Educació i Cultura. 
Director del CoNCA 2009-2011.

Albert Soler. Tècnic de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Granollers “Creador dels 
Blancs i els Blaus”.

Josep Rabell. Responsable de l’Institut Municipal de Cultura d’Igualada

12.05.2012

Pep Montes

En Pep Montes ens aporta una visió polièdrica de la FM ja que té experiència des de totes les parts 

implicades: administració, empresa i societat civil. Tot i que defensa que no hi ha un fórmula per 

decidir el model de gestió d’una FM, ens dóna les claus principals que hem de seguir per dissenya 

i implementar un projecte de qualitat.

CAL UN PROJECTE 

En Pep critica que, en general, hi ha models de FM massa eclèctics que busquen acontentar 
a tothom, i això va en detriment d’una aposta clara amb els objectius ben definits. El projecte 
d’elaboració d’una FM ha de partir d’un treball de fons, d’un recorregut a llarg termini i ha de 
comptar amb una àmplia participació, mantenint la coherència amb la gestió pública i amb la políti-
ca de participació del municipi que es dur a terme al llarg de l’any. L’aposta ha de ser a mig i llarg 
termini i s’ha de poder avaluar i rectificar les vegades que calgui durant el procés d’implementació. 
Els beneficis de tenir una aposta clara amb un projecte ben definit és que ens permetrà una aval-
uació clara.

L’AJUNTAMENT HA DE LIDERAR

En aquests processos és necessari el lideratge de l’Ajuntament, però s’ha de tenir present que 
no ha de ser un lideratge dirigista si no de consens. L’Ajuntament ha de ser la garantia de que 
s’executa el model tal i com s’ha acordat entre totes les parts, sigui quin sigui el model que s’hagi 
triat, i independentment de si s’implementa internament o es fa a través d’una contractació externa 
a l’empresa privada. 

GESTIÓ PROFESSIONALITZADA 

És necessària una gestió professionalitzada per guiar tot aquest procés. Això però, no ha d’anar en 
detriment d’una festa participada per la societat civil. Avui en dia, no es pot parlar d’esdeveniments 
complexos sense que es requereixi una gestió professional al darrera. En Pep matisa en aquest 
punt que l’important no és doncs qui ho organitza, si no que, independentment de qui ho faci, ha 
de seguir criteris professionals. En tot cas, sempre serà necessari que els tècnics de l’Ajuntament 
tinguin un paper rellevant, perquè és la manera de garantir que hi ha una coherència entre la FM i 
el que es fa la resta de l’any. Els responsables municipals han d’acompanyar la societat civil, sense 
treure’ls-hi protagonisme ni capacitat de decisió. 
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ENCÀRREC PROFESSIONAL EXTERN

Per arribar a aquest quart pas, i tant sols en cas de què s’hagi decidit que la gestió externalitzada 
és el més convenient, s’han d’haver tingut en compte els tres passos anteriors: la necessitat d’un 
projecte, la capacitat de lideratge per part de l’Ajuntament, i comptar amb una gestió profes-
sionalitzada al darrera. Amb tot això ja aconseguit, es podrà fer un bon encàrrec perquè la tasca 
de l’empresa assoleixi els objectius marcats. Segons l’experiència d’en Pep, sovint no és així, i 
l’encàrrec es fa sense uns criteris clars i pot acabar resultant una FM massa artificial. Quan es fa un 
encàrrec, ha de ser precís i ha de tenir els criteris clars. Es pot donar el cas que sense projecte pre-
vi s’aconsegueixin bons resultats però, en general, no seria el cas més recomanable ni desitjable.

EL CONCURS PÚBLIC PER A LA GESTIÓ DE LA FESTA 

En aquests casos, l’ideal és que el principal criteri no sigui l’econòmic, ja que sempre trobarem una 
oferta més barata i molt probablement això anirà en detriment de la qualitat. Per preparar un bon 
concurs públic valdrà la pena que aquest compti amb els paràmetres que hagin sorgit en el 
disseny previ del projecte. 

VOCACIÓ DE SERVEI PÚBLIC TAMBÉ DES DE L’EMPRESA

En Pep defensa que, que una empresa gestioni una FM, no vol dir que això impliqui o ja predeter-
mini que serà una festa poc participada per la societat civil. Sovint hi ha professionals privats 
que tenen un sentit del servei públic més gran que el propi Ajuntament. En aquests casos 
d’externalització, sempre serà positiu que l’Ajuntament mantingui capacitat de gestió, i que tingui 
una participació directa amb per exemple un tècnic municipal coordinant que la implementació es 
va fent tal i com s’havia acordat. 

Albert Soler

L’Albert Soler va ser un dels impulsors de la renovació de la FM de Granollers a principis dels 80. En 

el seu discurs ens relata com es va originar aquest procés i quines són les claus de l’èxit d’aquesta 

FM tan popular.

ELS ÓRIGENS DE L’ACTUAL FM DE GRANOLLERS

Un dels primers problemes que plantejava la FM de Granollers era la data de celebració. Després 
de diverses variacions al llarg del segle XX, es va acabar decidint, a inicis dels 80, que la FM se 
celebraria l’últim dijous d’agost, fent-la coincidir amb el dia de mercat i facilitant que tota la po-
blació pugues planificar-se l’estiu amb aquesta data ja al cap. 
La festa però, després de l’èxit dels primers anys de democràcia, va tenir una forta davallada als 
anys 81 i 82. Es varen promoure tot un seguit de propostes que no varen quallar i es va augmentar 
la programació als barris provocant una dispersió de la població sense sentit. 
Davant aquest panorama, des de l’Ajuntament de Granollers es va decidir que s’havia de donar 
un nou impuls a la festa i tractar de reinventar-la. El primer que van fer l’Albert i el seu equip  va 
ser començar a llegir sobre les festes, procés que va ser molt important per ajudar-los a entendre 
quins són els elements bàsics de la festa. De tota la bibliografia consultada, l’Albert en destaca es-
pecialment el llibre Les Festes Populars, escrit per Joan Prat i Jesús Contreras. Amb tot aquest nou 
coneixement es va començar a discutir com havia de ser la nova festa, i es va decidir que es volia 
recuperar quelcom tradicional del municipi. Es va consultar molta gent, però no van aconseguir res 
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interessant fins que van trobar un llibre, un anecdotaris dels anys 20-30. Al llibre varen trobar una 
anècdota que explicava que, a finals del XIX, dos rajolers van fer una aposta a veure qui feia més 
rajoles durant una hora. Eren dos personatges molt populars i la gent va anar a veure’ls en massa. 
Varen començar a fer rajoles durant una hora i la gent anava d’una bòvila a un altre per veure’ls. Tot 
plegat va acabar amb polèmica perquè el resultat final va ser molt ajustat i es va discutir sobre si 
havien començat al mateix moment.  
En aquesta història ja varen trobar citades aquestes dues colles rivals de blancs i blaus que han 
acabat vertebrant l’actual FM de Granollers. En aquell moment, varen entendre que aquesta ri-
valitat els podia ajudar a engrescar la gent, ajudant a que tothom es sentís identificat amb un 
bàndol i que tot plegat provoqués aquesta actitud de joc, que ha provocat que la FM sigui realment 
participada per amplis sectors de la població.  

ELS ELEMENTS CLAUS DE LA FM DE GRANOLLERS

Amb la idea de recuperar aquesta tradició i vertebrar la resta de la FM a aquestes dues colles, es 
va començar a elaborar el projecte a partir d’una sèrie de premisses:
Centralització. L’espai festiu ha de ser a les zones comunes que s’usen la resta de l’any i no dis-
perses pels barris. 
Tradició. Es varen crear tota una sèrie d’activitats que han anat conformant una litúrgia que tothom 
reconeix. No cal que ningú expliqui què és el que passarà. A la gent no li cal veure-ho en el pro-
grama. 
Renovació. Aquestes parts més tradicionals s’han de poder combinar amb propostes noves. Les 
colles ja saben que han de fer activitats noves que només es programaran un sola edició.

EL MODEL D’ORGANITZACIÓ

Tot plegat s’articula a través de la Comissió de la Festa. A la Comissió hi estan representats prin-
cipalment l’Ajuntament i les colles dels blancs i els blaus. L’administració, en aquest cas, és qui 
lidera el projecte amb la premissa de garantir que la festa és per tothom.  Dins aquesta comis-
sió, més enllà de la gestió d’aspectes organitzatius, també es plantegen sovint anàlisis i reflexions 
en profunditat per seguir sempre sent capaços de replantejar la FM. 

Josep Rabell

En Josep ens explica quin ha estat el procés de la FM d’Igualada i l’impuls que se li va donar amb 

al renovació que es va iniciar l’any 2000 a partir de l’encàrrec a una empresa externa.

EL MODEL DE LA FM D’IGUALADA

La FM d’Igualada comptava amb molt poca participació històricament i des de l’Ajuntament es va 
decidir,  a l’any 2000, que s’encarregaria el disseny i implementació de la festa a una empresa 
externa per tal de donar-li un nou enfocament. No es comptava però amb un projecte previ fet 
per l’Ajuntament tal i com recomana en Pep a la seva xerrada, si no que es va deixar tot en mans 
de l’empresa.
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NOUS CONTINGUTS PER LA FESTA

L’empresa va dotar de continguts la FM a partir d’elements propis i d’altres importats com, 
per exemple, portar una àguila i fer una cercavila amb àguiles d’altres poblacions. Es va voler con-
struir un nou ritual  i, per exemple, es va crear la figura del cronista de la FM. Aquesta importació 
d’elements va provocar el descontentament d’alguns sectors i tot plegat va començar una mica 
forçat.  

LA IMPLICACIÓ CIUTADANA

L’any següent es va buscar poder començar a implicar de manera més activa el teixit asso-
ciatiu, però aquest era pràcticament inexistent. Amb el temps, i també gràcies a la cerca de nous 
elements més lligats a la pròpia tradició, la nova proposta va anar consolidant i va aconseguir crear 
consciència participativa.  A partir de 2006, es va donar el gran punt d’inflexió quan els diables van 
acudir a l’Ajuntament per demanar un nou personatge. Finalment es va aconseguir que les entitats 
s’impliquessin i comencessin a autogestionar la festa i se la fessin seva.  

DEBAT

Intervenció: Ha d’haver-hi alguna cosa que es mantingui a la FM amb el pas dels anys. A Sant 
Cugat ja tenim força elements d’aquests tot i que podem continuar repensant.

Intervenció: És interessant veure quines responsabilitats agafa cadascú. Ha d’haver-hi un model 
però aquest s’ha de basar en què la festa sigui participada, no només consumida i, per tant, la 
festa s’ha de pensar des de la societat civil. També veiem que cada any són més complexes i es 
necessita el suport de l’Ajuntament, que també ha de fer una tasca de filtre de les iniciatives a partir 
d’analitzar si son prou representatives de la població aquelles entitats i activitats. 

Resposta Pep: No hi ha model ideal per a totes les FM. S’ha de buscar un equilibri i s’ha de trebal-
lar en evolució permanent. Quan no hi ha una festa major participada i no hi ha iniciativa civil, 
l’Ajuntament ha de prendre la responsabilitat de que això canviï i ho ha de fer proposant coses 
noves, com es va fer a Igualada.  Jo preguntaria a Granollers quan de temps van trigar en consoli-
dar la nova festa. 

Resposta Albert: El que és important és la taula i saber que tots en prenem part. S’ha de tenir en 
compte que la FM és de tots i l’ha de fer el poble. També la gent que ve de fora segueixi els codis 
dels autòctons i se senti així de casa, formen part de la tribu, amb els seus rituals i les seves litúr-
gies. Participar no vol dir que es faci el que tu diguis, també és negociar. Estem en un procés per-
manent de gestió d’aquests processos de participació, però sempre des d’una taula compartida. 

Resposta Josep: A igualada l’impuls va ser molt artificial, però ara estem en el punt d’emancipació. 
Les entitats han creat sensació de comunitat. 

Intervenció: Com s’introdueix als joves? Com se’ls implica? De vegades hi ha la sensació que ells 
vagin per lliure. A Manresa, per exemple, se’ls deixa fer la seva festa alternativa i no s’integren a la 
FM.

.
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Resposta Albert: Nosaltres vam iniciar un procés de seducció. Vam fer creure a tothom en la 
nostra proposta i els hi vam fer veure també els perills. Volíem que tot plegat arribés a la resta de 
generacions, i aleshores vam buscar un personatge molt conegut entre la població perquè fos a la 
junta dels blancs i així donar prestigi a la iniciativa. A Granollers no hi ha barraques pels joves, però 
sí que tractem que tothom tingui el seu espai. Dilluns es fa una activitat per infants, però aquesta 
també es fa per adults posteriorment. De manera natural, els grans hem anat deixant pas als joves. 
Cadascú té el seu espai i la seva activitat, cada sector d’edat va buscant la seva proposta i els seus 
mecanismes de participació. 

Pregunta: Els blaus són una entitat? Hi ha entitats que no siguin ni blaus ni blancs?

Resposta Albert: Sí, es van haver de constituir tant blancs i blaus amb una forma jurídica. El tema 
de la rivalitat és una qüestió important, perquè portat a l’extrem pot ser perillós, i ho hem de vigilar. 

Intervenció: A poblacions amb molts nouvinguts com Sant Cugat veiem que molt poc percentatge 
de la població participa activament de la festa. Si seguim així, què passarà en el futur? 

Resposta Josep: Si el present és bo, el futur serà millor, perquè l’ambient tendeix a créixer, la taca 
d’oli s’estén. Però són processos lents. 

Resposta Albert: Pensant en els joves del meu poble, ells inventen coses i ho fan millor que nosal-
tres, tenen molta iniciativa i imaginació.

Intervenció: En el cas de Granollers està clar: es crea una identitat i una dinàmica ja des de petits. 
Però estic content de que a Sant Cugat tenim moltes coses de les que heu dit que són importants 
i que han de formar part de la festa. Vull preguntar a l’Albert com funciona la comissió de la festa. 
Els blancs, blaus i les entitats entene la seva representació pensant en el conjunt de la població?

Resposta Albert: Per tal que no hi hagués la mateixa gent sempre, els representants de les entitats 
han de canviar cada 3 anys. Això té l’avantatge de que es poden modificar coses i ningú fa de 
garant de la tradició. La resposta és que depèn de les persones: hi ha que pensen en la festa i n’hi 
ha que pensen en les seves entitats. Però és la responsabilitat de tots arribar a aquest forats negres 
que hi ha a tot arreu. És probable que s’hagi de combinar la comissió amb un espai de reflexió més 
generalista i que miri a mig llarg termini. 

Resposta Pep: La FM no pot ser la solució a tots els problemes del municipi. Si amb els joves no 
es treballa tot l’any, a la FM no es poden fer miracles. 
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6. Taula de debat.  La festa i els nous models econòmics

Joan Sala. Cofundador i soci de Verkami, plataforma online de crowdfunding.

Marc Santpere. Artista, incitador cultural i Fundador del col·lectiu “Compartir Dóna Gustet” 

Xavier Marcé. Economista i Gestor Cultural. Actualment Vicepresident del Grup Focus

12.05.2012

Xavier Marcé

En Xavier ha aportat unes reflexions més globals al debat sobre els recursos per la cultura desta-

cant la poca rellevància que el sector té en el debat social, i la conseqüent manca de fortalesa 

alhora de exercir d’interlocutor davant l’administració. 

UN MODEL CLAR PER A LA CULTURA

Abans de plantejar-nos els problemes de finançament que es poden donar en les FM, en Xavier 
planteja fer un pas enrere per tal de mirar les deficiències del sector i el model cultural al nostre 
país. Si comparem la cultura amb d’altres serveis públics com l’Ensenyament o la Sanitat, ens 
adonem que el problema de fons radica en la manca d’un model clar per a la cultura. Quan parlem 
d’Ensenyament o Sanitat tenim molt clar a què ens referim, i podem observar netament els grans 
interessos econòmics que hi ha al darrere. En Xavier recomana el llibre Por el bien del imperio, de 
Josep Fontana, com un bon anàlisi de tota aquesta trama al voltant d’aquests serveis i els interes-
sos econòmics que s’hi juguen. En canvi, quan parlem de cultura, no hi ha una centralitat, no 
sabem exactament a què ens referim, no sabem exactament en què consisteix el sistema 
públic cultural. El debat que té que veure amb tot això té unes condicions estructurals que no 
estan ben definides. En el món de la cultura, la centralitat la marquen els que hi són al centre, sim-
plement per ser-hi.

EL PAPER DE LA CULTURA DINS LA SOCIETAT

Quan als anys 80 es va desenvolupar una incipient política sociocultural, el debat es va centrar al 
voltant de tres elements claus:

        • El plaer o gaudi de la cultura
        • La cultura com a element de transformació cívica
        • El desenvolupament professional

Les polítiques culturals que s’han dut a terme només es varen fixar en aquest tercer element, el 
desenvolupament professional, deslegitimant la resta de factors i deixant coix el que podem anom-
enar espai social de la cultura. 
A conseqüència d’això, i donada la situació actual, ens centrem en un debat sobre els recursos 
però, en realitat, el que hauríem d’afrontar és un debat de model. Ens hem de plantejar quin és el 
paper que ocupa la cultura dins la societat. Això provoca que sigui molt difícil imaginar com ens 
podem sortir d’aquesta situació, ja que ens basem únicament en un debat sobre recursos. 

.
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CULTURA vs. ESPECTACLE

En Xavier planteja un altre debat en torn la distinció d’aquelles manifestacions culturals que són 
realment transcendents cultural i socialment en contra d’altres manifestacions més properes a 
l’espectacle sense rerefons i més purament dirigides al mercat. De nou, és essencial tenir clar 
quin és l’espai social de la cultura per tal de poder distingir quines expressions culturals són 
subjectes de ser finançades amb diners públics i quines altres han de regir-se per una dinàmica 
de mercat. 

DES DE LA BASE

Tot plegat ens porta a plantejar-nos si, quan ens referim a la FM, estem parlant d’una programació 
cultural que supleix la manca d’activitat regular en els centres culturals i provoca que  l’Ajuntament 
acabi finançant coses que no faria en condicions normals, com el cas dels macroconcerts tan 
habituals en alguns municipis. Hem de tenir clar que la FM requereix d’una implicació i gestió 
des de la base, que cerqui la participació col·lectiva per sobre de tot, deixant en un segon terme 
la qualitat de les activitats o espectacles en termes dels estàndards de mercat.

LA LEGITIMITAT DE LES ASSOCIACIONS

Si ens fixem en França, un país amb una tradició cultural molt important, ens trobem amb l’anomenada 
Llei de 1901, que legitima les associacions com a interlocutors davant l’administració. Això dóna 
una rellevància molt important al món associatiu que aquí no tenim. Les entitats franceses compten 
amb una legitimitat per interpel·lar els poders públics i qüestionar el seu repartiment de recursos, 

Joan Sales

En Joan ens explica quin és el funcionament i l’esperit de Verkami, plataforma de micromecenatge 

per al finançament cultural que va crear al desembre de 2010, explicant casos de finançament en 

projectes que es poden relacionar amb les FM.

ELS INICIS DE VERKAMI

Juntament amb el seu germà, el Joan va descobrir la plataforma nord-americana Kickstarter, que 
està dirigida al crowdfunding cultural, i van veure que era una manera d’aconseguir una complici-
tat especial amb els promotors o artistes i que, a més, brindava la possibilitat d’anar més enllà del 
consum cultural habitual. Els va semblar molt interessant i van veure que en aquell moment no hi 
havia res similar ni a Espanya ni a Europa, i es varen proposar portar la idea aquí.  

EL MICROMECENATGE PER A GENERAR COMPLICITATS

Verkami és una plataforma de finançament col·lectiu però no s’ha de veure només com un element 
per aconseguir diners, si no que s’ha d’entendre com una eina per a generar complicitats. A 
Verkami es busca que els projectes siguin capaços de generar comunitat i es posen totes les eines 
a l’abast, com un blog per a anar explicant el procés dels projectes o espais per al diàleg amb els 
mecenes o interessats, i sempre intentant que els projectes vagin més enllà dels dies que estan 
publicats al web. 
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MICROMECENATGE PER A LES FESTES MAJORS

A Verkami han tingut algunes experiències amb projectes que es poden assimilar a les festes ma-
jors com, per exemple, amb les Falles Populars i Combatives de València, o una FM Alternativa de 
Gandia i un Correbars a Manacor. En general, quan hi ha un interès de la gent darrere del projecte, 
acostumen a sortir bé, però s’ha de tenir en compte que requereixen d’un important esforç co-
municatiu durant el període d’exposició a la plataforma. 

LES XIFRES DE VERKAMI

La iniciativa té ja uns 15 mesos i ha tingut força repercussió però, quan es va iniciar al desembre de 
2010, es va fer amb només 5 projectes. Actualment compta amb més de 500 projectes publicats, 
dels quals uns 320 ja han aconseguit finançament. El projecte que ha aconseguit més diners ha 
arribat fins als trenta mil euros i, en tots aquests projectes que s’han acabat, en total es suma ja un 
milió tres cents mil euros i la plataforma compta ja amb trenta-sis mil usuaris. Tot sembla indicar que 
el micromecenatge no és només una moda, si no que funcionarà i acabarà convivint amb la resta 
de vies de finançament que ja existeixen. 
En Joan ens explica quin és el funcionament i l’esperit de Verkami, plataforma de micromecenatge 
per al finançament cultural que va crear al desembre de 2010, explicant casos de finançament en 
projectes que es poden relacionar amb les FM.
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Marc Sampere
En Marc ens ha mostrat com ja existeix una nova manera de crear, produir i compartir des de la 

cultura popular i tradicional amb el seu projecte Compartir Dóna Gustet. En el seu discurs ens pre-

senta les principals idees de la iniciativa i la filosofia de comunitat i accés lliure que estan al darrere 

de totes els seves accions.

UNA FESTA PARTICIPATIVA

En Marc comença el seu discurs situant, com hem vist en molts d’altres ponents al llarg de les jor-
nades, la participació social com a element essencial de qualsevol FM. Sense aquesta implicació, 
podem tenir igualment tota una programació, però aleshores estarem parlant d’un parc temàtic o 
d’un festival com veiem a les Festes de la Mercè de Barcelona. 
També val la pena plantejar-nos per a què volem que participi la gent. Si tant sols volem que hi 
hagi implicació per estalviar-nos costos a través del voluntariat no generarem comunitat, que 
és realment l’objectiu de la implicació ciutadana. 

COMPARTIR DÓNA GUSTET

Compartir Dóna Gustet (CDG) és la entitat que ha fundat el Marc i té com a principal objectiu la 
recuperació de la cultura tradicional a partir de processos que serveixin per a generar comu-
nitat. L’entitat ha volgut aprofitar les noves tecnologies per apropar-se al món de la cultura popular 
i tornar a promoure els canals de transmissió directa de la cultura. Internet ha trencat la barrera 
entre creador i espectador i possibilita espais de creació col·lectiva que s’han de potenciar. Per 
CDG, apropar-se a la cultura tradicional no és només fixar-se en unes determinades expressions 
culturals, si no  una manera diferent d’entendre, produir i compartir la cultura. 

http://fallespopulars.org/
http://www.bcn.cat/merce/ca/index.shtml


CROWDFUNDING PER GENERAR COMUNITAT

És important generar una comunitat perquè la gent necessita aquest caliu social per a ser 
feliç. Quan des de l’entitat varen descobrir el crowdfunding els va semblar una eina idònia per ap-
ropar-se als seus objectius. Es va decidir fer una pel·lícula perquè els permetia fer partícip a tothom 
d’un llarg procés de creació. Ells varen aconseguir el finançament que necessitaven per engegar 
el projecte però, més enllà d’això, el crowdfunding els va servir per eixamplar la seva comunitat i 
incrementar el seu compromís i per tant també la responsabilitat de l’entitat. La força del projecte ve 
directament del suport social que han aconseguit, que també comporta que han de tenir una sen-
sibilitat en front la comunitat per tal d’escoltar-los i compartir amb ells tots els avenços del projecte.  

DEBAT

Intervenció: El crowdfunding s’ha fet tota la vida amb d’altres formes que no eren a través 
d’Internet. Dir que no hi ha diners és pervers, perquè n’hi ha menys, però n’hi ha. Al Teatre Auditori 
s’inverteixen un milió d’euros l’any i per a la FM, que és la de tots, ens plantegem si hem de buscar 
formes alternatives de finançament quan en realitat ja l’estem pagant amb els nostres impostos. 

Resposta Xavier: El problema no és que no hi hagi diners, clar que n’hi ha. Però el problema és 
com estàs tu posicionat en el debat per aconseguir que els diners vagin a un lloc o a un altre, i la 
cultura no està ben posicionada en el debat polític i ciutadà. 

Intervenció: El crowdfunding dona aquesta doble possibilitat d’aconseguir finançament i generar 
comunitat. Hem d’aprofitar aquestes eines especialment en el cas de la cultura en què la partici-
pació ciutadana en els processos de creació és fonamental. 

Resposta Xavier: La solució als problemes de la inversió recau la fortalesa del debat cultural, de 
les associacions, no de les plataformes econòmiques en sí. Si el sector cultural no és rellevant, no 
té credibilitat, no hi ha res a fer.

Pregunta Oriol: Quan la gent planteja un projecte a Verkami, ja compta amb una comunitat al dar-
rere?

Resposta Joan: Generalment quan la gent entra un projecte a Verkami ja té una comunitat, tot i que 
també es creen interrelacions entre projectes que poden ajudar a augmentar la teva base social.
 
Intervenció: Pensava en les dues ponències de la setmana passada i en la importància que se 
li va donar a la sociabilització de la festa, i crec que el crowdfunding es pot emprar amb aquest 
objectiu. Serveix per recaptar diners, però també per fer créixer i fer visible la comunitat. També 
d’aquesta manera estàs més legitimat per a fer d’interlocutor amb les administracions. 

Intervenció: Hi ha el cas d’una peli holandesa que es va finançar a través del crowdfunding, i que 
inclús ha aconseguit fer comunitat a nivell internacional.

Intervenció: Quan és la gent la que et dóna els diners segur que hi ha un control major que quan 
la inversió es fa des d’administracions públiques. A Sant Cugat anem disminuint els pressupostos 
per la FM i ara pensem que el que teníem abans estava bé però, en aquell moment, crèiem que no 
era prou. On està el límit? Quan sabem que ja tenim prou inversió?
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Resposta Marc: Cada projecte ha de saber a on estan els seus límits. Depèn de les circumstàncies 
i de cada edició. No es pot donar una xifra estàndard. 

Intervenció Xavier: Segons el que diu ara mateix la nova Llei de Mecenatge, que encara està pen-
dent d’aprovació, els primers 150 euros que es donin per part de particulars desgravaran al 100%. 
Una possible solució doncs ja la tenim: fer una fundació, perquè només podran ser subjectes de la 
Llei de Mecenatge les entitats sense ànim de lucre, i tractar de fer comunitat per aconseguir finan-
çament per part de la població. A la gestió pública sovint li manca creativitat, només pensen com 
fer el mateix amb menys recursos i, això, és impossible. El que s’ha de fer és un canvi de model.
 
Intervenció Marc: El procés de finançar la FM ha de formar part també de la festa. No funcionarà 
si només és un procés burocràtic. 

Intervenció: Estic segur que si no tenim finançament públic farem igualment la FM. A partir d’aquí, 
tot el que vingui suma. Per saber a on hem de posar els límits, també es podrien fer pressupostos 
participatius i que la gent decidís.

Resposta Xavier: Val la pena fer una reflexió de a on cal que l’administració inverteixi diners 
públics. Invertir diners en una producció del Tricicle no té sentit perquè es poden moure en una 
dinàmica de mercat sense intervenció. S’ha de definir la frontera entre a on s’han de posar diners 
públics i a on no.

Intervenció: Es pot aconseguir una FM amb un nivell alt d’autofinançament sempre i quan no hi 
hagi grans inversions en catxet d’artistes o espectacles. També es pot planejar que els ajuntaments 
assumeixin tots els costos i després la recaptació de les barres se les quedin les entitats com una 
altra via de finançament per al teixit associatiu. 

Resposta Marc: Ens hem de plantejar per a què volem la FM. Potser un grup amb un catxet alt no 
contribueix al que busquem quan fem la festa. Hem de tenir clar quins són els objectius quan fem 
una festa.

Intervenció Oriol: Des del sector cultural s’ha reclamat el mecenatge per salvar-nos de les re-
tallades públiques, però s’haurà de competir amb d’altres sectors que probablement tenen més 
recolzament social. La nova Llei de Mecenatge és un recurs que al final pot anar a la contra per al 
sector cultural?

Resposta Xavier: La llei de mecenatge beneficiarà especialment els centre públics, i augmentarà 
la competència deslleial, i això és un problema perquè no garanteix la transparència pressupos-
taria. És possible que acabi succeint el que planteja l’Oriol. 

Intervenció: Després d’escoltar les vostres intervencions m’ha un vingut daltabaix, perquè si li 
hem de donar tantes voltes a aquestes qüestions perdem el sentiment. La cultura és creativitat i és 
compartir emocions positives, i s’ha de viure amb alegria. 

.
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