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aquest projecte. Doncs a ell, gràcies pel coneixement i per les oportunitats professionals

que m'ha ofert. Primerament, treballant al seu costat al Pla d'Acció Cultural de Sta Mª de

Palautordera i, després, per creure'm capaç de treballar pel meu compte al Procés de

Participació i Reflexió de la Festa Major de Sant Celoni. I a més a més, per accedir a

tutoritzar-me aquest projecte i fer aquests esforços d'última hora que no hauríem de gosar

ni demanar-los. Gràcies infinites Jaume. 
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1.1. JUSTIFICACIÓ

Amb la por al full en blanc, començo a omplir les pàgines del que serà el Projecte de fi de

Màster -serà que el títol és massa llarg i impressiona-. El primer que em ve al cap que vull

transmetre en aquesta obertura és que aquest treball forma part d’un tros de mi, d’un recorregut

físic pels llocs que habitualment trepitjo i d’un recorregut mental pel trajecte professional que he

anat traçant i que m’ha permès mirar la realitat que m’envolta amb les ulleres de l’anàlisi social i

cultural. 

El Màster en Gestió Cultural desemboca en aquest projecte personal després d’un breu però

intens curs aprenent en què consistia això de gestionar la cultura. I, ara que el verb gestionar ja

forma part del top ten dels verbs més utilitzats en el meu vocabulari habitual, m’enfronto a

desenvolupar una idea que sigui fruit de les vessants que més m’agraden de la gestió cultural: el

disseny d’estratègies i metodologies (sobretot a nivell d’intervenció local) i la producció

d’esdeveniments.

La tria en un primer moment no va ser aquesta, pretenia fer un projecte en el mateix context

però no amb el mateix contingut; però finalment, el projecte se'm va presentar quan menys m'ho

esperava. Al mes de desembre de 2014 se'm va oferir de dissenyar i conduir un procés de reflexió

de la Festa Major de Sant Celoni, municipi on he fet vida des de sempre. Aquesta oferta va venir

donada per la meva implicació en diferents àmbits culturals del municipi, ja sigui a nivell voluntari:

sent membre d'entitats, col·laborant amb els mitjans de comunicació locals, amb esdeveniments

culturals, etc., o bé a nivell professional: treballant al Teatre Municipal, al Centre d'Expressió

Municipal i a la Festa Major. A banda també d'haver format part de l’equip de coordinació del Pla

d’Acció Cultural de Santa Maria de Palautordera (municipi veí on resideixo) col·laborant amb la

consultora Bissap. Una de les meves tasques del Pla d'Acció Cultural va ser guiar els grups de

treball, pel que vaig poder compartir amb els participants impressions en relació al sistema cultural

del municipi. La participació en aquest projecte em va fer adonar que jo era una gran coneixedora

dels municipis on faig vida i que això podia esdevenir una eina molt valuosa de treball. Això va ser

el que em va motivar a, fes el que fes, dirigir el projecte cap a casa meva. 

La proposta inicial era desenvolupar una de les línies de treball del Pla d'Acció Cultural, però

un cop immersa amb el projecte de la Festa Major de Sant Celoni, vaig adonar-me que hi ha

temes que són aplicables als dos municipis i, per tant, que d'alguna manera allò treballat al Pla

d'Acció Cultural seguia vigent i era aplicable també al procés de la Festa Major. Sobretot pel que

fa a un dels temes més recorrents que va ser: la no col·laboració entre els municipis veïns, tots

viuen d'esquenes els uns als altres quan comparteixen una realitat social comuna que podria

esdevenir una eina molt potent per a col·laborar a nivell consistorial. Havent format part, doncs, de
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dos processos participatius (encara que per a qüestions diferents) he tingut l'oportunitat de copsar

de primera mà les sensacions i les idees dels vilatans (o més ben dit, d'una representació

d'aquests) d'ambdós municipis i, per tant, he pogut formar una visió més global i estratègica de la

consciència de poble i de la consciència cultural de cadascun d'ells. 

Així doncs, finalment em centro en la Festa Major de Sant Celoni per la motivació de poder

treballar -i veurem capaç de fer-ho- entorn un esdeveniment que em conec des de la perspectiva

del públic i des de l'organització i, sobretot, per l'estima que em provoquen el municipi i la Festa

Major. És per això que em llanço a presentar una proposta d'organització i programació de la

Festa Major basada en la participació ciutadana tenint en compte el contingut del procés de

reflexió i les característiques i potencialitats del municipi, sobretot com a capital del Baix Montseny

i com a punt d'oci neuràlgic dels pobles confins al Corredor de la Tordera.  

1.2. OBJECTIUS

• Realitzar un treball que parteixi d'algun tema relacionat amb el municipi on faig vida, Sant
Celoni, per tal de poder dur a terme estratègies d'intervenció local. 

• Realitzar un treball que faci alguna aportació constructiva al municipi, un treball actiu que
formuli una proposta per a millorar algun aspecte del sistema cultural del poble. 

• Analitzar els diferents graus de participació ciutadana en les pràctiques culturals que
trobem a Sant Celoni. 

• Donar continuïtat al procés de reflexió de la Festa Major iniciat per l'Ajuntament de Sant
Celoni. 

• Detectar el model de gestió de la festa i avaluar si és l'adequat. 

• Proposar un model d'organització de la Festa Major basat en la participació. 

• Presentar estratègies per tal de treure partit a l'esdeveniment que té més ressò i rellevància
al municipi: la Festa Major. 

• Treballar des de l'òptica de les polítiques locals, partint de la: proximitat, d'accions
vinculades a la democràcia local i de les estratègies a llarg termini que superin mandats
electorals. 

• Posar èmfasi també en l'importància de treballar pel sentiment de pertinença dels habitants
del municipi. 
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2

ANÀLISI DE LA FESTA MAJOR DE SANT CELONI
COM A PRÀCTICA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
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2.1. PRELUDI: FESTUM

Creiem que és positiu fer un primer acostament al concepte de festa, pensant-lo en el

context de la festa major d’un municipi, per tal de després poder pensar i avaluar la Festa Major de

Sant Celoni com a tal.  

La festa és una experiència col·lectiva on es crea una realitat paral·lela on tot s'atura i es

transforma per uns instants per a celebrar alguna cosa. Aquí van algunes idees entorn aquest

concepte: 

La paraula “festa” té origen en el mot llatí “festum”, que vol dir diversió. Les primeres

imatges que ens venen al cap quan pensem en “festa” és una reunió de gent amb propòsit de

divertir-se, tant si ens ho mirem des de la perspectiva d' “anar de festa”, com a un fet passiu que

merament comporta l'assistència a un esdeveniment amb el propòsit de passar-ho bé; com si ens

ho mirem des de la perspectiva de “fer festa”, com a un fet actiu que comporta la construcció d'una

escenografia concreta pensada per a un públic determinat amb el propòsit de passar-ho bé en

comunitat. En qualsevol cas, l'element de la comunitat és clau si parlem de festa, ja que és aquell

element que la defineix i li dóna valor. La comunitat comparteix uns costums, uns valors, una

història, un espai, un ritme... que la identifiquen i que per això són lloats i celebrats. La celebració

és donar significat a tot aquest imaginari comú, és manifestar el sentiment de pertinença a un

grup. Per tant, si parlem de festa, també parlem de identitat. Manuel Delgado, a la Taula rodona

“La festa, l'espai, el relat i l'individu” de la Fira Mediterrània de Manresa 2014, comentava la

paradoxa que provoca la festa en la comunitat pel que fa a la identitat, ja que d'una banda dissol

les identitats individuals i, d'altra banda, injecta una identitat comuna. Representa un moment de

catarsi, una experiència que ens col·loca a tots en un altre escenari on podem prendre nous rols i

relacionar-nos de manera diferent. La festa és joc: té unes normes (sabem què podem fer i què

no, té uns límits morals), s'emmarca en un espai i temps únics i té un aspecte determinat (colors,

engalanaments, músiques, danses, olors, sabors...). Però en aquest joc no es valora el guanyador,

sinó la preparació de tot aquesta estructura que fa que la societat es mogui, s'organitzi i es

projecti. A més a més, concebem aquest joc, aquest espai de festa, com el contrapunt al treball,

perquè suposa una interrupció de la rutina laboral i perquè, de fet, el temps de festa és el que

serveix per endreçar el calendari (Nadal, Setmana Santa, Corpus, Patrons de cada municipi...). I

és fora d'aquesta rutina i d'aquesta identitat individual que recuperem el sentiment de pertinença a

la comunitat.

Si ens centrem en el calendari festiu català, veiem que es centra en aquestes festes de

tradició religiosa que acabem d'anomenar, fruits de la cultura cristiana catòlica de la que provenim.

Segons l'inventari del Patrimoni festiu català, les festes religioses i cíviques es categoritzen en:
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Nadal, Sant Antoni Abat (culte als animals), Carnaval, Setmana Santa, les festes de maig (culte a

algun element vegetal, arbre o la terra), Corpus, Sant Joan (solstici d'estiu) i les festes majors de

cada municipi, que acostumen a ser a l'estiu. Cada municipi té uns sants que el representen, el

patró i la patrona del poble són aquells sants als que se'ls atorgava alguna vinculació a aquella

població i se'ls considerava protectors del municipi. Aleshores les festes dels municipis tenen

origen en la veneració a aquests sants i és per això que es feien -i es fan- segons la data que

correspon al calendari santoral. Les festes des dels seus orígens (almenys datats al segle XIII, en

època d'expansió de la cultura catalana, sota el regnat de la Corona d'Aragó) han anat articulant

una sèrie d'actes i de tradicions que s'han extès per tot el territori català i que formen part del seu

patrimoni immaterial. A tota festa major trobem cercaviles, correfocs, s'hi celebra un gran àpat,

s'organitzen balls, concerts i espectacles... Cada vila vol destacar la pròpia diferència o originalitat

i procura crear i inventar tradicions que li donin prestigi i identitat. I alhora que siguin capaces

d’impulsar dinàmiques participatives i aglutinar la pluralitat de la població. Tot el que té a veure

amb la cultura popular tradicional hem de tenir en compte que al darrera amaga un modus

operandi fruit de l'associacionisme i de la participació ciutadana. La majoria d'actes tradicionals

(castells, cercavila de gegants, ball de bastons, sardanes, correfocs...) estan organitzats per

“colles” (que legalment estan constituïdes com a entitats) que s'autogestionen les seves activitats i

que acostumen a tenir una forta implicació en el total de les pràctiques culturals del municipi. A

més a més, els nivells d'associacionisme traspassen les fronteres municipals, la majoria de “colles”

organitzen trobades amb d'altres del territori català, per tant, estem parlant d'un fort teixit

associatiu català que no només enforteix les tradicions i sentiments de pertinença de cada

municipi sinó també el del conjunt del país. 

Pel que fa a les tradicions, val la pena comentar com sovint relacionem les festes populars

amb quelcom històric, arcaic o museístic que cal conservi la mateixa forma eternament, que és

inamovible. La relació directa no existeix, és a dir, no té perquè ser així però el que succeeix és

que la frontera entre tradició i evolució és conflictiva, perquè per una banda són activitats que

estan molt arrelades i assumides pel conjunt de la població i, per altra banda, la repetició i la rutina

festiva tenen també conseqüències negatives com la pèrdua d'interès per falta d'innovació. En

qualsevol cas, l'evolució no es pot imposar, és qüestió de l'adaptació o no de cada activitat a les

noves generacions i de plantejar-se la vigència de l'activitat avui en dia, ja que el sentit de l'activitat

tindrà un significat diferent en cada moment. Aquesta reflexió entre tradició i evolució i sobre el

sentit que tenen en el present les manifestacions culturals, la recuperarem més endavant del

treball quan ens centrem en la Festa Major de Sant Celoni. 
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2.2. SANT CELONI: FESTA ENTRE EL MONTSENY I EL 
MONTNEGRE

2.2.1. Sant Celoni 

Abans d'endinsar-nos en la festa, hem de situar-nos en el context del municipi que anem a

presentar. Aquesta introducció no pretén ser altra cosa que una breu radiografia de Sant Celoni

per tal de deixar veure les característiques del poble, de la zona on s'ubica i dels seus habitants.

Aquests aspectes són determinants si pensem en termes de programació cultural. 

 POBLACIÓ (2014): 17.251
 SUPERFÍCIE (km2): 65,2
 DENSITAT (hab/km2): 264,5
 PIB (milions d’euros): 480,4
 ATUR REGISTRAT: 1.487

Font: Dades IDESCAT 2014

Sant Celoni és un municipi de terme mig, no parlem d'una ciutat ni d'un poble petit, en

quantitat d'habitants i tamany podem comparar-lo a altres municipis com Banyoles, Berga o

Tàrrega. Es troba a la comarca del Vallès Oriental, tal i com veiem a la imatge de la pàgina

següent, i és el municipi de més extensió d'aquesta. La seva posició geogràfica a mig camí entre

Barcelona i Girona, envoltat pels massissos del Montseny i del Montnegre-Corredor (que el

comunica ràpidament amb el mar) i pel riu Tordera ha fet que històricament esdevingués un lloc de

pas i un lloc de trobada per als habitants de les seves rodalies. 

L'històric mercat setmanal, les nombroses fàbriques del sector tèxtil i químic o el fet de

situar-hi serveis sociosanitaris (Hospital General, Institut de Secundària, Mossos d'Esquadra...), a

més de l'entrada a l'autopista AP-7 i la parada del servei ferroviari de RENFE, són exemples

d'aquesta posició estratègica que ha estat clau per al desenvolupament del municipi, per al

creixement de la seva població i per a que es convertís en un punt neuràlgic de la zona del Baix

Montseny. En aquest punt, fem una aturada per parlar d'aquesta reclamada comarca situada

entre el Vallès Oriental i La Selva. 
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Font: Gencat.cat, Ates Electrònic de Catalunya 2015

E l Baix Montseny és una subcomarca natural situada entre el Vallès Oriental i la Selva,

formada pels municipis situats entorn al massís del Montseny i alhora entre la serra del

Montnegre-Corredor. La seva capital és Sant Celoni, i el municipi més poblat, Cardedeu. L'any

2000, la comissió sobre el model d'organització territorial, assenyalava la possibilitat d'estudiar la

creació d'una comarca a l'entorn de Sant Celoni. Històricament, el Baix Montseny formava part de

la diòcesi de Girona i del partit judicial d'Arenys de Mar. Fins i tot, segons l'article sobre el municipi

de l'Enciclopèdia catalana, afirma que al 1937 el municipi de Sant Celoni va adoptar el nom oficial

de Baix Montseny, anul·lat en finalitzar la Guerra Civil.  El Baix Montseny engloba catorze

poblacions del Vallès Oriental i sis de la Selva. Tal i com ho defineix el geògraf celoní Josep M.

Panareda: “és un comarca centrada en la veïna població de Sant Celoni, que comprèn sobretot els

municipis de la conca mitjana i alta de la Tordera, també inclou altres municipis que resten fora de

la conca de la Tordera”.

En la imatge següent trobem els 20 municipis que en formen part, assenyalats amb taronja

els que pertanyen a la comarca de La Selva i en vermell els que pertanyen al Vallès Oriental:
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Aquesta comarca natural ha estat reclamada des del 2008 mitjançant un manifest firmat pels

alcaldes de la majoria de les poblacions que la conformen per aconseguir que sigui oficial en la

propera llei d’ordenació municipal degut a la predisposició del govern de la Generalitat per a

realitzar canvis en l'organització territorial, com s'ha fet pal·lès amb el cas de la nova comarca del

Moianès i la imminent del Lluçanès. 

Malgrat no sigui una comarca reconeguda, el funcionament dels municipis i l’activitat dels

seus habitants justifiquen que l’esmentem en aquest treball. Els celonins tenen més a veure amb

els hostalriquencs sent de comarques diferents que amb els montmelonins malgrat pertànyer a la

mateixa comarca. Les relacions amb Granollers com a capital de comarca són purament per a

realitzar gestions, s’hi han de desplaçar per força per anar a l’oficina de la Seguretat Social,

d’Hisenda o bé per anar a l’Hospital General. És a dir que no hi ha molta interacció cultural ni

interès mutuu entre els dos municipis. Sant Celoni ha anat creixent cada vegada més i adquirint

més serveis i més oferta comercial, d’oci i cultural i, en conseqüènica, ha anat prescindint d’haver

de recórrer a la capital per aquests motius. D’altra banda, al créixer, ha passat a convertir-se en

capital i a servir als municipis del seu voltant. Compta amb els serveis sociosanitaris essencials

que manquen a la resta de poblacions: Hospital, Bombers, Mossos d’esquadra, ITV; està molt ben

comunicat tant per la xarxa viària com per ferroviària (hi paren tant trens de rodalies com de mitja

distància) i compta amb servei de bus urbà i interurbà; té un paper important com a vila comercial:

hi ha una quantitat elevada d’establiments de diferents tipus, a banda de supermercats i d’un
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mercat setmanal al que s’hi apropen veïns de molts municipis; té mancomunats serveis com per

exemple l’escola La Tordera; i funciona com a reclam turístic d’aparador del Montseny, per on han

de passar per força tota la gent que hi vulgui accedir. Així és com, per causa de la seva situació

geogràfica, per la seva extensió i pel seu creixement, ha anat adquirint involuntàriament aquest

paper de capital de “comarca”.

D'aquestes dades la informació de més rellevància és la capitalitat que el municipi ja

exerceix involuntàriament i que, per tant, hauria de veure's reflectida en les seves polítiques

(també les culturals) i, també, el considerable potencial turístic que pot tenir el municipi, ja que

funciona com a porta d’entrada al Parc Natural del Montseny i destaca també en àmbits com la

gastronomia, gràcies al restaurant del cuiner Santi Santamaria, Can Fabes. També compta amb

edificis de patrimoni històric com: l’església barroca de St. Martí, el pont medieval sobre la

Tordera, la Rectoria Vella (casal gòtic) o l’ermita romànica de St. Ponç. I, quant a oci i cultura, ha

estat i és també un referent per a les poblacions veïnes, que no gaudeixen d'una oferta “tan”

àmplia. D’aquesta manera, presentem la radiografia de Sant Celoni com a motor econòmic,

comercial i cultural del Baix Montseny.

2.2.2. Els celonins/es 

Sant Celoni, segons dades de l’IDESCAT del 2014, té 17.251 habitants i una baixa densitat

de població de 264 habitants per km2. Com podem veure a la Taula 1, la quantitat de població per

sexe està equilibrada 8.555 homes i 8.696 dones. Les franges d’edat predominants, si ens fixem

en el Gràfic 1 de la pàgina següent, són les que es refereixen a la població adulta, sobretot les que

van dels 30 als 50 anys, i per darrera trobem la de 0-4 anys, que denota un creixement de la

població en potència (un 2,05% concretament). 

Per una banda, cal tenir en compte que el creixement de població infantil d’aquí uns anys

esdevindrà en una important quantitat d'adolescents i joves al municipi. Per altra banda,

d’aquesta dada en podem deduir que abunden les famílies més joves que han tingut fills en els

darrers anys. Per tant, serà clau la programació familiar si pensem a curt termini i, la

programació per a adolescents i joves, si pensem a llarg termini. 
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Taula 1. Demografia de Sant Celoni. 2014. 

 Font: Diputació de Barcelona. Programa Hermes

Gràfic 1. Nombre d'habitants del municipi classificats per sexe i edat. 

Font: Diputació de Barcelona. Programa Hermes
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Quant a la població estrangera, a la Taula 2 podem veure com el total és de 1.830

persones procedents majoritàriament de l'Àfrica, encara que també d'Europa i d'Àsia. La taxa

d'estrangeria ha davallat any rera any des del 2010, enfront a una clara majoria de població

nascuda a Catalunya la quantitat de població estrangera no és molt notòria però amb dades del

2014 parlem d'un 10,61% del total de la població celonina. Les dades de la Diputació de Barcelona

(Taula 2) no dóna el mateix resultat que la de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Gràfic 2) on el

percentatge de població estrangera és d'un 13%, per darrera d'un 17% de població nascuda a

l'Estat Espanyol i d'una majoria del 70% de població nascuda a Catalunya. 

Taula 2. Informació sobre la població estrangera de Sant Celoni. 2014. 

Font: Diputació de Barcelona. Programa Hermes

Gràfic 2. Població de Sant Celoni classificada per lloc de naixement. 2014. 

Font: IDESCAT. 2015. 
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De totes maneres, encara que es diferenciïn en un 2,49%, la lectura de les dades de les

dues fonts és la mateixa: Sant Celoni no és un poble amb un alt percentatge de població

estrangera, un 70% de la població és nascuda a Catalunya i cal merèixer també aquest 17% de la

població nascuda a la resta d'Espanya. Tenint en compte que Sant Celoni va ser un punt

d’atracció de les onades migratòries dels anys 60 provinents del sud d’Espanya a causa de

l’acumulació d’indústria als seus voltants i que tota aquesta migració va forjar la seva vida aquí i,

per tant, els seus fills actualment ja formen part d'aquest 70% de celonins nascuts a Catalunya.

Així doncs, malgrat les dades, és clara la lectura d’una població plural pel que fa a llocs d'origen,

ja que la majoria de població catalana al llarg de la història del municipi ha acollit i conviscut amb

molta gent provinent de la resta d’Espanya i, a partir dels anys 90, amb gent provinent d’altres

continents com l’africà o l’americà.

Ens fixarem també en les poques dades que hi ha referents al nivell d’instrucció, ja que

aquest està estretament relacionat amb el consum cultural. A més nivell educatiu, més consum

cultural. Així doncs, al 2011 (dades més recents de l'IDESCAT) d’un total de 13.896 habitants de

més de 16 anys la meitat tenien un nivell d’instrucció de fins ensenyament postobligatori, un 17%

fins ensenyament superior universitari, un 15% tan sols tenien l’educació secundària obligatòria i

un 12% ni això. Per tant, podem afirmar que el nivell d’instrucció del municipi fa 4 anys enrera

no era molt elevat.   

Gràfic 3. Nivell d'instrucció de la població de Sant Celoni de més de 16 anys. 2011. 

Font: IDESCAT. 2015. 
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Pel que fa a l’activitat econòmica dels habitants del municipi al 2011 (dades també més

actualitzades a l'IDESCAT), segons la informació que ens dóna el Gràfic 4, podem veure que dels

13.896 habitants de 16 anys i més que estaven en actiu (amb feina o buscant-ne), pràcticament la

meitat estan desocupats, amb ocupacions intermitents o bé buscant feina. Tan sols un 24% de la

població al 2011 tenia una ocupació remunerada, si contrastem les dades amb les de la Diputació

de Barcelona (Programa Hermes), trobem que l'atur registrat al maig de 2015 és de 1.321

persones, que suposa un 14,87% de la població. Segons aquesta informació, percebem que la

situació laboral ha millorat però de totes maneres parlem d'un gruix important de la població amb

situació laboral inestable, ja que que no tothom que és considerat laboralment actiu està

registrat a l'atur, per tant, les xifres sempre estan per sota de la realitat. Les dades econòmiques

són importants de considerar en aquest cas perquè l'economia pot esdevenir una barrera per

accedir a les propostes culturals de pagament i, per tant, fer minvar el consum d'aquestes. 

Gràfic 4: Població per relació amb l’activitat econòmica. 2011. 

Font: IDESCAT. 2015. 
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2.2.3. El sistema cultural celoní 

L’Àrea de Cultura fa una memòria cada 4 anys, coincidint amb les legislatures de govern, i a

través d’aquest document formulen la valoració de les tasques realitzades, la situació actual i els

nous reptes a assolir. Hem consultat la Memòria del període 2007-2011 (que és la que han seguit

treballant al llarg del mandat de 2011-2015 segons la cap de l'Àrea de Cultura: Esther Prat) per

veure quines estratègies i polítiques culturals duen a terme des de l'Ajuntament. 

Hi ha una voluntat molt clara d’impulsar el turisme al municipi a través de diversos àmbits

que es despleguen de l’eslògan: “SANT CELONI, BOSC CUINA I PATRIMONI”.  

Font: www.santceloni.cat

El bosc reuneix tot el patrimoni natural que hi ha entorn del municipi i cap al que es destina

molta atenció com veurem més endavant. La cuina recull tota una tradició de productes propis de

la zona i, conseqüentment, es reivindica una gastronomia pròpia, fruit de la tasca que va fer el

cuiner Santi Santamaria del restaurant Can Fabes (2 estrelles Michelin). El patrimoni fa referència

al cultural, a l’històric i a l’arquitectònic. D’aquesta manera es pretenen vincular les polítiques

culturals a aquests aspectes potencials de la vila per dotar-la d’interès turístic. La idea és fomentar

aquesta identitat celonina alhora que es busca cohesió social i s’impulsa la creativitat i la

participació per part dels ciutadans. Segons la Memòria del període 2007-2011, els eixos

estratègics amb els que es basa l’Àrea de Cultura són els següents: 

• Cultura i participació: nova gestió cultural i participació de les entitats i la gent del poble.

• Cultura i cohesió social: la cultura i l’educació com a element de cohesió i de reforçament

de la nostra pròpia identitat tot reconeixent la diversitat.

• Cultura i creació: promoció i difusió de la creació.

• Cultura i patrimoni: preservar, enfortir i difondre el patrimoni contribueix al

desenvolupament econòmic.
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Dels quals en destaquem el de participació, ja que és el punt central d'aquest projecte i que

més endavant veurem de quina manera s'ha dut a terme. Els àmbits d’acció mitjançant els quals

es volen desenvolupar aquestes estratègies són: joventut, festes, patrimoni i promoció cultural,

patrimoni natural, llengua catalana, participació i nous formats. 

Tot seguit ens disposem a dibuixar un mapa del sector cultural celoní tant pel que fa als

equipaments i iniciatives gestionats per l'Ajuntament, com pel que fa a les iniciatives privades i del

tercer sector.  

21



SACSEGEM LA FESTA MAJOR! Un model de participació ciutadana en les pràctiques culturals aplicat a la Festa Major de Sant Celoni 

Taula 3. Resum dels serveis i equipaments culturals municipals de Sant Celoni. 2015. 

SECTOR PÚBLIC

SERVEIS DESCRIPCIÓ

Oficina de Català
Pertany al Consorci per a la Normalització Lingüística format per la Generalitat, diputacions, consells comarcals i ajuntaments i s'ocupa d'oferir
cursos de català per a adults, assessorament lingüístic, gestiona el voluntariat per la llengua i participa en la programació del cicle de  cinema
infantil en català, entre altres serveis. 

EQUIPAMENTS

Les competències que li pertoquen,
segons el PECCAT 1 , per ser un

municipi de més de 10.000 habitants
són una biblioteca i un arxiu municipal. 

DESCRIPCIÓ

Biblioteca l’Escorxador

La Biblioteca dóna servei a una majoria considerable de la població, 11.982 celonins/es en són usuaris (un 70% del total de la població) i reb
una mitjana 361 visites al dia, segons les estadístiques realitzades per la Diputació de Barcelona l’any 2014.  La seva missió va més enllà de
donar accés a tothom al fons d’informació i bibliogràfic, considerem que és un dels principals agents de dinamització cultural del municipi ,
ja que oranitza moltes activitats complementàries tant de foment de la lectura com de foment de la creativitat i de treball per a la cohesió social.
L'espai on es troba resulta també un factor clau de la centralitat que ocupa en el sistema cultural del municipi, donat que la Plaça de la
Biblioteca acostuma a ser un dels escenaris on s'ubiquen els esdeveniments culturals del poble, com per exemple, la programació d'arts
escèniques d'estiu: Els Dijous a la fresca. Això és degut a que l'espai ja va ser dissenyat amb forma de petit amfiteatre amb unes grades i un
terra pla que fàcilment el converteixen en espai escènic, tal i com podem observar a la imatge inferior a aquesta taula. 

Al blog de la Biblioteca podem copsar la seva programació cultural: http://bibliotecasantceloni.blogspot.com.es/

Arxiu Municipal la Tèrmica Forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona però no consta com a arxiu organitzat ni tampoc com a arxiu digital. 

Can Ramis 
Sala d'exposicions on s’hi programen exposicions d’artistes locals; no es prioritza tant la qualitat de l’obra sinó que preval el fet d’oferir un espai
per a donar visibilitat a la creació local, seguint la línia que remarca el Pla d’Acció de l’Àrea de Cultura. 

Rectoria Vella En aquest espai s'intenta oferir una programació d’exposicions més variada, portant a artistes de diverses arts plàstiques d’arreu del país i de
fora, primant la qualitat de l’obra per sobre de qualsevol altre aspecte. Una altra línia important és la de la memòria històrica, sovint s’hi
programen exposicions que revisen aspectes de la història local, seguint la voluntat d’afavorir el desenvolupament i creixement personal dels

1 PECCAT: Pla d'Equipaments Culturals de Catalunya (2010-2020): 
http://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgpcc/subdireccio_general_de_promocio_cultural/serveis/equipaments/peccat_2010-2020
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habitants de la vila

Sala Bernat Martorell Es troba dins l'edifici de Can Ramis, és un espai acondicionat per a fer-hi conferències, xerrades, etc. 

Centre de Documentació
del Montnegre i Corredor

Es troba a l'edifici de La Rectoria Vella. Hi ha recollits un miler de documents d’informació sobre la part vallesana del massís sobretot. Sant
Celoni col·labora en els estudis mediambientals i del patrimoni historiartístic que es fan del Montnegre i Corredor. 

Oficina de Turisme
Es troba en un edifici històric del municipi: l'Hospital vell. Hi trobarem informació sobre el Patrimoni Cultural i Natural de la vila, així com
també un altre petit racó d’exposició dedicat als artistes locals. 

Centre Municipal
d’Expressió

La seva activitat es centra en tres grans eixos: la formació, la sensibilització i la divulgació de totes (no ben bé) les modalitats escèniques i
d’expressió artística. Així, hi trobem l’Escola de Música, l’Escola de Teatre i una oferta complementària de cursos trimestrals.

Teatre Municipal l'Ateneu 
Espai escenomusical. Teatre històric de Sant Celoni que ofereix una programació estable d'arts escèniques. Compta amb la Sala Gran que
té un aforament d’unes 584 localitats i la Sala Petita és una sala annexa de petit format que té un aforament d’unes 200 localitats.

Font: Elaboració pròpia

A banda dels equipament esmentats, afegim els del nucli urbà de la Batllòria, que es troba a 6km de Sant Celoni: 

• Equipament cultural Unió Batllorienca: Es tracta d’un edifici multifuncional i polivalent que pretén dinamitzar la vida cultural de la Batllòria.
Alberga l’oficina d’atenció ciutadana, la biblioteca per a joves i adults, el que seria el centre cívic (espai de trobada d’entitats i col·lectius varis)
i una sala d’actes de 180m2 amb capacitat per a 196 persones (per a balls, cinema, xerrades, teatre...). 

• Observatori de la Tordera: Impulsat per l’Ajuntament de Sant Celoni juntament amb l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Institut de Ciència i
Tecnologia Ambientals de la UAB, s’inicia el 1996 de la mà del Dr. Martí Boada (celoní) amb l’objectiu de fer un seguiment de l’estat del riu
Tordera que neix al Montseny i passa pel municipi. 

A la pàgina següent trobem la: 

Taula 4. Resum dels serveis i equipaments culturals privats de Sant Celoni. 2015.
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SECTOR PRIVAT

Entenent el sector privat com a empreses que tinguin una activitat d’explotació relacionada amb la cultura.

EQUIPAMENT DESCRIPCIÓ 

Galeria d'art
El reconegut galerista i marxant d'art Antonio Niebla (que havia estat representant de Chillida) va obrir una galeria al poble on va organitzant
exposicions de la seva col·lecció personal i d'altres. En més d'una ocasió ha col·laborat amb l'Ajuntament organitzant exposicions a la
sala municipal: Rectoria Vella. 

Cinemes 

L’empresa internacional OCINE va dur de nou el cinema a Sant Celoni després de molts d’anys sense poder gaudir-ne degut al tancament de
la sala de cinema que hi havia al centre de la vila als ’90. És un equipament multisales amb projecció digital 3D ubicat al Centre Comercial
Altrium a l’entrada del municipi, que ofereix una cartellera de cinema comercial. Degut a la falta d’afluència de públic entre setmana,
recentment han passat a obrir només de divendres a diumenge. També s'hi han començat a dur a terme iniciatives de treball conjunt amb
l'Ajuntament: cada divendres hi ha una sessió de cinema d'autor en versió original subtitulada. 

Sales privades de festes i
concerts

Le Poupée i I’m sorry Loli són dos locals d’oci nocturn que pertanyen a la mateixa empresa. Ara mateix, són els únics que ocasionalment
organitzen concerts: en el primer més festius perquè és més gran i té llicència d’activitats fins les 06h., i en el segon en petit format, més íntim,
perquè és més petit, té un perfil de públic més adult i l’horari de tancament és a les 03h. 

També hi ha en construcció un altre projecte d'espai musical i de locals d'assaig. I sovint hi ha bars que organitzen concerts a petita escala. 

Escoles de dansa

L’any ’78 a Sant Celoni es va obrir la primera escola de dansa, però n’han anat sorgint de noves i actualment conviuen les següents:

• Escola de dansa Margarita Ponce: Ballet Clàssic, Espanyol, Escola Bolera, Flamenc, Castanyoles, Folklore.

• Escola de dansa Esther Cortés: Ballet Clàssic

• Contrajazz-Escola de dansa Marga Pastells: Dansa Jazz

Escola de dansa Núria Ventura: Flamenc, Clàssic, Contemporani, Hip Hop i Claqué. 

Escola de circ
Des de fa ja tres anys hi ha la possibilitat d’aprendre circ al municipi. L’Escola Circ Los ofereix classes de totes les variants: llit elàstic,
acrobàcia, trapezi, etc. 

Escola de ceràmica
L’Escola Jorca és l’única escola d’arts plàstiques que hi ha al municipi, ha aconseguit crear una tradició i una valoració de l’art de la ceràmica
entre els celonins. 

Font: elaboració pròpia
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        Peu de foto: La plaça de la Biblioteca, que sovint esdevé espai escènic. Font: Google Imatge

Totes aquelles entitats, associacions o cooperatives sense ànim de lucre que funcionen

gràcies al treball voluntari (o no) dels seus membres i que tenen una projecció en l’esfera pública

(busquen un benefici social o cultural) formen el tercer sector. A Sant Celoni, segons dades de

l'Ajuntament actualitzades del Juny de 2015, hi ha 124 entitats, de les quals 42 (un 34% del total)

són de l'àmbit de la cultura. Com veurem més endavant, la majoria de les activitats culturals que

es realitzen al poble són organitzades per entitats o associacions i, fins i tot, les que són

programades per part de l’Ajuntament requereixen del voluntariat d’aquest tercer sector. És per

això que hem cregut convenient esmentar-les totes, a la taula següent les classifiquem segons

l’àmbit cultural que treballen: 
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Taula 5. Resum de les entitas culturals de Sant Celoni. 2015.

TERCER SECTOR
Música Teatre i Circ Dansa Arts Plàstiques i

visuals
Cultura Popular

i tradicional
Altres cultures Altres

Coral Briançó

Els laberints del
so

Soundceloni

Associació
Escola de Circ-

Circ LOS

Grup teatral
Rebrot

Tramoia

Associació del
Ball Tots a la

Pista

Club de Ball
Celodance

Dansa Espiritual
del Ventre

Grupo de Baile
Flamenco

Maisharbàà
Associació 

Passaltpas

Associació
d'Amics per les

Arts

Associació de
creatius plàstics

Jorca

Associació
Fotogràfica
Crisàlide

Agrupació
Sardanista Baix

Montseny

Associació de
Bocs i Cabres de

Sant Celoni

Colla Bastonera
Quico Sabaté

Colla de Diables
de Sant Celoni

Colla de Grallers
i geganters de la

Batllòria  

Colla de Grallers
i geganters

deSant Celoni

Colla del Ferro
(Ball de Gitanes) 

Asociación de
Bornichos en

Catalunya

Associació
Cultural Dan-Tien

Associació
Cultural

Romanesa-
Catalana

Asociación
Ecuatoriana de
residentes en St

Celoni

Associació
Intercultural Al-

Madaa Horitzons

Associació
Integració
Cultural

Colombiana

Grup
d'Immigrants del
Baix Montseny

Associació Club
Modelisme
Ferroviari

Associació
Cultural del poble

d'Olzinelles

Associació
Cultural

Tramendus

Associació Socio-
Cultural

Accessible

Ateneu de Sant
Celoni

Carai com peta
entre el

Montseny i el
Montnegre

Casal Popular i
Independentista
Quico Sabaté

Centre de Debats
del Baix

Montseny

L'Eixam 

Grup de
Puntaires

La Clau que obri
tots els panys

Òmnium cultural
del Baix

Montseny

Trup de Nassos

3 3 6 3 7 7 13
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l'Ajuntament de Sant Celoni
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Dels resultats d’aquesta classificació en podem extreure diverses conclusions. El nombre

d’associacions que es dediquen a la dansa confirmen la forta presència que té aquesta a Sant

Celoni, com bé hem vist anteriorment al sector privat. Tenint en compte, a més, que les que són de

danses tradicionals (Ball de Gitanes, Ball de Bastons i Sardanes) les hem ubicat a la columna de

cultura popular tradicional. 

Segons dades de l’IDESCAT, recordem que actualment Sant Celoni té un 13% (2.001

habitants) de població estrangera i això es fa pal·lès en la diversitat d’associacions d’altres

cultures, malgrat una sigui espanyola (els Bornichos són de Bornos, Cadis).  

El nombre d’associacions que es dediquen a incentivar la cultura popular tradicional és

considerable, tenim: Colla de Diables, Geganters, Bastoners, Ball de Gitanes, Sardanistes i

l’Associació Bocs i Cabres (que promou les festivitats tradicionals com la Castanyada,

Carnestoltes o el Solstici d’Estiu, que durant temps s’havien deixat de celebrar o ho havien fet

d’una manera molt minsa).

Un fet que no és visible a partir d’aquestes dades però que es sabut per tothom és que, en

molts casos, trobem l’associacionisme com una via que permet realitzar activitats lucratives

aprofitant-se dels recursos públics. Per exemple, alguns grups de dansa utilitzen el dret de fer ús

d’un equipament públic que tenen com a associació, per a realitzar classes de les quals algú en

treu un benefici econòmic. Havent fet aquesta consulta a la cap de l’Àrea de Cultura, em va

respondre que és una manera de donar suport als projectes, al no tractar-se d’un lucre molt

significatiu, es tolera aquesta “trampa” amb la llei per tal de facilitar la realització de les activitats

en comptes de posar-los traves. Amb això volem dir que el fet de pertànyer a l'àmbit cultural no és

una garantia que la seva activitat principal es centri en aportar benefici (social) al municipi. 

Aquest, però, no és el cas de LA CLAU del Baix Montseny, projecte que val la pena

esmentar com a exemple de nou model relacional en resposta a la crisi econòmica i sobretot la

crisi de valors i d’estructures socials. Es tracta d’un espai d’oci alternatiu format per entitats i

associacions, persones individuals i moviments del Baix Montseny que proposa una oferta cultural

i d’activitats formatives permanent. Amb una clara voluntat de ser un espai de trobada que fomenti

l’acció i l’esperit crític dels ciutadans, així com també la cultura popular. Disposa d’un local amb

una sala polivalent, una sala de reunions i un bar-restaurant. Té una oferta formativa i d'oci molt

variada: s’hi organitzen cursos de molts àmbits (fotografia, cuina, disseny...) així com també

activitats de diferent caire com concerts, recitals, obres de teatre, exposicions, xerrades, festes,

etc. La majoria dels participants són gent jove; és clar que sorgeix com a reacció davant una

manca d’oferta cultural i d’oci per part del sector públic. 

Aquest cas, dóna peu a presentar la visió global del mapa cultural de Sant Celoni, on es fa
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visible la importància del tercer sector. 

Gràfic 5. Comparativa del pes que ocupa cada sector cultural del municipi. 2015. 

Font: elaboració pròpia 

Així doncs, veiem que el teixit associatiu celoní és molt important, hi ha moltes iniciatives

culturals provinents dels propis habitants, això demostra una gran capacitat organitzativa i un gran

esperit emprenedor. Una possible hipòtesi és que la majoria hagin sorgit per oferir una activitat que

des del sector públic no es promou. És el cas de la dansa, al Centre Municipal d’Expressió no se’n

fa, i tant al sector privat com al tercer sector trobem resposta a aquesta necessitat: escoles i grups

de dansa. De la mateixa manera succeïa amb el teatre fins fa un parell d’anys que s’ha ampliat

l’oferta del Centre Municipal d’Expressió, no existia cap escola i per això van néixer els diversos

grups de teatre. Tot això, quant a l’àmbit de la formació, si parlem de l’organització d’activitats i

esdeveniments culturals comprovem que, per la quantitat d’organismes que arrepleguen els tres

àmbits, l’oferta cultural és pobra pel nombre d’habitants que té el municipi. És per això que,

col·lectius com els joves s’organitzen i creen els seus propis espais i activitats al marge del sector

públic i el privat, perquè la poca oferta que hi ha no respon a les necessitats de tot el jovent que,

òbviament, alberga perfils molt diferents. 

El Pla d’Actuació Municipal definia clarament un model cooperatiu entre l’Ajuntament i les

entitats. Per una banda, se’ls dóna totes les facilitats possibles a nivell d’infraestructures i

materials, però si pensem en la quantitat tan elevada d’associacions que hi ha, és fàcil d’imaginar

que és impossible oferir espais a tothom, no hi ha prou equipaments per cobrir les necessitats de

tot el tercer sector (només hem esmentat les associacions culturals). Per altra banda, es donen

subvencions ordinàries (ingressos necessaris per al funcionament de l’entitat) i subvencions
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extraordinàries (ingressos necessaris per finançar activitats concretes). Llavors, a través de

comissions de festes i de reunions per a activitats o esdeveniments específics, es fa partícep a les

entitats de les polítiques municipals, com veurem més endavant amb el cas de la Festa Major. Una

altra manera que té l'Ajuntament de donar-los suport és reconeixent la seva tasca i fent-la visible a

través d’una Guia que recull totes les entitats, un apartat al web de l’Ajuntament i, una mostra

d’entitats que s’organitza els caps de setmana del mes de Maig a la Plaça de la Vila on tenen un

espai de promoció per a donar-se a conèixer i també la possibilitat d’organitzar activitats. 

Quant al Sector Privat, en el darrer any han començat a establir-se alguns vincles amb

l’Ajuntament. Per exemple, el pack “Teatre i forquilla”, que ofereix descomptes als espectadors que

van a veure la programació del teatre municipal per després anar a sopar o dinar a un dels

restaurants del poble que formen part de l'associació Sant Celoni Cuina, o també amb els cinemes

OCINE amb els que programen conjuntament la programació de Cinema Infantil en Català i amb

els que han engegat un cicle de cinema d'autor en versió original subtitulada. En altres àmbits fora

del cultural sí que hi ha més cooperació amb el sector privat, per exemple amb el món de la

restauració s’han creat tot d’activitats per a promoure la gastronomia local i donar un impuls als

restaurants celonins. 

Per a fer créixer i complementar l'oferta d'oci i cultura, però, és necessari comptar amb els

tres sectors, ja que tots tres són fruit dels interessos i les demandes de la població. Si hi ha moltes

associacions i escoles de dansa, serà que aquesta expressió artística agrada a una part important

de la població? O tenint en compte que, a més del Centre Municipal d'Expressió, hi ha grups de

música, grups de teatre, entitats que organitzen festivals de música, etc., hi ha prou oferta cultural

per satisfer tota aquesta demanda? Es reflecteixen aquests interessos dels habitants en la

programació cultural? I en la Festa Major? 

En aquest sentit, a més a més, recuperem la idea esmentada al principi segons la qual Sant

Celoni actua com a motor econòmic, comercial i cultural del Baix Montseny. Aleshores entenem

que aquesta capitalitat cultural del municipi hauria de llegir-se no només en la seva agenda

cultural sinó també en l’èxit d’aquesta. Per tant, afirmem que Sant Celoni és ric en població

interessada en aspectes culturals i en població organitzada però caldria veure si la seva

programació cultural al llarg de l'any i també durant la seva Festa Major (objecte d'aquest treball)

beuen dels interessos d'aquest públic potencial. 
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2.2.4. La potencialitat de l'àmbit artístic al municipi i les seves rodalies

No volíem deixar d'esmentar la riquesa artística pel que fa a gent que es dedica o que està

relacionada amb l'àmbit de les arts i pel que fa a iniciatives també artístiques (no tant a

infraestructures) que hi ha al municipi i a les seves rodalies. Sobretot ens fixem en els municipis

amb els que Sant Celoni forma un continu urbà: Santa Maria de Palautordera i Sant Esteve de

Palautordera (a partir d'ara SMDP i SEDP), el que anomenaríem el Corredor o la Conca Mitjana

del riu Tordera. 

Tot seguit, al Gràfic 6 podem observar la dimensionalitat de cada art escènica veient les

iniciatives que hi ha al seu voltant, diferenciant les iniciatives privades o del tercer sector amb les

del sector públic. 

30



SACSEGEM LA FESTA MAJOR! Un model de participació ciutadana en les pràctiques culturals aplicat a la Festa Major de Sant Celoni 

Gràfic 6. Mapa d'agents i iniciatives artístiques als municipis del Corredor de la Tordera (Sant Esteve de Palautordera, Santa Maria de
Palautordera i Sant Celoni). 2015. 

Font: Elaboració pròpia
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2.2.5. La Festa Major de Sant Celoni 

2.2.5.1. Història i descripció

L a Festa Major de setembre de Sant Celoni (Festa de la Verge del Puig) és

l’esdeveniment cultural del municipi que té una durada més llarga i el que arreplega a més gent,

no només del poble sinó també de la comarca. Per una banda, perquè per als pobles de les

rodalies St Celoni ja és el lloc on van a buscar l'oferta d'oci pel fet que és el municipi més gran i

l'únic que disposa -encara que sigui escassa- d'oferta d'oci nocturn per als joves, i per altra banda,

per les dates en què cau: el primer cap de setmana de setembre, pel que és de les darreres festes

majors de l'estiu de la zona. Tot seguit, us presentem un mapa de les festes majors més

concorregudes de la zona del Vallès Oriental (en vermell) i el Maresme (en blau): 

Font: Elaboració pròpia a partir dels mapes de l'Atles Electrònic de la Generalitat de Catalunya

– Festa Major d'Areny de Mar, segon cap de setmana de juliol

– Les Santes de Mataró, a finals de juliol

– Festa Major de Sant Esteve de Palautordera, el primer cap de setmana d'agost

– La Garrinada d'Argentona, a principis d'agost

– Festa Major de Cardedeu, per la Verge d'agost

– Festa Major de Granollers, última setmana d'agost
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– Festa Major de Sant Celoni, primer cap de setmana de setembre (alhora que Llinars del
Vallès, que no fgura al mapa) 

El que cal tenir en compte d'aquesta informació és que hi ha establerta una espècia de “ruta

de festes majors” que tot el jovent es marca al calendari i van recorrent cada cap de setmana un

municipi diferent per viure la seva festa. I, en aquest sentit, Sant Celoni suposa l'última festa major

de l'estiu, abans de la Diada Nacional de Catalunya i abans que comenci el curs escolar i la rutina

en tota regla de la majoria de treballadors. 

2.2.4.2. Centre d'interès de la festa

La Festa Major de Sant Celoni no prové de cap tradició prèvia pel que fa a activitats que

s'hagin dut a terme des que es té coneixement de la celebració d'aquesta. Fins ara farà 15 anys, la

festa seguia un model tradicional on bàsicament hi havia un pregó, programació musical, un sopar

popular, cercavila, correfoc... és a dir, mostres de cultura tradicional combinades amb activitats

d'entreteniment i focs artificials de cloenda (cosa que ara no tenim!). I doncs en un moment l'equip

de l'Àrea de Cultura va decidir intentar fer un gir a la festa i importar un model que en d'altres

municipis (com Granollers) funcionava molt bé: la competició entre dos equips. Aquest model

de festa basat en enfrontaments històrics té tradició a llocs com el País Valencià amb els Moros i

Cristians o també a Múrcia amb els Cartaginesos i Romans, l'afany de guanyar resulta un motor

per fer augmentar la implicació i la participació dels habitants en la seva festa.

Així doncs, des de fa 15 anys, el fil conductor de la Festa Major és el Corremonts, una

competició entre dos equips: e l s Senys i els Negres, referents a les dues muntanyes que

envolten el municipi: el Montseny i el Montnegre. En d'altres municipis, com Granollers, el motiu de

la competició té un sentit històric lligat amb una anècdota del municipi on dos rajolers van fer una

juguesca per aviam qui aconseguia fer més rajoles en menys temps i això va servir per dividir la

població en els dos colors de les rajoles: el Blanc i el Blau. A Sant Celoni es va optar per agafar un

valor del municipi, el seu entorn natural, per a fer-ne bandera i alhora fer triar els habitants

entre una muntanya o l'altra. 
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    Peu de foto: murals pintats per membres de les colles dels Senys i els Negres. Font: fotografies cedides per Carles Reberté 

Es tracta, doncs, d'afegir a la festa un relat i una missió: guanyar la clau del poble. El relat

es desenvolupa a través de diverses proves que van enfrontant les dues colles al llarg de la festa i

a través d'aquestes es decideix qui es mereix vetllar pel poble. 

La festa comença amb el pregó a la plaça, que acostuma a ser en format d'espectacle

d'alguna de les entitats del municipi. Durant un temps les colles tenien “caps de colla” i aquests

pujaven al balcó a animar les respectives colles però des de fa uns anys s'ha eliminat aquesta

figura per falta de voluntaris per a liderar. La missió d'animar la supleix una figura que dinamitza la

festa: el personatge de la festa major. Aquest personatge forma part del relat de la festa, el

primer d'ells va ser el Sr Monts, després es va ampliar la família i va arribar la seva neboda: la Srta

Muntanyetes i el darrer any va arribar el seu mestre de bones maneres: el Baró de Pam i mig.

Peu de foto: El Sr Baró de Pam i Mig interpretat pel pallasso Claret Papiol i la Srta Muntanyetes interpretada per la pallassa Mireia

Peña. Font: fotografies pròpia
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Es tracta d'un actor contractat que té el paper d'animar i d'arbitrar la festa. És present a

totes les proves que es van duent a terme al llarg dels 3 dies de festa major i que enfronten els

dos bàndols fins proclamar-ne un guanyador el darrer dia, al veredicte. Les proves que porten

més temps fent-se són les següents: 

• Correxarrups:

Una gimcana nocturna per a adults que realitzen a l'hora Negres i Senys i que combina

proves on s'enfronten els dos equips amb xarrups. Arrenca la gimcana a la plaça de la Vila

i d'allà els dos equips es separen i segueixen recorreguts diferents però van coincidint en

diversos punts que és on es realitzen les proves. Hi ha un animador (acostuma a ser el

clown Pep Callau) que va donant les indicacions per a les proves. 

• Correxutxes: 

La mateixa idea que el Correxarrups però adaptada als infants, en comptes de xarrups

mengen “xutxes”. 

Peu de foto: Prova del Correxutxes. Festa Major 2011. Font: Imatge cedida per l'Ajuntament de Sant Celoni 

• Rucada: 

És una cursa de rucs on cal fer equips de dos senys i dos negres que s'aniran enfrontant

en diverses curses. Un comença fent una primera volta a la pista i, quan arriba, li ha de

passar el relleu al company, que serà el que determinarà si guanyen o perden la cursa,

depenen si arriba abans ell o el contrincant.  
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Peu de foto: Cursa de la Rucada. Festa Major 2015. Font: Imatge cedida per l'Ajuntament de Sant Celoni 

• Estirada de corda: 

Prova basada en el tradicional joc d'estirar la corda, hi ha quatre categories: Infantil de 6 a

10 anys, juvenil d'11 a 15 anys, dones de més de 16 anys i homes de més de 16 anys. Es

fan un màxim de 3 estirades per categoria, per tal de buscar el desempat. 

Peu de foto: Estirada de corda femenina. Festa Major 2012. Font: Imatge cedida per Carles Reberté

• Cursa d'ermites: 

Es tracta d'una cursa que fa un recorregut pel patrimoni arquitectònic i religiós del municipi,

que compta amb diverses ermites ubicades en diferents barris del poble. Pot fer-se corrent

o caminant, en qualsevol cas, el que es premia és el nombre de participants de cada colla,

no el temps mínim que triga a fer-se el recorregut. 
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Peu de foto: Sortida Cursa de les Ermites. Festa Major 2014. Font: Imatge cedida per Sussss 

A banda, també n'hi ha d'altres que tenen a veure amb la decoració de carrers, fotografies o

proves solidàries (donar sang i recollir aliments). Tot plegat fa que molta gent del poble s'impliqui

en la festa d'una manera activa, les colles s'autorganitzen i preparen activitats pròpies, engalanen

els carrers i fins i tot arriben a fer creacions com crits de guerra, danses, cançons, vídeos... Podem

afirmar que la competició arrossega a una majoria dels habitants. Sembla que la Colla dels Negres

és la que té més seguidors (és la colla que ha gunayat més festes majors), però no es

comptabilitza de cap manera. També és difícil determinar quin perfil de gent segueix cada colla i

perquè. De fet, ha estat un tema tractat darrerament al Procés Participatiu ja que s'ha detectat un

clar problema de comunicació pel fet que hi ha molta gent que no entén com o perquè es pot fer

d'una colla o d'una altra. La cosa funciona de manera que en uns inicis els tècnics de l'Ajuntament

van repartir les entitats culturals entre una colla i una altra per tal que estigués equilibrat, però no

hi ha res que determini de quina colla has de ser, així que el comportament més habitual és que la

gent trïi pel que els seus pares ja l'han fet de petit o bé pel cercle d'amistats. És estrany que algú

es canviï de bàndol. 

Fora de la competició del Corremonts al programa trobem la programació musical que es fa

a l'espai de barraques, activitats de cultura popular tradicional que formen part dels rituals de totes

les festes majors catalanes (cercaviles, correfocs, etc), activitats pensades per a franges d'edat

específiques (sobretot gent gran i infants) i activitats de mostres d'entitats, associacions i clubs

esportius que aprofiten la festa per a promocionar les seves pràctiques. És a dir, podríem

categoritzar les activitats segons si persegueixenuna funció competitiva, d'entreteniment,

cultural o promocional. En apartats posteriors mirarem amb més detall el programa de la festa. 
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2.2.4.3. Gestió i organització de la festa 

Font: Imatge cedida per Carles Reberté 

El pes de l'organització de la festa recau en l'Ajuntament del municipi. Aquest, però, compta

amb el suport de diverses entitats per a dissenyar el programa de la festa i també com a “mà

d'obra” durant la festa en sí per a possibilitar l'organització de totes les activitats. Les entitats són

les que fan viva la festa i cal tenir en compte que són col·lectius de gent que per voluntat pròpia es

troben i organitzen activitats, per tant, ja tenen tota una estructura muntada que permet poder

informar i comptar amb molta gent amb molta més rapidesa que si es fés una crida extensiva a

tota la població. 

L'Ajuntament, doncs, és qui inicia el procés de preparació de la festa convocant a les entitats

i a totes aquelles persones que a títol individual estiguin interessades en participar de

l'organització de la festa. La feina es divideix per comissions temàtiques: barraques, concerts i la

competició del Corremonts. En aquestes reunions, guiades per un tècnic de cultura, es reben

propostes i es busca el consens de cara a tancar els diversos aspectes de la programació. En

aquesta segona fase de presa de decisió, però, veiem que és l'Àrea de Cultura és qui, en última

instància, aprova o desaprova el que s'hagi acordat a les comissions. 

El funcionament de les barraques també està estipulat i controlat per l'Ajuntament. Per a

poder posar barraca a la festa s'han d'acomplir una sèrie de criteris:

• Ser entitat municipal amb número de registre municipal i NIF, amb els estatuts registrats a

la Generalitat

• Participar activament en el teixit associatiu del municipi i fer com a mínim dues activitats

populars a l'any, obertes a tothom.

• Entrar a formar part de la Comissió Barraques de Festa Major, i mostrar interès per fer una
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barraca.

Aquests criteris serveixen per a fer un tall respecte el sector privat i el tercer sector, ja que hi

hauria bars i restaurants que voldrien posar barraca per a lucrar-se. I alhora per posar també un

tall entre els col·lectius que són més actius culturalment al municipi i els que no ho són tant, tot i

que tampoc s'exerceix un control excessiu.  

Al Diagrama 1 visualitzem la jerarquia d'organització que es segueix a la Festa Major de

Sant Celoni:  

Diagrama 1. Fases, agents i procés que configuren el funcionament de la Festa Major
de Sant Celoni. 

Una organització totalment vertical on, tot i la participació del tercer sector, totes les

decisions passen per l'Ajuntament i, per tant, és aquest organisme qui porta el pes de la festa. 
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2.2.4.4. La comunicació de la festa 

Considerem la comunicació un aspecte clau en totes les fases de la festa: des de

l'organització i tot el procés de preparació fins als dies de festa i la seva valoració posterior. És per

això que tot seguit expliquem les eines que utilitza l'Ajuntament de Sant Celoni per a comunicar les

diferents etapes de la festa. 

L'eina clau amb la que és segur s'arriba a tots els habitants del municipi és: el repartiment

del programa de festa major porta a porta. Tot i així, aquest repartiment arriba amb poca antelació

respecte al data d'inici de la festa. Pel que fa a altra publicitat en format físic, també es pengen

dues pancartes grans a les dues entrades al poble i cartells als carrers principals. 

El web de l'Ajuntament també esdevé un canal d'informació a l'abast de tothom (tothom qui

navega per la xarxa), durant la festa major s'hi penja el programa, surt com a “Activitat destacada”

i a l'apartat “Agenda” s'inclouen les activitats de la festa. A la imatge inferior podem valorar

l'accessibilitat del lloc web. Per una banda, trobem encerclat en vermell una barra de menú a la

part superior de la pàgina per accedir a una informació del tipus més pràctic: telèfons, adreces,

mapes... Per altra banda, trobem encerclat en blau una barra de menú lateral que ens permet

accedir a informació sobre l'Administració Pública, sobre el municipi i sobre temes relacionats amb

la vida i els serveis que en aquest s'hi troben (sanitat, cultura, esports, educació...). A la banda

central hi ha un canal de notícies que es va actualitzant diàriament i a la banda dreta, assenyalat

amb color taronja, trobem els apartats on en època de Festa Major, trobaríem la informació

d'aquesta: l'Agenda i Destaquem. El web, però, no el consideraríem d'una elevada accessibilitat

donat que la informació està excessivament classificada, hi ha massa menús i la impressió al

entrar-hi és de massa informació, tanta, que dificulta la cerca. 

Font:  www.santceloni.cat
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De fet, dins del lloc web de l'Ajuntament (www.santceloni.cat) hi ha una pàgina web dedicada

a la Festa Major però a la qual, com bé veiem a la imatge anterior, no hi trobem un enllaç directe. 

Les xarxes socials serveixen de reforç de la informació via suports digitals. En els dos

darrers anys s'han invertit molts esforços en crear uns comptes de Facebook i Twitter per relatar i

informar ràpidament de l'última hora de la festa i s'ha contractat personal per a que realitzi aquesta

tasca. L'estratègia de comunicació consisteix en fer servir el personatge de la festa major: la Srta

Muntanyetes, com a canal de difusió. A través d'aquests dos canals es va actualitzant el marcador

de la competició i es va informant de canvis d'última hora i fent recordatoris de les activitats del

programa. Al Facebook es busca una comunicació amb més recursos visuals (imatges i vídeos) i

amb un to més narratiu. En canvi, al Twitter es tracta d'informar el més breument i ràpidament

possible del que està succeïnt, tant a nivell de “comentar la jugada” com a nivell de donar notícies

d'última hora. 
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Alhora el que es busca amb tots dos canals és la interacció amb els seus seguidors i el fet

d'alimentar aquest imaginari comú de la festa format per les colles, les proves, els personatges, els

valors... A les imatges superiors, extretes dels perfils de Facebook dels dos personatges que han

conviscut a la darrera Festa Major: el Sr Baró de Pam i Mig i la Srta Muntanyetes, podem valorar el

seguiment que tenen les publicacions dels personatges i alhora com es relaten les activitats, com

es comuniquen també les experiències i com es promocionen els concursos. El nombre d'amistats

de la Srta Muntanyetes al Facebook és de 1.555 i del Sr Baró de Pam i Mig de 393. Com que va

ser la primera festa major del Sr Baró de Pam i Mig perquè va ser any de canvi de personatge,

doncs l'arrencada de seguidors de les xarxes socials encara no ha assolit els mateixos que la Srta

Muntanyetes. Com a estratègia de comunicació, doncs, ja veiem que no és bona perquè els

seguidors aconseguits durant tant de temps, es perden o s'han de tornar a guanyar amb l'altre

perfil. Tot i així, d'aquesta manera és possible el doble joc i la interacció entre els dos personatges

també al món virtual. 

Amb el Twitter succeeix el mateix, el nombre de seguidors del Sr Baró de Pam i Mig també

és inferior, tot i que per altra banda és normal perquè el personatge s'estava donant a conèixer i,

malgrat se'l va fer el canal de comunicació principal i a través del compte de la Srta Muntanyetes

es feia difusió de tot el que informava ell, el Baró no tenia els nivells de popularitat de la

Muntanyetes, que realment funciona com a altaveu i fins i tot com a líder d'opinió.  
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A les imatges superiors, extretes dels timelines dels comptes de Twitter dels dos

personatges veiem la interacció entre els dos personatges i també amb els comptes de Twitter de

les colles de Senys i Negres i també podem observar el to informatiu de les piulades. Encara que

en aquestes no es percebi, el llenguatge usat en aquestes s'adequa totalment al llenguatge i el

vocabulari que utilitzen també ambdós personatges. 

Una estratègia per a dinamitzar les xarxes socials i incloure-les també dins la festa ha estat

proposar als celonins concursos virals a través de Twitter, Facebook i també mitjançant l'aplicació

fotogràfica Instagram, on aquests dos personatges també tenen comptes però que no serveix de

mitjà informatiu sinó de recull d'arxiu visual de la festa. A Twitter es tractava o bé tan sols de

retwitejar o de concursos on demostrar habilitats amb el llenguatge oral i escrit com rodolins o

anagrames; a Facebook tenien més a veure amb temes audiovisuals que miren de vincular-se

sempre a l'ordre del dia dels món youtuber, a la darrera festa es va optar pel repte entre Senys i

Negres a llençar-se una galleda d'aigua per sobre (com la campanya de solidaritat amb l'Ebola); a

Instagram no podien tenir a veure amb altra cosa que no fos la imatge, es proposaven pautes per

a penjar fotografies, com per exemple aconseguir captar un petó entre Senys i Negres. 

Finalment, a banda de la publicitat gràfica (programes, cartells i pancartes) i la publicitat

digital (web i xarxes socials) també es fan servir els mitjans de comunicació locals: la publicació

mensual “L'Informatiu” que es reparteix també a tots els habitatges i equipaments municipals del

municipi i falques a la ràdio municipal, Punt7 Ràdio. Això són les mesures preses per

l'Ajuntament, a banda també es comunica el programa de la festa a través d'altres mitjans

comarcals com el 9Nou, per exemple. 

2.2.4.5. El pressupost de la festa 

La Festa Major bàsicament es nodreix del finançament públic, concretament un 81% dels

ingressos provenen del pressupost de l'Ajuntament. El 19% restant prové del que es recapta de

les poques activitats que hi ha de pagament: el Correxarrups, el Correxutxes, el Sopar Popular i

l'Arrossada, de la venta del merchandising i dels comerços del poble que patrocinen la festa, tal i

com veiem a la Taula 3. 
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Taula 3. Recaptació de les activitats de pagament de la passada Festa Major del 2014:

RECAPTACIÓ FESTA ACTIVITATS AJUNTAMENT 2014

ACTIVITAT INGRESSOS

Paradeta (tiquets Correxarrups, Correxutxes i
merchandising) 

15.158

Tiquets arrossada 3.420

Tiquets sopar popular 7.200

TOTAL INGRESSOS FESTA 25.778

ALTRES FONTS DE FINANÇAMENT

Patrocinadors 4.940

TOTAL INGRESSOS 4.940

TOTAL RECAPTACIÓ 30.718
Font: Elaboració pròpia amb les dades facilitades per l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament

Segons la cap de l'Àrea de Cultura, Esther Prat, aquests ingressos reverteixen en la pròpia

Festa Major. Els ingressos dels patrocinadors van destinats a comunicació, els de l'arrossada i el

sopar popular van destinats a cobrir les despeses d'aquestes mateixes activitats i la resta

(correxarrups, correxutxes i merchandising) també són per a sufragar els costos de material de les

activitats i de compra i estampació del merchandising. En el cas de superàvit, s'arriba a un acord

amb l'interventor de l'Ajuntament per a que aquests diners siguin reservats per a la Festa Major de

l'any següent. 

La partida dedicada a la Festa Major al 2014 va ser de 131.000€ i va ser la inversió més

baixa dels darrers 10 anys. Des del 2005 el pressupost ha davallat en 84.000€, com podem

observar al Gràfic 6: 
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Gràfic 6. Resum del pressupost dedicat a la Festa Major del 2005 al 2014. 

Del 2011 al 2012 és quan observem la davallada més significativa, de 30.000€ en total.

Aquest període coincideix amb època de retallades a tots els nivells de l'Administració Pública, des

d'aleshores però, no s'ha tornat a superar la xifra dels 140.000 sinó que any rera any el pressupost

ha anat minvant. Per la Festa Major del 2015 però, s'ha previst un augment de 9.000€ que assolirà

de nou la xifra dels 140.000€ i, sobretot, que serà la primera vegada que s'incrementa el

pressupost en 8 anys (des de 2007). Hem de tenir present per això, que el 2015 ha estat any de

canvi de legislatura i que, sovint, els governants acostumen a jugar les seves últimes cartes quan

s'acosten les eleccions. La gestió del pressupost de l'Admnistració Pública, malauradament, acaba

estant subjecte a les voluntats i els interessos de qui està al govern en aquell moment. 

Parlant de gestió del pressupost, ens centrem en observar quines són les despeses de la

Festa Major a la Taula 4. 
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Taula 4. Despeses de la Festa Major de Sant Celoni 2014. 

INVERSIÓ DE L'AJUNTAMENT EN LA FESTA

CONCEPTE DESPESA

CATXETS

Catxets concerts grups musicals i orquestres 33.793,25

Catxet animació Correxarrups 3.015

Catxet Personatges FM 2.420

TOTAL CATXETS 39.228,25

MATERIAL ACTIVITATS

Activitats Corremonts 5.613

Pregó 1.200

Resta d'activitats 9.278

Sopar popular 7.275

Arrossada 5.298

Material àpats (Plats, gots...) 1.332,36

Material divers organització 760,24

Marxandatge i obsequis 718,74

TOTAL MATERIAL ACTIVITATS 31.475,34

PERSONAL

Fundació Acció Baix Montseny. Empleats Paradeta i repartició
publicitat

2.672,48

Geganters 2.605

Personal tècnic so i llums 1.800

Personal comunicació: xarxes socials 1.600

TOTAL PERSONAL EXTRA 8.677,48

SERVEIS 

Empresa seguretat 9.145

Muntatge infraestructures escenaris 4.235

Empresa vigilància i gestió urinaris 3.630

Publicitat gràfica: programes i cartells 3.407,36

Bodegues Costa 2.000

Empresa material reutilitzable 800

Empresa neteja 800

Impremta entrades i tiquets 500

Empresa lleure i dinamització cultural 439,8

Servei urgent lampisteria 400
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TOTAL SERVEIS 25.357,16

INFRAESTRUCTURES I TÈCNIQUES

Grup electrògen 11.782,73

Empresa tècnics llum i so 7.078,5

Lloguer taules i cadires 3.624,56

Lloguer urinaris i tanques 800

TOTAL INFRESTRUCTURES I TÈCNIQUES 23.285,79

ALTRES

SGAE 2.000

TOTAL ALTRES 2.000

TOTAL DESPESES FESTA 130.024,02

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l'Ajuntament de Sant Celoni

Al gràfic 7 trobem resumida la informació de la Taula 4, el percentatge més elevat del

pressupost està dedicat a les contractacions dels diversos grups musicals, orquestres i

espectacles diversos. En segon lloc trobem les despeses de la resta d'activitats (Corremonts,

activitats culturals, àpats...) i en tercer i quart lloc tot el que vindrien a ser la contractació de serveis

i infraestructures per a tots els aspectes de seguretat, higiene, tècniques, etc. 
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Gràfic 7. Resum de despeses de la Festa Major de Sant Celoni 2014. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l'Ajuntament de Sant Celoni

A partir d'aquesta informació presentem doncs un balanç dels ingressos que ha obtingut
l'Ajuntament i de les despeses que li ha generat la festa. 

Taula 5. Balanç d'ingressos i despeses de la Festa Major de Sant Celoni 2014. 

BALANÇ

INGRESSOS DESPESES

Ingressos merchandising i
activitats

25.778 D e s p e s e s a c t i v i t a t s ,
material, serveis i personal

130.024,02

Ingressos patrocini 4.940

TOTAL 30.718 TOTAL 130.024,02

RESUM DE COMPTES

Despeses generades festa 130.024,02

Ingressos generats per la festa 30.718

Diners invertits per l'Ajuntament 99.306,02
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l'Ajuntament de Sant Celoni
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Tractant-se de la festa d'un poble i tractant-se així mateix de l'Administració Pública, és clar

que la font principal de finançament provingui de l'Ajuntament. Ara bé, per una banda es pot

treballar per a assolir més fonts de finançament d'empreses del municipi o bé, per altra banda,

poden pensar-se també estratègies d'obtenció d'ingressos mitjançant les activitats de la festa, com

pot ser la venta de merchandising. Tot i així, no hi hauria tants motius d'aportar diners a

l'Administració Pública per a la gestió de la festa (principalment, perquè amb els impostos ja se n'hi

donen) com per a donar-los, per exemple, a les entitats del municipi, que són els agents actius que

es fan més visible en el sistema cultural del municipi. És important tenir en compte aquets fets de

cara a la imatge i les possibilitats de la festa. Al Gràfic 8 trobem el resum d'informació sobre l'estat

de fonts de finançament que rep la festa. 

Gràfic 8. Resum de les fonts de finançament de la Festa Major de Sant Celoni 2014. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l'Ajuntament de Sant Celoni
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L'efecte directe de la festa, però, va més enllà de l'activitat que gestiona l'Ajuntament. Les

entitats que posen barraca obtenen uns beneficis provinents dels serveis de beure i menjar que

ofereixen però que no reverteixen en la festa sinó que són 100% guanys per a les entitats. A la

Taula 6 presentem la informació cedida per 8 de les 11 entitats que a la Festa Major del 2014 van

muntar barraca entorn els guanys que van obtenir en aquesta. El total doncs, no és real, sinó que

és orientatiu. 

Taula 6. Benefici de les entitats amb barraca a la Festa Major de Sant Celoni 2014. 

BENEFICI DE LES ENTITATS QUE MUNTEN BARRACA A LA FM 2014*

ENTITAT BENEFICI

Entitat cultural 1: beguda 1.158,01

Entitat esportiva 1: beguda 1.427,64

Entitat social 1: beguda 1.688

Entitat esportiva 2: beguda i menjar  3.500

Entitat esportiva 3: beguda 851,9

Entitat cultural 2: beguda 700

Entitat cultural 3: beguda 1.100

Entitat cultural 4: servei de gots 1.754

BENEFICI TOTAL BARRAQUES 12.179,55

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l'Ajuntament de Sant Celoni

*Aquestes dades no estan completes ja que hi ha hagut entitats que no ens han facilitat aquesta informació. Falta la informació
de tres barraques. 

Com que aquests beneficis econòmics no reverteixen en la festa, formarien part de les

externalitats econòmiques que genera la festa, és a dir, l'impacte econòmic que genera l'activitat

durant aquells dies en aquella zona. Estaríem parlant de la contractació de proveïdors que donen

servei a empreses que participen de la festa (empreses que munten activitats, seguretat,

salubritat, empreses que serveixen les barraques...), de l'augment de vendes del sector de la

restauració, dels supermercats i comerços en general, dels allotjaments, proveïdors de tots

aquests negocis... La festa és clar que té un efecte multiplicador en l'economia local i també en

l'economia nacional, però no existeixen dades de la Festa Major entorn aquesta qüestió. 
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2.2.4.6. La participació a la festa 

La festa no només es mesura en termes econòmics sinó també en l'impacte social que té en

el municipi i en la zona. Els indicadors de participació són una bona eina per a mesurar el

seguiment que tenen les activitats respecte el conjunt de la població, dels què se'n desprèn la

implicació i l'atracció dels habitants amb i per la festa. A banda, també es podrien utilitzar

indicadors de tipus qualitatiu per a mesurar el grau de satisfacció dels habitants amb les diferents

activitats i amb la festa en general, el sentiment que els provoca la festa, la relació entre el

municipi, la festa i les colles, etc. En aquest sentit, més endavant presentarem el contingut

elaborat al llarg del Procés de Reflexió de la Festa Major, dins del qual hi ha implícits indicadors

d'aquest tipus. 

L'Ajuntament de Sant Celoni no disposa de cap tipus d'estadística de participació, tan sols

ens han pogut facilitar algunes dades que ens serveixen per a fer-nos una idea del seguiment que

tenen algunes activitats però no del poder de convocatòria global de la festa. Els actes que els

permeten mesurar-ne la participació són aquells pels que és necessari comprar un tiquet. Així

doncs, podem saber que: 

• El Sopar Popular és una activitat d'èxit que esgota existències i que és seguit per un miler

de ciutadans.

• L'Arrossada no té una assistència tan elevada però afirmem que arriba a les 600 persones.

• A la darrera edició de la Festa van comprar tiquet per al Correxarrups 846 persones:  396

negres i 450 senys. Tot i que també és una activitat molt concorreguda per gent que no

compra el tiquet. 

• A la darrera edició del Correxutxes van participar 679 infants: amb una presència molt

equilibrada entre les dues colles amb 344 negres i 335 senys

Deixem aquí constància d'aquestes dades però no les podem considerar significatives

perquè no representen el total de la festa i no tenim informació d'altres anys ni d'altres activitats

per fer-ne una comparativa. Hi ha més activitats de les que se'n podrien saber dades de

participació com la Cursa d'Ermites, però l'Ajuntament no ens ha facilitat aquesta informació. Així

mateix, tampoc ens ha facilitat cap altra dada referent a la mesura de la participació de la festa

perquè no disposen d'aquesta informació. 

Fem un apunt pel que fa al concepte de participació, per distingir quatre actituds al

respecte de la participació que es donen lloc en el context cultural d'un municipi: participació

activa, passiva i no-participació. La participació activa pot esdevenir-se de dues maneres

diferents: assistint als actes de la festa o bé, a banda d'assistir-hi, implicar-shi directament en la
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seva organització. La participació passiva és la d'aquells que es sumen a la festa però sense

estar-ne informat o tenir-hi un interès previ, és a dir, es troben la festa. La no-participació tan pot

succeir per falta d'interès i desafecció amb la festa com per manca de coneixement d'aquesta i por

a entrar dins el seu “sistema”. 

Tant en els casos de participació activa com passiva, hem de destacar però, el poder de les

festes majors i les festes populars d'aclaparar tot tipus de participants. La Festa Major de Sant

Celoni ben bé podem considerar que és l'esdeveniment cultural que té més poder de convocatòria

perquè compta amb una participació activa a tots els nivells: dels “fidels”, aquells que són actius

culturalment, pertanyen a algun col·lectiu i són els que s'impliquen en l'organització d'un o més

esdeveniments; dels “esporàdics”, aquells que habitualment participen en alguna altra pràctica

cultural del municipi o bé n'estan informats; als “inusuals”, aquells que no acostumen a participar

mai de cap activitat cultural del municipi però que per Festa Major, es senten convidats i els resulta

prou atractiu. A banda d'arrossegar també participació passiva. 

Malgrat no disposar d'indicadors per a mesurar la participació, sí que podem afirmar que

aquest esdeveniment és el que convida a tots els veïns a sortir al carrer i conviure amb el total de

la comunitat. Per aquest motiu, s'ha de veure la festa com a una eina molt útil per treballar la

cohesió social i el sentiment de pertinença. La festa és capaç d'arribar a molta gent en molt poc de

temps i, a més a més, també hi fa el seu caràcter arrauxat que dóna peu a que els veïns es trobin i

les cares es somriguin Cal pensar-la i valorar-la com al reflex de la pròpia personalitat del poble

que la celebra. 

Per sort, el Procés Participatiu i de Reflexió sí que ens pot aportar una idea molt clara de

l'opinió que tenen els celonins/es sobre la seva festa. 

2.2.6. Procés participatiu i de reflexió de la Festa Major

Com hem comentat a l'apartat anterior, tot seguit presentem el procés participatiu que s'ha

dut a terme entre els mesos de febrer i abril i de 2015 a Sant Celoni per a reflexionar sobre la

Festa Major i del què en podem obtenir indicadors qualitatius entorn diferents aspectes de la Festa

Major. 
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Font: www.santceloni.cat

En aquest procés de treball hem reflexionat a fons entorn el model de festa, com s'organitza,

quins espais ocupa i quina programació es fa. Tot seguit presentem com s'ha desenvolupat i el

contingut que s'hi ha elaborat. Abans, però, deixem anar unes reflexions a l'aire com a mode de

conclusions de l'apartat introductori sobre el municipi, els seus habitants i el seu sistema cultural: 

• Sant Celoni centra les seves polítiques (també les culturals) en el trinomi que defineixen

les característiques potencials del municipi: bosc, cuina i patrimoni. Convé tenir-ho en

compte de cara a la programació de Festa Major? En el cas del patrimoni arquitectònic ha

funcionat, iniciatives com la prova de la ‘Cursa d’ermites’ del Corremonts han ajudat a fer-

lo visible. 

• És important tenir en compte que el teixit associatiu és el veritable motor cultural del

poble, són les entitats i la gent que en forma part que fan que es mantinguin vives moltes

tradicions i que es puguin realitzar bona part de les activitats promogudes per

l’Ajuntament. 

• Potser també cal tenir en compte els predominis dins el sector privat cultural, sobretot

pensant en què hi ha una quantitat important de centres de formació en diferents arts

(música, dansa, circ, ceràmica...) que denoten un interès dels habitants per les

53



SACSEGEM LA FESTA MAJOR! Un model de participació ciutadana en les pràctiques culturals aplicat a la Festa Major de Sant Celoni 

disciplines artístiques. 

• De la mateixa manera la Festa Major pot esdevenir un espai de promoció o de compartir

experiències dels artistes del municipi. 

• Les polítiques culturals haurien de donar respostes a la realitat del municipi, cal veure

quina afluència i quin seguiment tenen les activitats dutes a terme. És vital estudiar el

públic celoní: quins perfils de consumidors culturals hi ha?  

• No només cal fer bones polítiques sinó que també cal comunicar-les correctament per a

que arribin a l’avast de tots els ciutadans, i sobretot, cal avaluar-les per saber si s’han

satisfet les necessitats detectades a la població.  

2.2.6.1. Com sorgeix la iniciativa 

Aquesta iniciativa sorgeix de la reunió de valoració de la Festa Major 2014, on celonins i

celonines que participen activament de la festa, ja sigui a través de les colles que dinamitzen la

festa (Senys i Negres) o bé des d'entitats o a títol individual, van creure convenient que calia fer

una reflexió en profunditat del model de festa major que es porta duent a terme des de fa quinze

anys. La festa es va valorar positivament però alhora també existia un sentiment de por a que la

fòrmula actual s'esgotés, a que la festa morís d'èxit. 

L'Àrea de Cultura, doncs, en va prendre nota i va començar a treballar per a que es dugués

a terme un procés de reflexió que tingués un caire participatiu. A Granollers, paral·lelament,

s'estava duent a terme una iniciativa amb el mateix objectiu: valorar els punts febles i punts forts

de la festa i traçar un full de ruta per a millorar-la amb objectius a curt i llarg termini. Donat que el

model de festa major dels granollerins és el mateix que el de St Celoni: una competició on

s'enfronten dos equips, el seu procés va esdevenir un referent i va engrescar l'Àrea de Cultura a

seguir-ne l'exemple. 

Havent madurat la idea, es va creure convenient la figura d'un agent extern que conduís el

procés, que no estigués contaminat per les dinàmiques internes i alhora que conegués

suficientment la festa com per plantejar una metodologia adequada. Així va ser com se'm va fer la

proposta d'estar al capdavant del projecte com a gestora cultural, celonina i coneixedora de

primera mà de la Festa Major, havent fet de relatora de la mateixa festa durant dos anys seguits. 
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2.2.6.2 Bases i objectius del procés de reflexió 

El punt de partida era un procés participatiu per tant estem parlant d'obtenir informació

qualitativa, és a dir, d'opinions i valoracions dels participants. No d'anar a buscar indicadors

quantitatius, per exemple obtenir dades numèriques a partir d'enquestes. Els motius perquè es va

triar partir d'indicadors qualitatius són els següents: 

• en tant que procés participatiu, la gent pren consciència per a mobilitzar-se i participar

també de l'organització de la festa

• en les trobades físiques, compartint espai en reunions amb gent diversa, es poden generar

debats rics i interessants d'on sorgeixin idees noves. 

• tractant-se d'un esdeveniment com és la Festa Major, que és per a tot el poble, és

necessari reflexionar-hi en conjunt, amb grups on hi hagi diversitat d'opinons, per tal de

captar l'essència de la pluralitat d'opinions existents i per tal de construir plegats una festa

per a tots. 

L'objectiu principal d'aquest procés era que els participants aconseguissin reflexionar sobre

“per què fan el que fan”, no perquè ho han fet així fins ara sinó pensar en el relat que s'està

construint en el present i, sobretot, posar la perspectiva en el que es vol construir, en el futur (meta

imaginem la festa del 2025). Per fer-ho, calia primer fer una valoració de la situació actual de la

festa i contrastar-la i consensuar-la amb el màxim de gent possible. A partir d'aquí, proposar uns

reptes a aconseguir en els propers 10 anys. Pensar a llarg termini ens obliga a decidir on volem

arribar i a prioritzar quines són les passes que volem fer primer. En aquest sentit, l'objectiu

principal també va ser acordar unes línies estratègiques a treballar i començar a pensar en

mesures i accions concretes a dur a terme a curt i/o llarg termini  per a implementar-les.  

2.2.6.3. Metodologia emprada: focus grup 

El focus grup és una tècnica qualitativa per a captar les opinions i actituds d'un públic entorn

a un tema concret. El grup és conduit per un moderador que provoca el debat sobre diferents

qüestions i que té com a objectiu recollir tant les idees que han generat consens com les que no. 

En aquest cas, s'han creat dos tipus de focus grup: el grup de contrast i els grups de

treball. Tot seguit, els expliquem: 
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GRUP DE CONTRAST
• Descripció: Per tal que la informació sigui validada per el màxim de persones possible, es

va creure convenient crear un grup que intervingués al principi i al final del procés. Aquest

grup va ser el que va iniciar la valoració de la festa i del que en van sorgir els temes a

tractar als grups de treball. Al final del procés, aquest grup va tornar a intervenir per tal de

contrastar les línies i les mesures de treball generades pels grups de treball temàtics a

partir de la valoració que ells van iniciar. És per això que anomenarem aquest grup: grup

de contrast. 

• Participants: El van formar un total de 17 persones, dintre de les quals hi havia:

treballadors de l'Àrea de Cultura, membres de les colles dels Senys i els Negres, membres

d'entitats, ciutadans que participen activament de la festa o bé ciutadans actius

culturalment. Aquesta vessant més “interna” i amb coneixement de causa de la festa va

participar només en aquest grup, deixant els grups de treball per a gent que no participa

habitualment en l'organització de la festa, buscant noves opinions i noves idees. 

• Sessions: Una sessió d'obertura on es va fer la valoració de la festa i dues sessions de

tancament on es van contrastar les línies i mesures de treball generades pels grups de

treball. Les sessions van tenir una durada de dues hores. 

GRUPS DE TREBALL
• Descripció: Els grups de treball van seguir aquests quatre eixos temàtics: els valors de

la Festa Major, l'organització de la Festa Major, la programació de la Festa Major i els

espais de la Festa Major. Cadascun, doncs, va treballar cada àmbit en profunditat,

primerament, fent-ne una valoració i posteriorment, havent detectat els reptes de cara al

2025, pensant mesures a dur a terme per a assolir-los. Per tal de fer sorgir idees es van

emprar dinàmiques i exercicis de brainstorming, de projeccions, d'anàlisi i discussió de la

realitat, etc. 

• Participants: Un total de 42 persones van participar als grups de treball. Aquests grups

eren completament oberts, és a dir, tothom qui hi estava interessat s'hi va poder apuntar

lliurement. L'edat mínima de participació eren els 14 anys, ja que els adolescents formen

una franja d'edat difícil de treballar pel que fa a la programació de la festa i interessava

tenir el seu punt de vista. La màxima intenció era que els grups fossin molt diversos pel que

fa a edat, sexe, procedència, grau d'implicació en la festa i perfil de consumidor cultural, i

podem dir que s'han aconseguit grups prou heterogenis havent-hi participat: 5 adolescents,

gent gran i gent jove en proporcions similars, de com a mínim 4 llocs de procedència

diferents (sabent que al poble hi ha gent de, com a mínim, 8 llocs de procedència diferents)
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i gent implicada en entitats del municipi al igual que gent que no ho estava. 

• Sessions: Cada grup va realitzar un total de dues sessions de dues hores. 

2.2.6.4. Interacció del grups de treball  

Els grups van reflexionar entorn als temes que els pertocava independentment els uns dels

altres. Tot i així, pel que fa a la valoració de la Festa Major que van anar construint entre tots,

tothom anava estant al cas dels comentaris (punts forts i punts febles) que havien anat afegint

cada grup. Després però, cada grup va treballar a fons la valoració del seu tema i les propostes

per a millorar-lo. Tot i que, inevitablement, els àmbits s'interrelacionaven i acostumava a passar

que en un grup sorgia una proposta que tenia a veure amb un altre. En aquests casos, la proposta

quedava guardada i es reconduïa el debat centrant-lo al màxim en el tema que pertocava al grup

en qüestió. Fins el dia de la presentació final del contingut elaborat, doncs, els membres dels

diferents grups no van saber la feina que havien fet els altres pel que fa a les propostes (sí ho

sabien quant a la valoració). 

2.2.6.5. Calendari

El Procés es va dissenyar durant el mes de gener de 2015 i els grups de treball es van dur a

terme al llarg dels mesos de febrer, març i abril de 2015, culminant en una trobada conjunta per a

fer la presentació del contingut elaborat el 29 d'abril de 2015. A la pàgina següent trobem un

esquema que resumeix el funcionament del Procés i en quina fase va intervenir cada grup. 

57



SACSEGEM LA FESTA MAJOR! Un model de participació ciutadana en les pràctiques culturals aplicat a la Festa Major de Sant Celoni 

Diagrama 2. Calendari, procés de treball i agents que han intervingut al Procés. 2015 

Font: elaboració pròpia

2.2.6.6. Resum del contingut del Procés Participatiu i de Reflexió

Tot seguit presentem les idees més rellevants de les valoracions i els reptes per a assolir

d'aquí al 2025 que es proposen als diferents grups de treball. A l'Annex 1 trobarem els relats de les

sessions en versió extesa. 

GRUP DE VALORS

Entenem els valors de la festa com aquelles qualitats intangibles que desprèn la festa per se

i que fan que aquesta sigui preuada, són els pilars bàsics que la conformen. Els participants

d'aquest grup van destacar el lligam que els celonins tenen amb la festa, el model de competició

funciona perquè augmenta la implicació d'aquests en fer créixer i mantenir viva la festa (el mateix

Procés Participatiu i de Reflexió ho constata). Aquest vincle dels habitants amb la festa alhora

enforteix el seu sentiment de pertinença al poble. 
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Valoració: 

Els punts forts i dèbils sobre el model de Festa Major que es desenvolupa al municipi es

centraven sobretot entorn els següents valors: 

PUNTS FORTS PUNTS FEBLES

– Participació elevada

– Enforteix el compromís amb la vila 

– L a competició del Corremonts
dinamitza la festa

– El personatge del Corremonts és també
un valor de la festa

– Capitalitat, acull gent d'altres municipis

– Desconeixement del funcionament de
la festa

– Manca de varietat i relleu entre les
cares visibles de les colles de Senys i
Negres

– Interculturalitat i intergeneracionalitat

– Por als canvis 

Fet que denota que el model de festa centrat en la competició funciona pel que fa a la

implicació dels habitants amb la festa i, alhora, amb el municipi però encara cal treballar per a

millorar-lo i adaptar-lo realment a les característiques de St Celoni i els celonins/es. 

Reptes: 
En base a aquesta valoració es van marcar els següents reptes a assolir de cara al 2025: 

• Una Festa Major que reflecteixi els valors positius intrínsecs al municipi: el patrimoni

material i el patrimoni immaterial, un entorn natural privilegiat, un sector gastronòmic ric i

de qualitat, un capital creatiu creixent i un àmbit esportiu amb força.

• Assolir un model de festa basat en la competició des de l'òptica del fair play, buscant una

competitivitat sana que tingui per objectiu la construcció conjunta de la festa, de passar-

ho bé

• Pensar la Festa Major des de la idea de capitalitat que regeix Sant Celoni com a municipi

del Baix Montseny que proveeix de serveis i d'oferta d'oci i cultura als municipis colindants.

• Tots els celonins/es s'han de sentir representats en la festa, perseguir la pluralitat en tots

els àmbits: una festa intergeneracional, intercultural i sense barreres arquitectòniques. 

• La festa és un ents que promou la socialització dels seus veïns i veïnes, concretament, la

de Sant Celoni esdevé un punt de trobada “post-vacacional” on també s'hi acosten molts

celonins/es que no resideixen al municipi. La festa també ha de servir per a enfortir els

lligams entre els habitants i fer-ne sorgir de nous.  
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• Una festa que persegueixi la innovació, que sorprengui els ciutadans i que es renovi

segons els temes i els successos que estan a l'ordre del dia. Amb una programació en

coherència amb les característiques i necessitats del municipi i amb un centre d'interès

que englobi les activitats i la comunicació de la festa.  

• Cal treballar la implicació i pedagogia de la festa des de tots els àmbits del municipi tant

públics com privats (àmbit educatiu, social, cultural, comerços, entitats, etc) per tal d'evitar

el màxim de conflictes i que tothom se l'estimi, la gaudeixi i en sigui partícip. 

GRUP D'ESPAIS

Valoració: 
La valoració sobre l'espai públic que s'utilitza durant la Festa Major té més punts febles que forts:
 

PUNTS FORTS PUNTS FEBLES

- La festa es viu completament al carrer – L'espai de barraques i concerts no està
definit, canvia de ubicació cada any o
cada dos anys.

– La Festa Major està poc oberta als
barris que no són del centre.

– L'engalanament és pobre, només es
respira aire de festa al centre del
municipi. 

Com veiem, els temes d'espai públic de la festa afecten a la seva ubicació, al sistema per a

escollir-la i a l'aspecte que la festa li atorga. En el cas de la Festa Major de Sant Celoni la ubicació

és un tema que causa molta controvèrsia pel fet que es va modificant si no cada any, cada dos
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anys, perquè no es pren la decisió pensant en la festa sinó segons les reaccions dels veïns de la

zona on s'ubiquen les barraques i els concerts. L'estratègia d'anar saltant de barri en barri permet

tenir-los contents a tots però resulta contraproduent per a la festa, tal i com valoren els participants

del Procés. El tema de l'espai és clar que depèn de les possibilitats del municipi i d'aspectes tècnic

i de protocols de seguretat dels què els veïns no tenen perquè tenir-ne coneixements però,

independentment d'això, es va treballar en alternatives i noves propostes d'ubicacions de la festa a

nivell més “ideal” i es va consensuar el desacord general envers la proposta de gestó d'espais

actual.  

Reptes: 

• Descentralitzar la festa. Acostar la programació als barris. 

• Aconseguir crear un espai emblemàtic de barraques i concerts, amb una ubicació fixe. 

• Que l'engalanament de la festa prengui més protagonisme i que es vesteixi de festa tot el

poble sense discriminar els barris.   

GRUP D'ORGANITZACIÓ

L'organització de la festa és l'àmbit que més ens interessa pel que fa a l'objecte d'aquest

treball, ja que en aquest grup es van posar de manifest tot allò que no funciona sobre el model de

gestió de la festa, tant pel que fa a quins agents hi participen i de quina manera com pel que fa a

aspectes que tenen més a veure amb la tasca dels tècnics de l'Ajuntament, com vindrien a ser les

estratègies de comunicació i el timing del procés de preproducció i producció de la festa. 

Valoració: 

PUNTS FORTS PUNTS FEBLES

– L'Ajuntament obre la participació a les
entitats en l'organització de la festa.

– La implicació de moltes entitats del
municipi en la Festa Major.

– El fet que en l'organització de la festa
participin agents diferents: Ajuntament,
entitats, colles de Senys i Negres i
persones interessades a títol individual. 

– No hi ha regeneració dins la gent que
participa de l'organització de la festa. 

– Les entitats no tenen poder de decisió
a les comissions de Festa Major. 

– El procediment per proposar una
activitat està massa burocratitzat, és
p o c à g i l i p o c c l a r . N o h i h a
assessorament. 
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D'aquesta valoració en deduïm que els participants de les comissions de Festa Major estan

insatisfets amb el plantejament i amb el funcionament d'aquestes. D'aquí, que els reptes d'aquest

àmbit esdevinguin canvis més estructurals que no pas en la resta d'àmbits. 

Reptes: 
• Informar als ciutadans del funcionament i les possibilitats de participar en l'organització de

la festa. 

• Augmentar la participació en l'organització de la festa i aconseguir més pluralitat d'opinió

dins les comissions. 

• Donar més poder de decisió als participants de les comissions de Festa Major. 

• Aconseguir augmentar la participació en la valoració de la festa i fer que aquesta sigui el

punt de partida de la següent edició. 

• Dedicar més esforços en millorar la comunicació de la festa. 

• Agilitzar el procediment per a proposar una activitat. 

GRUP DE PROGRAMACIÓ
La programació és on es canalitzen tots els aspectes anteriors, depèn de qui hi hagi a

l'organització la programació serà d'una manera o d'una altra, segons els valors que es tinguin en

compte es faran unes activitats o unes altres i l'espai on les ubiquem també en determinarà el

caràcter i les possibilitats. Alhora quan no parlem d'una festa amb unes tradicions molt arrelades

(a Sant Celoni més aviat diríem que les tradicions s'estan forjant), i per tant, amb un programa que

pot modificar-se fàcilment, és difícil crear una festa que satisfaci els gustos i les expectatives de

tots els habitants. Precisament per aquest motiu, quan la festa no és “creada des de dalt” sinó

“sorgida des de baix” no es requereixen aquests esforços perquè es defineix i es configura entorn

la forma i el caràcter dels que la celebren. 

El grup de treball de programació primerament va detectar quines activitats o bé quins

aspectes de certes activitats no funcionaven per després articular quines millores podrien haver-hi

a la programació. Amb tot això, manifestaven acord amb el model de Festa Major basat en la

competició del Corremonts, tot i que hi van detectar certes mancances.
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Valoració: 

PUNTS FORTS PUNTS FEBLES

– Les barraques i els concerts com a centre
neuràlgic de la festa que acull la quantitat
més nombrosa de gent.

– Les activitats potents de la festa tenen molt
de seguiment: obertura i cloenda de festa a
la plaça, cercavila de gegants, correfoc,
sopar popular i activitats del Corremonts.  

– El programa d'activitats es percep com a
rutinari, repetitiu i poc innovador.

– La programació musical esdeve motiu de
conflicte perquè no es satisfà a tothom. 

– El programa és poc cultural, pel que es
refereix a les arts escèniques, plàstiques i
literàries. 

– L a prèvia és pobra i no es promocionen
prou les activitats que s'hi fan. 

Reptes: 
• Dinamitzar l'espai de barraques, no tenen perquè relacionar-se només amb l'ambient

nocturn, podrien ser el punt central de la festa. 

• Diversificar la programació musical per satisfer al màxim als ciutadans. 

• Innovar la competició del Corremonts, funciona però hi ha activitats com el Correxarrups

que cal replantejar perquè han esgotat la seva fòrmula, ja no creen expectativa. 

• Atendre totes les franges d'edat. 

• Donar més rellevància a les activitats prèvies a la festa. Els dies abans de la Festa Major ja

hi ha activitats organitzades per les colles i per col·lectius diversos que tenen a veure amb

la festa; s'aposta doncs, per agrupar-los i comunicar-los com “la prèvia de la festa” i

incloure-ho dins el programa. 

2.2.7. Detecció de model de festa

Després de tota la informació entorn el municipi de Sant Celoni, el seu context, el seu

sistema cultural i la seva Festa Major, ens disposem a detectar quin és el model de festa que es

duu a terme actualment. 

Per model entenem com es defineix la festa entorn als dos eixos principals que la

conformen: l'organització i la programació, és a dir, la forma i el contingut podríem dir. Ens

referim a quins agents treballen per a la festa i quina jerarquia segueixen i en què consisteix la

festa, quines activitats la configuren. 

Pel que fa a l'organització, distingim tres possibles models: 
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• MODEL DIRIGIT: quan és l'Ajuntament qui programa unilateralment sense cap òrgan

consultiu. 

• MODEL PARTICIPATIU: L'Ajuntament és qui programa però ho fa conjuntament amb part

de la població a través de comissions. En aquest cas, però, podríem trobar diferents nivells

pel que fa a la qualitat de la participació, segons el poder de decisió que es doni a la

comissió. 

• MODEL DELEGAT: L'Ajuntament no programa, les entitats exerceixen aquesta funció.

L'Ajuntament tan sols es limita a estar coordinat amb les entitats per assegurar-se i

mantenir-se al corrent de la programació de la festa i forma part de les decisions vitals que

tenen a veure amb espais, infraestructures i finançament.  

A Sant Celoni parlem d'un model participatiu on hi intervenen els següents agents:

l'Ajuntament, algunes entitats culturals, algunes entitats no culturals i persones a títol individual

que estan interessades en la festa. En aquest cas, però, hem de determinar el grau de participació

de les entitats. De la informació aportada per l'Àrea de Cultura i de la que hem extret del Procés

Participatiu i de Reflexió en podem extreure que, fins ara, l'Ajuntament lidera l'organització de la

festa però mitjançant comissions temàtiques (barraques, concerts i correxarrups) consulta i

contrasta decisions envers el programa. Hem classificata la Taula 7 els diferents àmbits de gestió

de la festa i n'hem detectat el tipus de gestió, segons si és única i directa de l'Ajuntament o bé és

participativa de l'Ajuntament junt amb les entitats o bé delegada, única i exclusiva de les entitats:  

Taula 7. La gestió dels diferents àmbits de la festa. 

Àmbits Tipus de gestió

Gestió administrativa Gestió directa

Pressupost Gestió directa

Patrocinis Gestió directa

Infraestructures, material i serveis Gestió directa

Actes populars Gestió participativa

Corremonts Gestió participativa

Barraques Gestió participativa

Concerts Gestió participativa

Programació infantil Gestió directa

Programació gent gran Gestió directa

Imatge i comunicació Gestió directa
Font: Elaboració pròpia. 
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 O sigui que les entitats actuen més aviat com a òrgan de consulta, no se'ls atorga molt de

poder de decisió, en última instància decideix l'Ajuntament. Per tant, diríem que és un model

participatiu amb una jerarquia marcada de supeditació de les entitats a les decisions de

l'Ajuntament. 

Si parlem de la programació, distingim entre: 

– model eclèctic: la festa major funciona com a “contenidor” de diferents activitats

proposades tant per l'Ajuntament com per altres agents com poden ser entitats o col·lectius

diversos.

– model temàtic: el programa de la festa major gira entorn a un centre d'interès concret, ja

sigui per exemple la decoració a les Festes de Gràcia o bé les festes tipus Moros i Cristians

del País Valencià (model adaptat també a diversos municipis catalans com bé esmentat

anteriorment: Granollers, Premià de Mar, Mollet del Vallès, el mateix Sant Celoni, etc.). 

És clar que St Celoni camina cap a aquest model d'un centre d'interès basat en la

competició de dos equips, però tot i així, com hem vist a l'anàlisi del grup de programació,

no tota la programació es centra al voltant d'aquesta competici. Encara que el Corremonts

sigui el que li doni vida a la festa, si mirem la programació en conjunt s'aprecia aquesta

sensació de “calaix de sastre” o de “aquí hi cap tot”, ja que hi trobem activitats tradicionals i

museïtzades que s'han fet sempre i de la mateixa manera, barrejades amb altres que no

tenen res a veure amb la festa ni tenen cap objectiu al darrera que pretengui aportar alguna

cosa al municipi o als seus vilatans, més que promoció del seu col·lectiu. No existeix una

línia de programació, una intenció, ni criteris per decidir si una activitat és adequada per a

la Festa Major o no, podríem dir que pràcticament tot és acceptat. Per un cantó és positiu,

si es pensa com a festa oberta on es poden presentar activitats, però per l'altre és negatiu

perquè denota una manca de treball de pensar els objectius de la festa i una manca de

treball en la distribució de les activitats. 

Així doncs, creiem que si es vol apostar per el Corremonts com a centre d'interès de la

festa, encara s'ha de treballar molt aquest model per tal que lideri realment la festa. 

Per a poder-nos situar millor, hem elaborat aquest diagrama per imaginar-nos en quin punt

situem a la Festa Major de Sant Celoni. Com podem veure, la gestió recau sobretot en

mans de l'Ajuntament per molt que hi col·laborin les entitats, i pel que fa a la programació,

es vol acostar a la temàtica però s'hi ha quedat a mig camí. 
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Diagrama 3. El model de festa de la Festa Major de Sant Celoni. 

Font: Elaboració pròpia

2.2.6. Anàlisi comparada de diverses festes majors

St Celoni és un municipi amb moltes possibilitats, recursos i gent amb empenta. Podria ser

molt més del que és. Municipis amb el mateix nombre d'habitants com Tàrrega o Berga acullen

dels esdeveniments culturals és importants de Catalunya i que arrepleguen més gent: Fira de

teatre al carrer de Tàrrega i la Patum. 

Es comparen la Festa Major de: 

• Cardedeu: municipi veí de la mateixa quantitat d'habitants amb un teixit associatiu amb

molta trajectòria i que segueix un model de festa molt diferent al de St Celoni.

• Banyoles: municipi amb el mateix nombre d'habitants però capital de comarca amb un

model de festa semblant al de St Celoni pel que fa a les barraques però amb una proposta

molt treballada de programació musical que a més es fa en un espai molt determinat
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(recinte firal) i que a nivell d'organització no té res a veure: neix des de les entitats i

l'autosuficiència. Un exemple de cooperació i treball del teixit associatiu.  

La informació que s'ha obtingut és a través d'entrevistes amb gent que forma part de

l'organització de la festa i fruit de l'experiència personal pròpia.

Aixi doncs es comparen un model més paternalista com és el de St Celoni, un model de

col·laboració entre sector públic i tercer sector com el de Cardedeu i un model totalment

autogestionat com el de Banyoles. 

2.2.6. 1. Festa Major de Cardedeu: 

Model delegat: festa major en què l'Ajuntament actua com a suport tant tècnic com de

finançament però és la gent la que s'organitza i fa la festa. 

CONTEXT: 

Cardedeu és municipi veí de Sant Celoni, també del Vallès Oriental i també del Baix

Montseny, de fet, té més habitants que Sant Celoni en menys superfície, tot i que estem parlant de

la mateixa franja poblacional, entre els 15.000 i els 20.000 habitants (concretament 17.698). La

seva festa major és per la Verge d'Agost i segueix un model totalment diferent al de Sant Celoni.

És per això que hem pensat que seria interessant comparar-les. 

A la festa major de Cardedeu s'hi acosta gent de molts municipis veïns com La Garriga, Sta

Mª i St Esteve de Palautordera, La Roca del Vallès, Mataró o Granollers, sobretot pel que fa a la

franja d'edat dels joves que són els que centren el temps d'oci d'estiu a fer “ruta de festes majors”.

Per tant, ens trobem que a la majoria de festes, les activitats que s'hi fan durant el dia són

concorregudes bàsicament per veïns del propi municipi i, a les activitats de nit és on acullen a

molta altra gent de municipis propers. Aquest perfil sobretot està interessat en l'oferta de

programació musical. 

No podem parlar de la festa major de Cardedeu sense abans parlar de la tradició associativa

del municipi. Aquest, compta amb més de 150 entitats o col·lectius organitzats, ja siguin AMPES,

clubs esportius, associacions de cultura popular, associacions artístiques (música, teatre, dansa,

etc), d'altres cultures, religioses, casals de joves, de gent gran, etc. Un teixit associatiu molt potent

que és l'herència de generacions enrera que van tirar endavant moltes iniciatives per fer créixer i

participar en la vida social i cultural del seu municipi. Un bon exemple n'és la Ràdio Televisió de

Cardedeu, primera televisió en català i primera televisió local de l'Estat Espanyol, que va néixer al

1981 de la mà d'un centenar de veïns del municipi d'entre els que hi havia periodistes i gent del

món de la cultura i les ciències socials i que avui encara segueix funcionant. 
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L'associacionisme es va traduir també al context de la festa major quan ara fa 21 anys un

grup de joves de manera autogestionada va començar a organitzar una festa major alternativa per

tal d'oferir programació de l'interès per a la seva franja d'edat. Així va néixer El Garitu, agrupació

d'entitats del municipi que avui en dia encara és qui dinamitza la Festa Major. Any rera any la festa

alternativa va anar creixent fins que va arribar a esdevenir el punt neuràlgic de la festa -ja que a

més a més se'ls van cedir dues places molt cèntriques del poble- i finalment l'Ajuntament va

decidir donar-los la clau de l'organització de la festa. Així es va passar d'un model dirigit a un

model delegat. Posteriorment però, El Garitu va reviure la seva pròpia història quan la nova

generació de joves va també començar a organitzar una nova festa autogestionada, és a dir, es va

crear una festa alternativa de l'original festa alternativa. Aquest segon espai de festa, El Polvorí,

funciona des d'ara fa 10 anys i, tot i haver passat per moltes desavinences i per diferents models

de relació amb l'Ajuntament, finalment s'ha consolidat com a un segon espai de festa. D'aquesta

manera, aquests dos col·lectius tenen a les mans la clau de la festa, perquè la dinamitzen i

perquè, tal i com ens afirma el Tècnic de Cultura del municipi, Pere Coma,  aconsegueixen crear

dos ambients diferents i així fan més rica i propera la festa. I es que, sense adonar-se'n, ambdós

han nascut per a donar oferta a un públic que no en tenia, el Garitu ofereix activitats, espectacles i

concerts per a un perfil de públic més adult i familiar, mentre que el Polvorí ofereix activitats,

espectacles i concerts per a un perfil de públic més jove. 

ORGANITZACIÓ: 

L'Ajuntament convoca una Comissió de Festa Major on hi participen el Garitu, el Polvorí,

les entitats culturals del municipi en la seva màxima varietat (sardanes, bastoners, country...) i per

part de l'Ajuntament hi assisteixen els tècnics de cultura, el regidor/a i, fins i tot, l'Alcaldessa.

L'objectiu de la comissió és coordinar les activitats que ha pensat cada col·lectiu, per una banda

per organitzar-les per tal que no es solapin ofertes semblants i per altra banda a nivell de material i

infraestructures per a que ningú se'n quedi sense. També es pensa la programació en conjunt i,

l'Ajuntament, és qui s'encarrega d'omplir els buits del programa i de vetllar per a que la

programació sigui equilibrada i hi hagi oferta per a totes les franges d'edat. 

A la pàgina següent trobem el Diagrama 4 per visualitzar aquesta estructura de

funcionament entre es diferents òrgans per tal de produir la festa. Com veiem, és una estructura

que treballa a un nivell horitzontal pel que fa als diferents grups que organitzen la festa i

l'Ajuntament. 
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Diagrama 4. Fases, agents i procés que configuren el funcionament de la Festa Major de
Cardedeu

FINANÇAMENT:

L'Ajuntament, com hem vist, es limita a fer de cohesionador entre les diferents entitats que

fan la festa, a proveir-les amb infraestructures i finançar bona part de les activitats. Tot seguit,

especifiquem quina relació té amb cadascuna de les organitzacions pel que fa a aquest aspecte. 

El Garitu és un conjunt d'entitats culturals del poble (però no totes) que s'agrupen per a la

Festa Major i, com ja hem explicat, gestionen la programació i també el servei de barra, pel qual es

programen torns on cada nit hi ha dues entitats servint. Els beneficis de la barra van un 50% per la

programació de la pròpia festa i per l'equip de so i un 50% es reparteix entre totes les entitats a

parts iguals. Així doncs la festa té una part de la programació i d'equipament autofinançat per les

barres. La resta de les despeses de la programació i de les infraestructures del Garitu queden

cobertes per l'Ajuntament, que és qui gestiona també la part de contractació. 

El Polvorí són les agrupacions de joves que tenen també un espai propi dins la festa. Aquest

espai està autogestionat per ells i està, en part, autofinançat. Amb els beneficis de la barra
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suporten les despeses de la programació i dels equips de so i l'Ajuntament els financia les

infraestructures de les barres i dels escenaris. Aquesta diferència de condicions envers el Garitu

és així perquè els joves del Polvorí així ho volen, perquè aposten per un model on s'intentin assolir

al màxim els costos de la pròpia festa. 

La resta d'actes organitzats per altres entitats com els Sardanistes, els Geganters, el Grup

de Country, etc. reben un suport total per part de l'Ajuntament pel que fa a les infraestructures, la

programació i el material tècnic necessari. 

Habitualment l'Ajuntament acostuma a donar una partida fixe a les entitats i col·lectius, la

partida total de Festa Major ronda pels volts dels 120.000€. I, per tant, les fonts de finançament

són: finançament públic, els beneficis del servei de barres, els beneficis d'actes de pagament com

sopars o dinars (que estan calculats que siguin per cobrir costos) i alguns comerços del municipi

que patrocinen la festa. 

MODEL:

Al Diagrama 4 observem que el model de festa de Cardedeu resulta molt més proper a les

entitats pel que fa a la gestió que no pas el de Sant Celoni. També més proper a una programació

eclèctica, ja que sí que és variada perquè els diferents col·lectius tenen molt clar per a quin públic

programen i està ben definida en aquest sentit però tot i així té també un petit relat al darrera i

certes costums d'organtzar activitats entorn centres d'interès que fan que s'inclini una mica més

cap a una programació temàtica centrada en la cultura popular, sobretot.  
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Diagrama 4. El model de festa de la Festa Major de Cardedeu.

Font: elaboració pròpia

FONTS D'INFORMACIÓ: 

– Entrevista a Marta Cordomí, membre de la Colla Bastonera, del Garitu i activista cultural i
política del municipi.

– Entrevista amb Pere Coma, tècnic de Cultura de l'Ajuntament de Cardedeu

– Lloc web de la Festa Major: http://festamajorcardedeu.cat/

– Lloc web del Garitu: http://www.elgaritu.cat/

– Lloc web del Polvorí: http://elpolvori.wordpress.com
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2.2.6.2. Festa Major de Banyoles: 

CONTEXT:

Banyoles és un municipi petit pel que fa a superfície, no arriba als 11km2, però té una

població superior a Sant Celoni i Cardedeu: 19.343 habitants al 2014, segons dades de

l'IDESCAT. Està situat a la província de Girona, a mig camí de la Costa Brava i dels Pirineus, i és

la capital de la comarca del Pla de l'Estany, que reb el nom de l'atractiu turístic d'aquest municipi:

l'estany de Banyoles. Si hem triat aquest municipi per a comparar-lo amb Sant Celoni, però, no és

pel seu potencial turístic sinó per la seva vida cultural. Banyoles compta amb un sistema cultural

format per molts equipaments municipals de referència (Museu, un teatre amb programació

estable, una fàbrica dedicada a la formació, producció i exhibició d'arts escèniques, un centre

d'estudis musicals i una sala d'art), hi tenen lloc festivals musicals de referència com l'Aphònica i el

Festival de Música Insòlita i Electrònica de Banyoles i compta amb un teixit associatiu molt gran en

relació al número d'habitants de la ciutat. Segons el Registre Municipal d'Entitats, existeixen 159

associacions que abarquen tots els àmbits: cultural, educatiu, de lleure, esportiu, artístic, social...

Aquest activisme es llegeix tant en el nombre d'equipaments municipals que existeixen per a cobrir

les necessitats i inquietuds culturals de la població i també es pot llegir en l'organització de la seva

Festa Major, objecte d'aquest treball. 

A finals de la dècada dels 80 neix una festa alternativa de caire reivindicatiu de la mà d'un

sector de jovent del poble: les Barraques de Banyoles. El tret distintiu d'aquesta festa és que els

mateixos ciutadans construeixen cada any les barraques (els recintes) amb material propi

recol·lectat. Des dels inicis aquesta festa dins la festa l'ha dut a terme una Comissió de Barraques

que aglutinava moltes de les entitats del poble (de tots els àmbits) i, any rera any, la festa s'ha

anat consolidant fins que ara ha esdevingut part de la festa “oficial”. L'Ajuntament no forma part de

l'organització, les entitats mai s'han institucionalitzat i han reivindicat sempre la seva posició de

neutralitat política per tal de poder ser crítiques i, si cal, protestar però des del seu espai de festa.

Tot i així, cal dir que a darrera sí que s'hi llegeix una ideologia propera a l'esquerra independentista

que ha estat ben vista en els seus inicis per la regidoria de cultura d'aquest color polític, malgrat

actualment hagi canviat l'escenari polític. La idea clau doncs és que es tracta d'un model de festa

que neix des de l'autogestió (i, pràcticament, també des de l'autofinançament) que és fruit d'una

tradició associativa i d'un treball cooperatiu de les entitats del municipi. Fins i tot ha estat estudiat i

observat des de l'estranger per la seva organització, per l'innovació en sostenibilitat, ja que va ser

la primera Festa Major a fer ús dels gots de plàstic reutilitzables, i també van guanyar un premi de

disseny sostenible per utilitzar de suport de difusió del programa tovallons de roba. 
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ORGANITZACIÓ:

La festa gira entorn dos espais, el recinte firal que es troba als afores del poble i que està

ocupat per les Barraques i la Plaça Major i el centre del municipi que està ocupat per les activitats

organitzades per les entitats vinculades al Foment de la Sardana, de caire tradicional. Aleshores

conviuen aquestes dues programacions dutes a terme per agrupacions d'entitats totes dues. No

treballen plegades però programen en espais i franges horàries diferents i no es trepitgen. Totes

dues comissions tenen un conveni amb l'Ajuntament pel que se'ls cedeix un espai i se'ls dóna una

subvenció. Per la resta absolutament tot està en mans de les comissions pel que fa a organització

i programació. L'únic treball conjunt amb l'Ajuntament és per a quadrar temes de seguretat, espais

i infraestructures. 

Pel que fa a la Comissió de Barraques, aquesta funciona com un paraigües sota el qual hi

tenen cabuda totes les entitats que vulguin (culturals i no culturals) del municipi. Entre totes les

entitats financien la Comissió i entre totes també elaboren la programació musical, que és

coneguda per ser un escenari dels grups musicals més rellevants del moment així com també de

l'escena local de la comarca. L'evolució ha estat considerable: de la contractació d'un sol grup

local el primer any de barraques l'any 1985 amb més de 10 concerts de grups musicals i

cantautors de primera fila de diferents estils (Pau Riba, Blaumut, Oques Grasses, El Petit de Cal

Eril...). S'intenta fer una programació que arribi al màxim de varietat d'edats i gustos, tot i que hi ha

una clara línia de programació dedicada a l'escena catalana i també al llarg dels 30 anys de

trajectòria han programat a molts grups de rock basc. 

Amb tot, és un model de festa que ha demostrat funcionar en tots els sentits: èxit de

participació en l'organització de la festa, èxit de participació en l'assistència a la festa, beneficis

econòmics que han suposat un creixement de la festa any rera any... és comprensible que, tot i

que mai ha estat del tot ben vist per l'Ajuntament, sempre ha estat acceptat perquè any rera any

s'ha comprovat que és un model consolidat que, en el context de Banyoles, funciona.  

FINANÇAMENT:

Les entitats que formen part de la Comissió de Barraques hi fan una aportació que va a

parar al pot comú. De les activitats que es fan la resta de l'any, part dels beneficis també van a

parar al pot comú de les Barraques. Amb aquests diners es sufraguen les despeses dels

proveïdors de beguda, menjar i material divers, les comandes es fan conjuntament a un mateix

proveïdor per així poder abaratir costos i també esforços (les tasques es reparteixen entre més

gent). Els beneficis que es treuen de les barres una part van a parar a les entitats i l'altra al pot

comú de la Comissió, que també servirà per pagar els catxets de la programació musical. Així
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doncs les fonts de finançament són les entitats, els ingressos de l'activitat de la festa i, per últim,

l'Ajuntament que els dóna una subvenció de 30.000€. 

Els beneficis de la festa, doncs, reverteixen en el conjunt del municipi, ja que d'una banda es

queden per a la pròpia festa i, d'altra banda, els que van a parar a les entitats suposen una

inversió per a les activitats que generen aquestes al llarg de l'any. 

MODEL:

A la pàgina següent, al Diagrama 5, afegim a l'esquema sobre el model de festa de Sant

Celoni i Cardedeu, el model de Banyoles, que es diferencia dels altres dos sobretot pel que fa a

l'eix de la gestió de la festa, ja que en el seu cas està totalment en mans de les entitats del

municipi. Pel que fa a la programació, com que a Banyoles, com a Cardedeu, també trobem

diferents col·lectius que programen la festa, resulta un model de programació poc definit perquè

cadascú fa la seva aposta i, per separat, podríem etiquetar-les com a temàtiques però, en conjunt,

resulten estar al mig dels dos models. 

Diagrama 5. El model de festa de la Festa Major de Banyoles

Font: Elaboració pròpia
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FONTS D'INFORMACIÓ:

– Entrevista a Júlia Moragues i Ferriol Masó, membres de la comissió de festes

– Lloc web de barraques:  http://www.barraquesbanyoles.cat/

– Lloc web de l'Ajuntament: http://www.banyoles.cat/

2.2.6.3. Comparativa entre els tres models de Festa Major

A la Taula 7 trobem resumida la informació principal sobre els tres models de festa que

acabem de veure, referents a tres municipis de la mateixa franja d'habitants. Pel moviment

associatiu que hem vist que té Sant Celoni, creiem que podria caminar cap a un model més

participatiu, on les entitats tinguessin més pes en l'organització de la festa. En els models de

Cardedeu i Banyoles i respirem un esperit d'apropiació i implicació amb la festa totalment altruista,

on el conjunt del teixit associatiu s'organitza i treballa per a fer la festa. En canvi, a Sant Celoni no

hem vist aquesta xarxa de treball i de sentit cooperatiu, es tracta més aviat de simple coordinació

de la festa, primen els interessos individuals de cada entitats i l'ambició de treure de la festa el

màxim d'ingressos possible a través de les barraques. Com que a Banyoles l'Ajuntament és on

menys inversió fa en la festa, veiem com les seves fonts de finançament són més nombroses i

estan basades en els recursos de les entitats. A Sant Celoni, l'Ajuntament és present als tres

àmbits, mentre que a Cardedeu i Banyoles no és així.  

L'Ajuntament no tria que la ciutadania es mobilitzi però ho pot veure com un factor positiu i

incitar-ho. De fet, havent encetat el Procés Participatiu és una porta cap a aquest camí. Però

també ha de tenir clara (i demostrar-la) la seva posició davant la festa: supeditada a la voluntat del

poble. La gent és qui hauria de decidir què vol celebrar, com i perquè. L'Ajuntament ha d'oferir els

mitjans, posar els diners (dels ciutadans) i vetllar per a que sigui una festa per a tothom. 
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Taula 7. Taula comparativa dels diferents models de Festa Major

SANT CELONI 

model dirigit-
participatiu

CARDEDEU

model participatiu-
delegat

BANYOLES

model delegat

Organització de la
festa a càrrec de

Ajuntament i entitats Entitats i Ajuntament Entitats

Finançament de la
festa

Ajuntament+patrocini+
benefici activitats

Ajuntament+beneficis
barres+beneficis

activitats+patrocinis

Ajuntament+aportacion
s entitats+beneficis

barres+beneficis
activitats

Programació de la
festa a càrrec de 

Ajuntament+entitats Entitats Entitats

Font: Elaboració pròpia

2.2.7. Altres processos participatius

2.2.7.1.Granollers: “I tu, com te la imagines?” 2014

PROCÉS: 
El procés participatiu de Granollers va ser la font d'inspiració del procés de Sant Celoni,

sobretot perquè estem parlant del mateix model de festa pel que fa al contingut: tot gira entorn

d'una competició entre dos bàndols. És per això que gent d'altres municipis amb aquest mateix

model de festa com Mollet del Vallès o Sant Celoni van ser convidats també a anar d'oients a les

sessions de treball per si els podia servir per a reflexionar sobre la seva festa. El procés de

Granollers es va dur a terme entre els mesos d'abril i desembre de 2014 i va sorgir de la necessitat

que existís un òrgan que pensés la festa. Carme Ramon, tècnica de cultura de l'Ajuntament de

Granollers, ens va explicar que el model de la festa és un model d'èxit i que la festa es troba en un

bon moment. I precisament per això, succeeix que les tasques del dia no els permetien dedicar

temps a pensar i valorar cap a on vol anar la festa. L'objectiu del procés, doncs, era traçar un full

de ruta cap al 2025 per decidir com es vol que evolucioni la festa i, després, elaborar un pla de

treball a nivell operatiu.

Es va fer una crida a les entitats del municipi i a gent vinculada amb els àmbits participatius i

pedagògics. D'aquí en va sorgir un grup impulsor que va fer unes jornades prèvies durant els

mesos d'abril, maig i juny per decidir què s'havia de valorar de la festa. Un cop es van determinar

els temes: format, gestió, programació i comunicació, es va donar pas a l'inici del procés

participatiu. Primerament hi va haver una sessió inaugural on van convidar a persones de prestigi
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que tenen a veure amb la festa o bé que la coneixen de prop, com Pep Callau (speaker de la

festa), Vicenç Villatori i Eloi Vila (relators de la festa), que van explicar les seves impressions

entorn la Festa Major de Blancs i Blaus i també van fer una ponència Jordi Bertran i Joan Soler

Amigó, experts en gestió, festes i cultura popular. Un cop presentat el procés es van donar lloc les

taules de debat al llarg dels mesos d'octubre, novembre i desembre de 2014. El procés va acabar

amb una jornada comuna entre tots els participants.  

COMUNICACIÓ: 

Considerem important afegir un punt sobre com es comuniquen aquests processos

participatius, ja que si realment es vol fer extensa la convocatòria a tot el conjunt de la població, és

un tema clau a tenir en compte. A Granollers tenien bastant clar que es tractava d'un procés dirigit

a les entitats que fan la festa, malgrat també estaven oberts a que hi participés qualsevol ciutadà

interessat. En aquest sentit van avisar gent d'altres pobles de les rodalies on hi ha el mateix model

de festa, com Mollet del Vallès (Morats i Torrats) o el mateix Sant Celoni (Senys i Negres). La

campanya de comunicació, però, es va centrar en mailing a les entitats que fan la festa i les colles

de Blancs i Blaus; en crear un lloc web (http://wp.granollers.cat/fmbib2025/) on informar de les

jornades i poder-s'hi inscriure i on consultar també el contingut que es va elaborar en aquestes;  a

més a més també es va fer servir publicitat gràfica com cartells, pancartes, etc i els mitjans locals

(Ràdio Granollers, Nació Digital Granollers) o comarcals (diari AraVallès).  

METODOLOGIA: 

El gruix del procés van ser les taules de debat, és a dir, es va plantejar una metodologia de

focus grup centrada sobretot en el debat, no es van fer altres tipus de dinàmiques participatives.

E l moderador del debat era sempre un membre del propi grup de treball i després hi havia un

relator que anava prenent nota de tot el que es parlava. Els grups estaven formats per un màxim

de 8-10 persones i hi va haver alguns que es van doblar per massa demanda: el de gestió i el de

programació. Es van fer un total de 4 jornades per grup. 

A banda, es va complementar el contingut d'aquestes sessions de treball amb enquestes

que es van repartir en punts estratègics de la ciutat. Aquestes enquestes les van respondre un

total de 173 persones així que el seu resultat no és significatiu tenint en compte que Granollers és

una ciutat de més de 60.000 habitants. En canvi, també es van passar unes enquestes als

alumnes de primària i secundària del municipi que sí que resulten més representatives ja que

abarquen tota una franja d'edat de la població: dels 6 als 16 anys. 
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ASSISTENTS: 

Van participar-hi un total de 62 persones membres d'entitats culturals que pariticipen a la

festa i membres de les dues colles: Blancs i Blaus. Aquesta xifra, respecte el total de la població,

representaria un 0,10% dels granollerins. Tot i així, és clar que amb un procés d'aquest fet amb

aquesta metodologia tampoc afavoreix que hi assisteixi un nombre excessivament elevat de gent.

Del que es tracta és que els assistents siguin prou representatius de tots els habitants del municipi.

RESULTATS: 

Els relats de les sessions els podem trobar al web creat específicament per a aquest procés:

http://wp.granollers.cat/fmbib2025/ . A banda, comentem les valoracions fetes per la tècnica de

cultura Carme Ramon: 

• El procés en general es valora positivament, sobretot per l'èxit d'haver-lo assolit i d'haver

convocat aquesta seixantena de persones.

• Es considera, però, que va es va allargar massa en el temps. Hauria estat millor

concentrar-lo en menys sessions i en menys mesos, ja que es va anar perdent gent pel

camí. 

• També es creu el mateix de les reunions prèvies del grup impulsor, no n'haguessin calgut

tantes, fins i tot, aquesta valoració podria haver-la realitzat l'equip de tècnics de cultura de

l'Ajuntament. 

• Marcar un horari únic (dissabtes al matí) va ser un error, s'hauria d'haver marcat també

algun dia entre setmana. 

• Caldria que alguna figura experta en participació (una consultoria, un tècnic de participació,

un gestor cultural, una empresa...) hagués conduït les sessions. Pel fet que fos algú extern

al procés i a la festa i pel fet que tingués capacitat per a en menys temps saber treure més

suc de les sessions. 

• El fet que després d'haver acabat el procés al desembre de 2014 s'hagi aturat i no s'hagi

seguit treballant en el contingut elaborat de cara a la Festa Major del 2015 és un error. Hi

havia temes que ja s'haurien pogut començar a aplicar. Com a mínim, caldria haver donat

una resposta a tots els participants que han estat invertint moltes hores. 

FONTS D'INFORMACIÓ: 

– Experiència pròpia al haver assistit a la sessió de cloenda del procés
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– Entrevista amb la Tècnica de Cultura Carme Ramon 

– Lloc web del procés: http://wp.granollers.cat/fmbib2025/ 

2.2.7.2. PAC a Sta Mª de Palautordera, 2014

PROCÉS
Al Febrer del 2014 l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera (Vallès

Oriental) decideix que cal establir un full de ruta per tal d'endreçar la política cultural del municipi

i establir uns objectius a dur a terme a curt, mig i llarg termini. Així doncs, s'inicia el procés

d'elaboració d'un Pla d'Acció Cultural (PAC) sota la coordinació del Centre d'Estudis i Recursos

Culturals (CERC) de la Diputació de Barcelona, que encarrega la direcció d'aquest projecte a la

consultora de projectes culturals BISSAP, que anteriorment havia treballat al mateix municipi

elaborant el Pla d'Usos per al centre cultural Can Rahull. 

El procés el va iniciar un primer grup de coordinació format pels membres BISSAP, un

representant del CERC i el Regidor i Tècnic de Cultura de l'Ajuntament. Aquest grup va fer una

diagnosi del sistema cultural del municipi mitjançant la recerca d'indicadors quantitatius i

qualitatius, el grup de BISSAP va recopilar la informació i presentar l'anàlisi i junt amb el membre

del CERC i l'equip de Cultura, es va elaborar una diagnosi d'on van sorgir diverses línies

estratègiques a treballar. Seguidament, van començar un seguit de sessions de treball amb gent

del municipi (sense l'Ajuntament) on hi van haver 3 grups de treball temàtics que es van

especialitzar cadascú en un tema i un quart grup anomenat de contrast, que es va reunir a l'inici i

al final del procés per tal de, com bé diu el seu nom, contrastar la informació elaborada a l'inici pel

grup de coordinació i al final pels grups de treball. Amb tot això, es va elaborar un document

aprovat per la Diputació que actualment es troba a mans de l'Ajuntament de Sta. Mª de

Palautordera. 

COMUNICACIÓ: 

Les eines que es van utilitzar per a comunicar el procés van ser: una sessió de presentació a

la que hi van assistir una trentena de persones. Els mitjans de comunicació locals: falques a la

ràdio municipal i una publicació a la revista municipal. I el contacte directe amb entitats i

interessats a través de trucades i correus electrònics per a convidar la gent al grup de contrast i als

grups de treball. 

79

http://wp.granollers.cat/fmbib2025/


SACSEGEM LA FESTA MAJOR! Un model de participació ciutadana en les pràctiques culturals aplicat a la Festa Major de Sant Celoni 

METODOLOGIA: 
El PAC es duu a terme seguint una metodologia participativa, amb la col·laboració de

veïns i veïnes de Sta Mª de Palautordera actius culturalment, per tal de generar el màxim de

consens social sobre les mesures a implementar. Aquesta metodologia, però, s'implementa en la

part de creació de contingut del procés, després d'una primera fase d'anàlisi i diagnosi duta a

terme per un grup de coordinació format per el tècnic i el regidor de cultura del municipi, 1

representant del CERC i 2 representants de la consultoria BISSAP, com hem esmentat abans. De

la diagnosi feta per aquest grup inicial de coordinació, en sorgeixen les línies de estratègiques que

marcaran les principals debilitats o punts conflictius que cal treballar al sistema cultural del

municipi havent analitzat els elements bàsics que formen el sistema cultural: 

A partir d'aquí el treball es va desenvolupar a través de focus grup on es buscava contrastar

les opinions del que s'havia diagnosticat, crear consens i, sobretot, elaborar mesures respecte les

línies estratègiques següents proposades pel grup de coordinació: 

– Redefinir el model de suport a les pràctiques dels agents culturals.

– Crear i desenvolupar públics culturals. 

– Potenciar el sentiment de comunitat territorial i el valor social de la cultura. 

Donat que eren les línies de treball que depenien dels valors, les impressions, les intencions

i les necessitats dels habitants del municipi (la resta corresponien al treball intern de l'Àrea de

Cultura). 

Per a les reunions s'elaboraven quaderns de seguiment de la informació on es plantejaven

qüestions per a ser debatudes al llarg de la sessió. Aquests quaderns els participants se'ls podie

endur a casa i així després tenien la possibilitat de fer el retorn per correu electrònic. 

ASSISTENTS: 

En total podem dir que hi van participar uns 30 palauencs i palauenques, grup força

nombrós si ho comparem amb la seixantena que va participar a Granollers i a Sant Celoni,

proporcionalment és un número més elevat tenint en compte que Santa Maria de Palautordera no

arriba als 10.000 habitants. Dintre dels participants hi havia membres de les entitats culturals,

membres d'altres entitats no culturals però amb pes al municipi, com els comerciants o bé el club

d'handbol i també hi havia gent relacionada amb el món de les arts, la cultura i la comunicació així

com gent a títol individual que tenia interès en el tema. 
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RESULTATS: 

La diagnosi elaborada tenint en compte tots els elements que conformen el sistema cultural

del municipi i les característiques sociodemogràfiques i territorials d'aquest va posar en relleu que

calia treballar les següents línies estratègiques: 

1. Desenvolupament de la comunitat territorial: potenciar el sentiment de comunitat

territorial en la població nouvinguda i incrementar el valor social de la cultura per tal que els

ciutadans del municipi tinguin ganes de participar en experiències culturals compartides que

millorin la cohesió social i la disposició a construir un futur comú. 

2. Foment de les iniciatives culturals dels agents locals: promoure que els agents

culturals i altres entitats i col.lectius organitzin pràctiques culturals obertes a la comunitat,

potenciant la diversitat, la innovació, la regularitat i l’accessibilitat per tal que la població del

municipi percebi el valor que tenen en el desenvolupament personal i comunitari i les incorpori els

seus hàbits de vida.

3. Ordenació funcional i millora de les infraestructures: adequar i millorar les

instal.lacions, revisant les condicions d’ús, de les infraestructures culturals del municipi, en

coordinació amb els municipis de l’entorn, per tal que facilitin el desenvolupament eficient i

satisfactori de les iniciatives culturals del agents locals. 

4. Creació i desenvolupament de públics: crear interès per les pràctiques culturals, de

manera especial en els infants, adolescents i joves aprofitant la mediació del sistema educatiu, i

també en la població dels nuclis urbans dispersos, per tal que hi participin de manera regular i

desenvolupin hàbits i valors culturals. 

5 .Promoció de la centralitat de la política cultural: promoure que a política cultural ocupi

un lloc de centralitat en l’acció de govern local, establir prioritats i garantint l’aportació estable dels

recursos econòmics municipals que siguin necessaris per al seu desenvolupament. 

I entre els grups de treball i el grup de coordinació es van elaborar propostes per tal d'assolir

aquests objectius. 

Hores d'ara, però, aquest document sabem que s'ha tancat i que la Diputació l'ha entregat a

l'Ajuntament del municipi per aquesta nota de premsa de la Diputació de Barcelona:

http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/-/pla-accio-santa-maria-palautordera . Però el document

encara no s'ha aprovat al Ple de l'Ajuntament i, en conseqüència, encara no s'han començat a

treballar amb el seu contingut. 
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FONTS D'INFORMACIÓ: 

– Memòria del PAC

– Experiència pròpia com a membre del grup de coordinació i conductora d'alguns dels grups
de treball. 

– Web de l'Ajuntament de Sta Mª de Palautordera: www.smpalautordera.cat  

 

2.2.7.3. Comparativa entre els diferents processos participatius

Després de descriure com ha s'ha dut a terme cada procés i d'on s'ha tret la informació,

presentem el següent quadre comparatiu dels processos de Granollers i Sta Mª de Palautordera

amb el de St Celoni. 

Taula 7. Taula comparativa dels processos participatius de Granollers, Sta Mª de
Palautordera i Sant Celoni. 

SANT CELONI 

Procés de reflexió de
la FM 2015

GRANOLLERS

Procés de reflexió de
la FM 2014

STA Mª
PALAUTORDERA

Pla d'Acció Cultural

Organització Un grup de contrast i 4
grups de treball

temàtics. Grups de
màxim 15 persones. 

Un grup impulsor i 4
grups de treball

temàtics. Grups de
màxim 8-10 persones. 

Un grup de
coordinació, dos grups
de contrast i 3 grups de
treball temàtics. Grups

de màxim de 8-10
persones. 

Sessions 2 sessions de 2 hores
per a cada grup. 

4 sessions de 2 hores
cadascuna cada grup. 

2 sessions de 90
minuts cadascuna

cada grup. 

Metodologia Participativa a través
de dinàmiques per a
crear consens, fer

brainstorming, opinar...

Participativa a través
del debat. Més

enquestes. 

Participativa a través
de debat guiat a partir
de reflexions, dades i

preguntes a l'aire. 

Participants 59 62 30

Comunicació Pancartes, cartells,
mailing, trucades i

invitacions personals,
falques a la ràdio, web
municipal i revista de

l'Ajuntament. 

Pancartes, cartells,
mailing, creació d'una

web pròpia per al
procés, mitjans de

comunicació locals. 

Falques a la ràdio,
revista de l'Ajuntament,

web de l'Ajuntament,
mailing i trucades. 
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Durada 2 mesos 6 mesos 1 mes i mig

Estat actual Fent-ne seguiment Aturat Aturat

Font: elaboració pròpia 

Amb aquest resum pretenem centrar-nos en els aspectes formals de cada procés per així

comparar-los. De l'experiència com a conductora també del procés de Sta Mª de Palautordera vaig

extreure'n els aspectes que creia que havien funcionat millor, que sobretot eren el fet de crear dos

tipus de grups amb funcions diferents per tal que la informació fos contrastada al màxim i també el

fet que les dinàmiques dels grups fossin el màxim de guiades per tal que la gent donés el millor de

si mateixa i es fomentés la participació de tots els membres, sense que ningú es quedés enrera

(en un debat sempre sorgeixen líders que silencien la veu d'altres, en canvi, per exemple, si es fa

una dinàmica on tothom ha d'escriure una pluja d'idees en un paper que va rotant, l'opinió de tots

quedarà reflectida segur). Per altra banda, tot i fer aquestes dinàmiques que permeten un treball

més individual o en petits grups (dins el grup) i, per tant, pots acollir més gent, no va ser positiu

augmentar la ràtio fins a 15 membres perquè en els moments en què s'obria debat resultava un

pèl caòtic i sí que al final hi havia un desequilibri entre persones que parlaven massa i silenciaven

a moltes altres. El fet de limitar el nombre de sessions també penso que acaba resultant positiu

perquè si saps que disposes de poc temps, l'aprofites molt més que no si en tens més. Si que com

més hores li dediquis, més contingut en treus, però també més possibilitat de donar voltes entorn

els mateixos temes i avorrir i desmotivar els participants.  Tal i com comentava  la Carme Ramon,

Tècnica de Cultura de Granollers, quan la vaig entrevistar: “com més s'allarga el procés pot passar

que perdis gent pel camí, la gent ha de tenir la sensació que el temps que estigui invertint realment

serà profitós, ha de veure els resultats aviat, sinó es desencanten (amb raó).” Pel que fa als

horaris, el millor és donar diferents possibilitats (cap de setmana, entre setmana, matins, tardes...)

per tal que més gent pugui sumar-s'hi. El que és veritablement important és fer els màxims

esforços en la comunicació per a que vingui el màxim de gent interessada possible i, si més no,

per a que la gent estigui informada que s'està duent a terme i pugui decidir si participa o no. Amb

tot, la valoració respecte el procés de Sant Celoni és positiva sobretot pel fet que és l'únic del que

s'està fent un seguiment del treball realitzat.  
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3. 

UN MODEL DE FESTA BASAT EN LA
PARTICIPACIÓ
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3.1. EL MODEL ÒPTIM PER A LA FESTA MAJOR DE SANT 
CELONI: d'un model dirigit a un model participatiu 

Passem a l'acció. Hem analitzat com és la Festa Major de Sant Celoni, en quin context es

duu a terme, l'hem comparada amb altres festes de la mateixa mida i, a més a més, partim de la

informació del Procés Participatiu i de Reflexió que ens aporta les impressions i els desitjos envers

la festa dels celonins i celonines que hi van participar. Basant-nos en tota la informació i l'anàlisi

prèvia, prosseguim a fer una proposta de quin model de festa major és l'òptim per a Sant

Celoni. 

Si recuperem l'esquema que hem presentat a l'apartat on hem detectat el model de festa,

recordem que havíem identificat un model dirigit-participatiu, és a dir, on l'Ajuntament exerceix

el paper principal de dinamitzador de la festa però demana la col·laboració de les entitats amb

voluntat de recollir propostes per part d'aquestes o també de persones interessades a títol

individual. Malgrat sabem que les entitats culturals tenen un pes important al municipi (un 34%

respecte el total d'entitats) i que participen activament en l'organització de la Festa Major assistint

a les comissions i ocupant-se de bona part dels actes que formen part del programa, afirmem que

les entitats no són els principals dinamitzadors de la festa perquè per l'estructura

d'organització que hi ha, la presa de decisions no recau en les seves mans sinó en les de

l'Ajuntament, que sempre “passa revista”. Hem pogut veure que aquest model és ben diferent del

d'altres festes com les de Cardedeu, Banyoles i fins i tot la de Granollers, on són les entitats les

que estan a la primera fila de l'organització i la programació de la festa i es percep clarament la

sensació que la festa és del poble. Si bé els motius de perquè s'ha arribat a aquest model de festa

a Sant Celoni no ens interessen tant com què és el que li convindria més segons les seves

característiques, sí que val la pena esmentar que tradicionalment l'Ajuntament del municipi ha

exercit un paper “paternalista” pel que fa a les seves relacions amb les entitats, en tant que

sempre ha estat ell el creador dels escenaris de joc per on es podien moure les entitats, poques

vegades succeeix a la inversa que és l'Ajuntament qui s'adapta a l'escenari de les entitats. I aquest

model de relació segurament és el que ha alimentat el sentiment de desidia i passivitat per part de

moltes entitats respecte la festa, d'aquí aquesta idea tant comentada al procés participatiu de:

“sempre acaben fent el mateix”, “cada any igual”, “els mateixos de sempre”... i per això també

aquesta voluntat innovadora i de canvi que es demana per part dels assistents al procés.
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Diagrama 3. El model de festa de la Festa Major de Sant Celoni. 

Font: elaboració pròpia

Pel que fa al contingut de la festa, revisitem de nou el Diagrama  3 per recordar que, per una

banda, la festa té la voluntat de girar entorn la temàtica de la competició del Corremonts (Senys i

Negres) i que, per altra banda, és una festa “contenidor”, que “no diu que no a res” i que, per tant,

és plena d'activitats de diferents àmbits, amb diferents funcions la majoria de les quals no tenen

res a veure amb la festa en sí, és a dir que, les activitats del Corremonts acaben sent la minoria.

 Creiem, doncs, que caldria apostar per una definició i distribució clara de la programació

de la festa que respongui a les característiques i necessitats dels habitants.  Per un municipi com

Sant Celoni del què en destaquem les següents característiques: 

• Actua com a capital de la comarca del Baix Montseny

• La Festa Major és l'única activitat cultural que arrossega una participació massiva, no

només de gent del propi municipi. Aconsegueix mobilitzar als que formen part de les

entitats, als que no en formen part però són actius culturalment i gent que és l'única

activitat pràcticament en la que hi participa
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• L'Ajuntament es troba en una bona situació financera

• És un municipi amb un alt capital creatiu, del qual en destaquem la gent entorn el món de

la cultura i les arts i també de l'àmbit esportiu.   

• Té una franja d'infants elevada que esdevindrà una imminent franja elevada

d'adolescents.

• Compta amb una població variada pel que fa a llocs d'origen, fet que es fa visible pel

tipus d'entitats culturals que existeixen, que van des de l'interès en la cultura popular

tradicional (gitanes, bastons, geganters, diables, altres danses populars...) fins a col·lectius

organitzats provinents del mateix país d'origen interessats en explicar la seva cultura

(marroquins, equatorians, colombians, romanesos...). 

L'actual model de Festa Major: model dirigit-participatiu amb una programació més aviat

basada en l'eclecticisme, no és el model més òptim per a un municipi amb aquestes

característiques. Si pensem de nou en la capacitat associativa dels celonins i celonines, no

només en l'àmbit cultural sinó també en l'esportiu, el social, l'educatiu, etc., creurem que la festa

encara pot ser més participativa del que actualment és (que ja es valora positivament). El teixit

associatiu del municipi té prou potència com per prendre més protagonisme dins la festa i caminar

cap a un model participatiu, allunyant-se del dirigisme. Per altra banda, veiem una dificultat en

apostar per un model que estigui completament en mans de les entitats, perquè tal i com hem

observat a Cardedeu i Banyoles, aquests models han sorgit en resposta a una necessitat, no s'han

imposat. Són fruit els anhels, les voluntats i l'organització de la gent del municipi. És a dir, que si

no són les entitats les que prenen la iniciativa i proposen un model que s'acosti més cap a

l'autogestió, l'Ajuntament no serà qui ho plantegi. Aleshores la proposta queda en un model

participatiu on cooperin Ajuntament, entitats i qualsevol interessat però amb un sistema

d'organització que vetlli perquè la capacitat de decisió sigui també equitativa i no caigui en

mans del consistori. 

Pel que fa a la programació, si realment el model basat en la competició del Corremonts

entre MontSenys i MontNegres vol mantenir-se vigent, cal que faci un pas endavant i prengui més

protagonisme dins la festa. El model òptim seria aquell que respongués a les necessitats de

consum cultural del municipi: agraden les proves participatives, agrada la programació cultural i

artística i agraden els esports. Hi ha la possibilitat, doncs, de centrar la programació en la

competició -i, fins i tot, vincular-hi aquests aspectes artístics i esportius- i hi ha la possibilitat de

repartir de forma més equitativa el volum d'activitats del Corremonts i el volum d'activitats
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complementàries per a un consum més general, podríem dir. De totes maneres, creiem que les

decisions de programació en última instància depenen de com es configuri l'organització de la

festa, per tant, anem a centrar-nos sobretot en aquest punt. 

Per tal de caminar cap a un model participatiu, creiem que el sistema cultural de Sant

Celoni ha de superar els següents reptes: 

• El paternalisme de l'Ajuntament envers les activitats i la implicació de les entitats. Es

llegeix una doble moral al darrera de la relació entre Ajuntament i entitats perquè al mateix

temps que se'ls demana més implicació, impera la seva necessitat de supervisar, de

tutoritzar, d'avalar les decisions preses. I, d'aquesta manera, la relació entre entitats-

Ajuntament se'n ressenteix i, valguin les metàfores, “la corda sempre està tibada”. 

• La manca d'iniciativa per a prendre les regnes de la Festa Major. Malgrat les queixes

de les entitats envers l'organització i certes decisions de l'Ajuntament, existeix una

dependència financera de l'Ajuntament que frena el risc d'aventurar-se a gestionar la pròpia

festa. 

• El cooperativisme entre entitats és una assignatura pendent. No hi ha cap mena de

col·laboració ni de treball en xarxa (o no és prou destacable) per part de les entitats que

participen a la Festa Major. Fins i tot es desprèn certa tensió entre elles i hi ha molta

opacitat pel que fa als beneficis que s'obtenen de les barraques que s'han fet palès en la

recollida d'informació per a aquest treball. 

• Sense transparència, no hi ha projecte comú. Respecte al punt anterior, afegim que per

a treballar en un projecte comú, per davant de tot, cal transparència. No és possible

construir si no sabem amb quines eines comptem cadascú. Sobretot si parlem d'un

projecte amb finançament públic, és a dir, amb diners de tots els habitants del municipi. 

• Pensar la Festa Major com un tot.  Majoritàriament es tendeix a vetllar pels interessos del

propi col·lectiu. Cal fer pedagogia del sentit cooperatiu (sumar per a la festa no vol dir

restar per al col·lectiu) per a que primi la idea segons la que una festa és construir una

realitat comuna. És vital pensar que les entitats no pensin només en la seva activitat sinó

en el paper de la seva activitat en el conjunt de la festa.  

• Perdre la por als canvis. A la festa li convé definir-se en diversos sentits, tal i com hem

anat veient durant l'anàlisi, però com que actualment la valoració de la festa, amb tot, és

positiva, hi ha certa reticència a implementar un altre model de festa. Però en tots els

sentits és un model de festa que es queda a mig camí. Es queda a mig camí de tenir un

centre d'interès potent, si parlem de programació, i es queda a mig camí d'estar en mans
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de les entitats si parlem d'organització. 

L'aposta per un model participatiu, tal i com hem vist amb l'exemple d'altres municipis, pot

configurar-se de maneres molt diferents. De les experiències de Cardedeu i Banyoles veiem

positiva la vinculació que té l'Ajuntament amb les entitats, i de retruc, amb la festa, ja que està

gestionada per aquestes. La posició de l'Ajuntament és de facilitar els espais i les infraestructures

per a que la festa sigui possible, per una banda, i vetllar per a que la programació sigui accessible

i tingui oferta per a totes les franges d'edat, per altra banda. Actua de suport, vehicula les

propostes. A través dels exemples de Cardedeu i Banyoles també hem vist com l'autogestió de la

festa sorgeix fruit d'una necessitat. A Sant Celoni existeix aquesta necessitat de reivindicar la

festa? O de muntar una festa alternativa? 

Si es detecta moviment en aquest aspecte, per descomptat, és en el sector dels joves. I

aquí, convé fer una aturada per a parlar del paper dels joves a la festa. Actuen com a un segment

més de públic? O bé com a motor de la festa? Si anem uns quants capítols enrera, en la

radiografia del sector cultural del municipi, recordarem que parlàvem de l'organització d'un espai

d'oci alternatiu de la mà d'un sector de joves del poble, “La Clau que obre tots els panys” (en

homenatge al poema de Vicent Andrés Estellés “M'aclame a tu”), aquest espai doncs que aglutina

diverses entitats socials i culturals del municipi, és la mostra que el jovent és pràcticament tot el

motor cultural del poble. La majoria d'entitats culturals: diables, bastoners, geganters, Bocs i

Cabres, el Casal Quico Sabaté..., així com les no culturals: l'agrupament escolta, el club de rol, els

diversos clubs esportius, etc., estan formades per joves. En aquest sentit sí que podríem afirmar

que són un segment actiu que funciona com a motor del sistema cultural del municipi. Però, en

canvi, pel que fa a la festa, trobem que els joves són els que menys participen a les comissions de

la festa major, malgrat després sí ho fan a les activitats. En d'altres moments de l'any com

Carnestoltes,  St Joan o la Castanyada sí que són els joves els que han promogut que no es

perdin aquestes dates i han impulsat activitats, però durant la festa major no han sigut tan actius

pel que fa a l'organització. Això ens podria fer pensar que seria possible que algun dia sorgís la

voluntat de muntar una festa alternativa perquè la capacitat de gestió d'esdeveniments han

demostrat tenir-la, però per altra banda des de l'Ajuntament sempre hi ha hagut una actitud

conciliadora i s'ha intentat agrupar tots els sectors del poble a la mateixa zona de barraques per tal

d'aconseguir la màxima integració i cohesió entre els diferents perfils d'habitants del municipi. La

preocupació -i en conseqüència, el repte- la traslladaríem doncs a intentar que els joves participin

més de l'organització de la festa donat que són motor de la vida cultural de la vila i que, al cap i a

la fi, per característiques de l'edat, és als joves als que pertoca agafar el relleu de la festa,

regenerar-la i innovar-la. 
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Si, amb joves inclosos, ens volem acostar cap a aquest model participatiu on es treballi amb

més independència de l'Ajuntament, sentant alguns principis de l'autogestió, com ho fem? Per la

informació obtinguda al procés participatiu, sabem que hi ha voluntat de treballar per a la festa, de

prendre més decisions i, fins i tot, d'avaluar la festa sense la figura de l'Ajuntament. Aquests

acords, ens clarifiquen una voluntat d'implicació i alhora una voluntat de tenir la festa entre les

mans. Es tracta de, mica en mica, anar donant al teixit associatiu el poder que vulguin assumir.

Mai privar-los, sempre incentivar-los i donar-los el suport per a gestionar els esdeveniments. Els

ciutadans esdevindran gestors quan se'ls donin les oportunitats i les eines. Així doncs, tenint

clar que seria el model que convindria més aplicar a Sant Celoni, creiem que hi hauria d'haver un

servei de suport a les iniciatives culturals per tal de promoure que aquestes sorgeixin així com

informar i establir el màxim nombre de canals de comunicació per a que tothom sàpiga que pot

participar de la festa i sàpiga com pot fer-ho.  

Visualitzem la segona part del Diagrama 3, el Diagrama 6, on observem una comparativa del

model actual amb el model desitjat. Com veiem, l'objectiu és donar molt mes poder de decisió a

les entitats, que hi hagi un treball conjunt amb l'Ajuntament però que aquest estigui supeditat als

agents que formin part de l'organització de la festa, vetllant sempre per a que es tingui en compte

la diversitat de la població i exercint aquest paper de suport continu. 
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Diagrama 6. El model real de la Festa Major de Sant Celoni i el model desitjat

Font: elaboració pròpia
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3.2. PROPOSTA OPERATIVA PER A UN MODEL PARTICIPATIU 
DE FESTA MAJOR 

3.2.1. Una organització participativa de la Festa Major: de com els 

ciutadans esdevenen gestors.  

Com a resposta a aquesta necessitat d'avaluar i replantejar la festa (el contingut i la forma)

plantegem una proposta reactiva que faci operatiu aquest model basat en la participació per tal

d'aconseguir una festa amb més implicació ciutadana i que persegueixi els principals objectius que

han sorgit al procés de reflexió: 

• Determinar un calendari clar del procés d'organització i preparació de la festa amb temps

suficient, ja que fins ara es té la sensació sempre d'anar tard.

• Incloure-hi el màxim de canals de comunicació per facilitar que tothom qui tingui una

proposta o vulgui participar de la valoració pugui fer-ho per una via o altra. 

• Oferir un model organitzatiu on puguin implicar-se al màxim de persones. 

• Vetllar per a que el treball realitzat al llarg del procés de reflexió es continuï i no es deixi

perdre. 

• Pensar mesures per a que els ciutadans que s'impliquin en el procés organitzatiu no es

desmotivin i perquè els que no ho fan, es motivin a fer-ho. 

S'ha pensat un procés circular i continu al llarg de l'any, que es divideix en les següents

fases: objectius a perseguir, recull de propostes, canvis i elaboració del programa d'activitats,

preparació operativa de la festa, festa major i avaluació. Al Diagrama 7, que podem veure a la

pàgina següent, copsarem el circuit que segueixen les diferents fases. 
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Diagrama 7. Proposta de procés de treball regular de la Festa Major

Font: elaboració pròpia

D'aquesta manera l'entendríem com un cicle viu al llarg de tot l'any, ja que en el moment en

què s'acaba la festa i se'n fa l'avaluació ja s'estant assentant els objectius de la festa de l'any

següent. 

Per tal de complir amb els objectius de vetllar pel contingut produït al Procés de Reflexió i

d'intentar implicar i recollir les impressions del màxim de gent s'han establert tres nivells de

participació en l'organització: seguiment del procés de reflexió de la festa, participació en la

programació de la festa i aportacions esporàdiques recollides a través de diversos canals. La

preocupació per la implicació dels habitants del municipi en la festa tant a nivell participatiu com a

nivell organitzatiu era un tema que es va constatar al Procés, és per això que aquest sistema

pretén oferir diversos espais i canals de comunicació per tal que no es perdi cap oportunitat de

captar l'opinió dels ciutadans i alhora que a aquests se'ls facilitin al màxim les formes d'arribar a

l'Administració Pública.  Tot seguit expliquem el funcionament de cadascun d'aquests agents: 

El procés de preparació de la Festa Major es durà a terme a través de diferents comissions

amb diferents papers per tal de perseguir la màxima pluralitat d'opinions, el contrast de visions i

per aconseguir arribar a un consens més treballat. Aquestes comissions estaran formades per

voluntaris i voluntàries que estiguin interessats en implicar-se en l'organització de la festa, però tot

i així, es creu convenient establir un marc de funcionament per tal que tothom sàpiga en què

consisteix participar en aquest procés de treball, perquè no hi hagi dubtes ni discrepàncies sobre
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la seva missió i perquè en cas de molta demanda de participació, hi hagi uns criteris per a regular-

la. Tot i així, aquest marc de funcionament no queda exempt de modificacions, ha de ser dinàmic i

nutrir-se d'una autoavaluació -o més aviat metavaluació- constant. 

L a missió d'aquesta proposta operativa és crear un sistema que aconsegueixi implicar al

màxim a la ciutadania en l'organització de la Festa Major de Sant Celoni. 

La visió és que al 2025 la gestió de la Festa Major de Sant Celoni estarà en mans de la

ciutadania  que treballarà des de la cooperació i l'Ajuntament actuarà només com a facilitador. 

Els valors que segueixen aquest projecte són la cohesió dels habitants del municipi gràcies

a la festa, la participació dels habitants del municipi en la festa, la pluralitat dels habitants del

municipi manifesta en la festa i la capitalitat que ha d'exercir Sant Celoni al costat de la resta de

municipis del Baix Montseny. 

Donat que la tendència a Sant Celoni és la de col·laboració entre l'Ajuntament i les entitats

-si més no pel que fa a la Festa Major, mai han sorgit experiències d'autogestió d'esdeveniments a

la festa-, hem pensat un sistema que, per una banda, parteixi d'aquesta relació de treball conjunt

de construcció i millora de la festa i, per altra banda, un sistema que fomenti més implicació dels

habitants en l'organització de la festa. Així doncs, presentem les tres vies de participació

mitjançant les quals els celonins/es podran implicar-se en major o menor grau en la seva festa. Per

una banda, hi haurà una via de participació directa a través de dues comissions que

desenvoluparan la ideació i programació de la Festa Major treballant per separat i actuant en

diferents moments: la comissió de seguiment i la comissió d'organització. I per altra banda,

s'establiran canals de participació esporàdica via virtual.  

3.2.1.1. Comissió de Seguiment

L a comissió de seguiment serà l'encarregada de vetllar pel contingut del Procés de

Participació i Reflexió i serà qui marqui els objectius que volen assolir-se tant a curt termini com a

llarg termini. No es dedicarà a fer propostes per a dur a terme a la festa sinó a mirar-se la festa

amb certa perspectiva i, en base a les línies de treball determinades al Procés de Participació i

Reflexió, valorar si es van assolint o no els reptes marcats. És per això que els moments en què

actuarà serà a l'inici del procés organitzatiu de la festa, al tret de sortida, que paradoxalment

esdevindrà al final de la festa major anterior: de la valoració d'un any, en sorgiran els objectius per

a l'any següent. Per tal d'agilitzar les passes que la festa se suposa que ha d'anar fent per definir-

se, créixer i millorar, s'ha vist convenient que aquesta comissió també intervingués un cop el
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programa de festa major ja estigui fet (però no tancat) reunint-se amb representants de l'altra

comissió de treball per contrastar les mesures preses per aconseguir els reptes proposats a cada

any. Per acabar, aquesta comissió també participa al final del procés, al període d'avaluació, fent

la seva pròpia valoració de la festa i contrastant-la posteriorment amb la comissió organitzativa. 

Un cop definit el paper d'aquesta comissió, arriba el punt clau: determinar qui en forma part.

Aquesta qüestió és realment difícil des del moment que partim de l'interès i la voluntat de la gent a

participar de l'organització de la festa. Però, tal i com hem dit abans, cal deixar clar quin és el marc

de funcionament per a que no hi hagi dubtes en cap situació que es pugui donar. 

Aquesta comissió hauria d'estar formada per un mínim de 3 persones i un màxim 5

persones. La idea principal és que no estigui formada per cap membre de l'Àrea de Cultura de

l'Ajuntament, ja que aquests ja formaran part de la comissió organitzativa i aquí el que es busca

és un espai de debat alternatiu que no estigui subjecte a cap pressió, on tothom pugui expressar-

se lliurement i s'aconsegueixi crear un consens per a després transmetre'l i contrastar-lo amb

l'altra comissió. A partir d'aquí la comissió està oberta a tothom que vulgui formar-ne part, però

donat que es busca la pluralitat en el debat, s'establirà un ideal dels diferents perfils que podrien

formar la comissió tenint en compte diferents variables: edat, sexe, relació amb el món cultural i

relació amb l'àmbit educatiu. 

• Edat: a partir dels 16 anys es considera que és una edat a partir de la qual la persona ha

desenvolupat un cert grau de maduresa com per analitzar la realitat. Tenint en compte

aquesta dada i agrupant franges d'edat de la següent manera: 16-20, 21-34, 35-49, 50-64,

65-cap amunt. Creiem que seria positiu que almenys hi hagués un membre de cadascuna

d'aquestes franges d'edat, per assegurar que es pensa la festa de manera

intergeneracional i així evitar que cap franja d'edat quedi desatesa (s'entén que en els

infants hi pensaran els que siguin pares). 

• Sexe: pel que fa a aquesta variable tan sols apuntar que estaria bé que hi hagués

representació dels dos sexes. 

• Relació amb el món cultural: aquesta variable crec que pot enriquir el debat sobretot pel fet

d'incloure gent que no formi part del món cultural. Serà important trobar-hi gent que estigui

dins el teixit associatiu del municipi, ja sigui en associacions culturals com en associacions

no culturals, així com també trobar-hi gent que no tingui a veure amb cap col·lectiu i

simplement estigui a la comissió per interès propi en la festa major. El que es valora doncs

és el fet d'estar sensibilitzat amb la festa, es provingui des d'on provingui. 

• Relació amb l'àmbit educatiu: creiem fermament en el binomi Cultura-Educació i en la

presència d'aquests dos àmbits en el global de la societat. Seria molt positiu, doncs, que
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com a mínim hi hagués una persona relacionada amb l'educació dins aquesta comissió,

per tal que aporti els seus coneixements pedagògics a la festa. 

Un altre punt important que es va debatre molt al llarg del Procés Participatiu i de Reflexió és

el fet que sempre és la mateixa gent que s'implica en la festa, s'acaben creant ambients

endogàmics amb unes dinàmiques determinades que són difícils de trencar. És per això que s'ha

determinat una durada màxima de dos anys de les persones que formen part d'aquesta comissió. 

Malgrat no formar-ne part, qui s'encarregarà de gestionar qui és membre de la Comissió de
Seguiment serà el Regidor de Cultura en base als criteris que s'acaben d'esmentar. 

Tot seguit, presentem un resum de la informació de les dues comissions. 

Comissió de Seguiment

QUÈ FA QUAN ACTUA QUI HI PARTICIPA

Exerceix un paper més extern
en el procés de preparació de
la festa.

Treballa a partir del contingut
e l a b o r a t a l P r o c é s d e
Participació i Reflexió. 

S'encarrega de pensar la festa
a nivell estratègic, a llarg
termini, per tal de poder anar a
marcant uns reptes a assolir. 
  

Obre el procés de preparació
de l a f es ta marcan t e l s
objectius a perseguir. 

Intervé abans de que es tanqui
el programa definitiu de la festa
per tal de vetllar que aquests
s'intentin acomplir en major o
menor mesura. 

Finalment, fa la seva pròpia
valoració de la festa i després
la co n t r a s t a am b l ' a l t r a
comissió. De la valoració,
sorgiran els objectius per a la
propera festa. 

Entre un mínim de 3 i un màxim
de 5 persones que poden
formar-ne part un màxim de 2
anys. 

Cap membre de l'Àrea de
Cultura de l'Ajuntament. 

A ser possible de diferents
franges d'edat:  16-20, 21-34,
35-49, 50-64, 65-cap amunt. 

Pertanyents a l'àmbit cultural o
associatiu.

No pertanyents a l 'àmbi t
cultural o associatiu. 

Almenys un membre relacionat
amb l'educació 

3.2.1.2. Comissió d'Organització

Quant a la comissió d'organització, es tracta de qui farà purament de dissenyar el

programa de la festa. Això ho farà però a partir dels objectius que li marqui la Comissió de

Seguiment que seran fruit de tots aquests reptes que es volen assolir de cara al 2025 per a

millorar la festa a gust de tothom. Donat que hi ha molts àmbits a treballar, s'han creat una

comissió executiva i tres subcomissions per a poder treballar de manera més eficient. 
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La comissió executiva estarà formada per un representant de l'Àrea de Cultura i un

representant de cada subcomissió per tal d'agilitzar el ritme de treball, aquest responsable es

presentarà de manera voluntària i serà validat per tots els membres, si hi hagués més d'un

voluntari, caldria fer votacions. A més a més, el Regidor convidarà a un màxim de 3 persones que

exerceixin una mirada externa a la festa i que puguin aportar el seu punt de vista com a veïns

il·lustres del municipi, o d'altres municipis, professionals del sector cultural, social o educatiu...

Aquests “convidats” s'hi estaran tan sols 1 any.  

Els tres àmbits de les subcomissions de treball corresponen, per una banda, als punts

emblemàtics de la festa: el Corremonts (la competició de Senys i Negres) i l'espai de barraques i

concerts. I, per altra banda, una tercera comissió dedicada a l'engalanament i la comunicació,

ja que han estat també algunes de les mancances que s'han detectat al llarg del Procés

Participatiu i de Reflexió. Així doncs, tots els membres de la comissió d'organització es divideixen

en aquests tres grups segons les seves preferències i treballen independentment. Un cop cada

subcomissió tingui elaborada la seva proposta de programa, es reuneixen totes les comissions per

a fer una posada en comú, presentar-les i valorar-les. Abans de tancar el programa i com bé hem

explicat abans, també es farà una reunió de contrast de la comissió de seguiment amb la comissió

executiva per a avaluar la proposta de programa. La tasca de la comissió organitzativa, doncs,

s'acaba un cop el programa s'ha dissenyat. La fase de producció de la festa diguéssim que

correspon als treballadors de l'Àrea de Cultura, tot i que durant els dies de la festa en si, també

seran necessaris col·laboradors i voluntaris que poden ben ser de qualsevol de les comissions o

poden no tenir res a veure amb aquestes. Les comissions tornen a funcionar un cop finalitzada la

Festa Major, cada subcomissió es torna a trobar i fa una valoració del seu àmbit que després

posarà en comú en una valoració general de la Comissió Organitzativa i una valoració contrastada

amb la Comissió de Seguiment. 

Cada subcomissió estarà formada per un mínim de 2 persones i un màxim de 10. En aquest

cas hem augmentat el màxim perquè actualment aquestes comissions tenen força afluència i per

tal d'evitar haver de deixar fora algú d'alguna subcomissió (ja que costa tant que la gent s'impliqui).

Al contrari de la comissió de seguiment, aquí sí que serà necessària la figura de les tècniques de

l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament com a conductores del procés de programació, com a

coneixedores dels tràmits i processos de l'Administració Pública i també com a enteses del

sistema cultural del municipi. Per la resta, es seguiran els mateixos criteris que a la Comissió de

Seguiment: és una comissió oberta però s'intentarà fer el possible per a que hi hagi certa pluralitat

dins els seus membres tenint en compte les variables i les condicions citades anteriorment. 
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A l'inici, a l'equador i al final del procés de preparació de la festa es farà un plenari amb tots

els participants de les comissions (tant de Seguiment com Organitzativa) per a que quedi clar el

funcionament i per a presentar tot el treball elaborat i donar l'opció a obrir debat obertament per tal

de poder consultar les qüestions que calguin. 

Comissió d'Organització

QUÈ FA QUAN ACTUA QUI HI PARTICIPA

Dissenya el programa de la
festa en base als objectius
marcats per la Comissió de
Seguiment. 

Treballa per subcomissions
dividides en tres àmbits:
Cor remonts , Barraques i
concerts i Engalanament. 

De cada subcomissió es tria un
representant per formar part de
la Comissió Executiva. 
  

Al llarg de tot l'any: 

A partir del tret de sortida del
procés d'organització de la
Festa Major. 

Després de la Festa Major per
a fer la valoració, que suposarà
l'inici de la preparació de la
festa de l'any següent. 

Entre un mínim de 2 i un màxim
de 15 persones que poden
formar-ne part un màxim de 2
anys. 

Tots els tècnics/es de l'Àrea de
Cultura de l'Ajuntament. 

A ser possible de diferents
franges d'edat:  16-20, 21-34,
35-49, 50-64, 65-cap amunt. 

Pertanyents a l'àmbit cultural o
associatiu.

No pertanyents a l 'àmbi t
cultural o associatiu. 

Almenys un membre relacionat
amb l'educació 

A la Comissió Executiva hi
participen un representant de
c a d a s u b c o m i s s i ó , u n
representant de l'Àrea de
Cultura i d'1-3 persones triades
pel Regidor que facin d'ull
extern. 

3.2.1.3. Participació virtual

A banda d'aquestes dues comissions, la tercera via de participació no serà de manera

presencial, sinó a través del web de Festa Major (mesura proposada al Procés Participatiu i de

Reflexió). Aquesta via està pensada per a tota aquella gent que vol participar també de

l'organització de la festa però que no pot per falta de temps o bé simplement per a tothom qui
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tingui una idea en un determinat moment o una activitat ja pensada. Mitjançant aquest canal es

posaran en contacte els organitzadors i la ciutadania per a facilitar la recepció de propostes que es

tindran en compte per a elaborar el programa de la festa i alhora també servirà per a rebre les

valoracions post festa. Seran les tècniques de Cultura de l'Ajuntament les que gestionaran el

portal, la recollida d'informació i asseguraran que aquesta arribi a les respectives comissions o

reunions. 

Paral·lelament a aquesta via virtual, també hi haurà disponible un servei de servei de

suport a les iniciatives culturals, com bé hem esmentat a la proposta estratègica. Aquest servei

consistirà en l'assessorament per part d'un tècnic de cultura a tots aquells interessats en oferir una

proposta cultural al municipi. Els tècnics tutoritzaran aquesta proposta per tal d'assegurar que

tingui vocació de servei públic, que tingui coneixement de tot del que pot disposar per part de

l'Administració Pública pel que fa a recursos, serveis i infraestructures i també per a calendaritzar-

la tenint en compte el conjunt de l'agenda d'activitats municipals. D'aquesta manera es donen

eines per a facilitar que els ciutadans duguin a terme les seves propostes. És clar que aquest

servei, així com tota la informació pel que fa als equipaments i activitats culturals que ofereix el

municipi (també poden estar inclosos els del sector privat i tercer sector) també han d'estar

recollits al web de l'Ajuntament. S'han de facilitar el màxim de vies possibles per tal que cap

voluntat d'implicar-se i oferir alguna activitat al municipi no es quedi enrera per la desidia que

acostuma a provocar la burocràcia o bé per desinformació. 

A les dues pàgines següents trobem el Diagrama 8, que explica el procés que es seguiria i

els agents que hi intervindrien a cada moment, i Diagrama 9 que és el calendari de com s'haurien

d'anar succeïnt en el temps les diferents fases del procés de producció de la festa. Aquestes fases

són: 

– Disseny del programa de la FM: treball per comissions temàtiques on es decidiran les

activitats del Corremonts, la programació musical general, les activitats de barraques, idees

per a l'engalanament i per a la comunicació de la festa. Aquest disseny es farà en base a

les pautes que hagi marcat la Comissió de Seguiment i a l'avaluació de la darrera Festa

Major, punt de partida per a la preparació de la següent.

– Contrast del programa de la FM: Un cop cada comissió temàtica ha elaborat la seva

proposta, aquesta es presenta a la reunió de la Comisió Executiva amb la Comissió de

Seguiment, on hi van un representant de cada comissió. La funció d'aquesta trobada és

que cada comissió presenti les seves propostes i aquestes siguin validades per tots els

membres. També serà el moment en què es presentin les propostes que s'han rebut per

part de ciutadans que no formen part de l'organització de la festa. 
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– Tancament del programa de la FM: Després d'aquesta reunió de contrast, cada comissió

es torna a reunir per a modificar, adaptar o mantenir la seva proposta i es dóna per tancat

el programa. 

– Producció de la FM: A partir d'aleshores s'inicia la fase de preproducció, que queda en

mans de les tècniques de cultura de l'Ajuntament. Les tasques que han de dur a terme es

troben detallades al Diagrama 10: Pla de Pre Producció. 
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Diagrama 8. Sistema d'organització de la Festa Major 

Font: elaboració pròpia
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Diagrama 9. Calendari d'organització de la Festa Major 

Font: elaboració pròpia
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Diagrama 10. Pla detallat de tasque de Pre Producció de la Festa Major 

Font: elaboració pròpia
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3.2.2. El finançament de la festa

Com hem vist a la comparativa amb Cardedeu i Banyoles, a Sant Celoni, a diferència dels

altres dos municipis, pràcticament l'única font de finançament de la festa és l'Administració

Pública. En el punt on divergeixen és en la gestió de les barraques. Creiem important determinar

quina és la proposta de gestió de barraques òptima per a Sant Celoni, ja que és la font d'on

s'obtenen més ingressos del total d'activitat de la festa i alhora són recursos que no reverteixen

directament en la festa. 

A Cardedeu i a Banyoles la festa la gestionen des del tercer sector, les entitats assumeixen

part dels costos de la festa (sobretot ens referim als catxets de la programació de concerts) i el

finançament de l'Ajuntament està pensat per a cobrir despeses d'infraestructures, material,

equipament tècnic, etc. En canvi, a Sant Celoni les barraques estan pensades per a que les

entitats obtinguin beneficis per a les seves activitats al llarg de l'any, diguéssim que acorden un

intercanvi: les entitats proveeixen a la festa d'ambient i de servei de bar a canvi de quedar-se amb

els beneficis obtinguts per a l'activitat que desenvolupen durant l'any. Segons el model de Festa

Major que hi ha actualment, aquesta gestió està justificada perquè és l'Ajuntament qui porta el pes

de la festa, però cal pensar que aquest model és fruit d'una política determinada de subvencions

que marca que aquesta qüestió, durant la festa, es resolgui d'aquesta manera. Al parlar de la

Festa Major, inevitablement analitzem les polítiques culturals i de subvencions que es duen a

terme al municipi, però no és l'objecte d'aquest projecte analitzar el global de la política cultural

celonina, sinó centrar-nos en la Festa Major, així que ens limitarem a posar sobre la taula que la

proposta estratègica i operativa que proposem per a la Festa Major de Sant Celoni no s'adequa a

les polítiques culturals que el consistori desenvolupa actualment. 

El model de Cardedeu i Banyoles, en aquest aspecte, no el podem concebre a Sant Celoni

pel fet que no hi ha un moviment d'autogestió de la festa per part del teixit associatiu. Tenint en

compte que les barraques són les que concentren bona part de l'activitat de la festa, no se'ls pot

negar que es quedin els beneficis d'aquesta part de la festa que “els pertoca”. Aleshores creiem

que cal replantejar quins són els criteris per a que una entitat pugui muntar barraca i gaudir

d'aquests beneficis, tenint present la idea que hem vist reflectida en l'exemple de Banyoles on el

que creuen més important és que els diners reverteixin ja no en la festa, sinó en el municipi. 
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Recordem doncs els criteris que l'Ajuntament estableix actualment per a poder muntar

barraca: 

Hem marcat amb un check els criteris que veiem positivament i que, per tant, mantindrem en

la nostra proposta, i hem marcat amb una creu vermella els que veiem negativament o bé volem

comentar-ne algún matís. Pel que fa al compromís de fer activitats obertes a tothom durant la resta

de l'any, creiem que és un factor primordial per a que els diners que inverteixen els ciutadans en la

festa els siguin retornats amb activitat cultural en altres moments de l'any. Tot i així, apostem per a

que part d'aquests beneficis vagin a parar també a la pròpia festa i proposem afegir un criteri que

consisteixi en comprometre's a dinamitzar l'espai de barraques fent alguna activitat -que tingui a

veure o no amb la missió de l'entitat-. Aquesta proposta va lligada a una de les línies de treball que

s'han proposat al procés participatiu: convertir l'espai de barraques en el punt neuàlgic de la festa i

també va lligada a un dels objectius d'aquest projecte: augmentar la implicació dels ciutadans amb

la festa i caminar cap a un model més participatiu. Més endavant, quan parlem de la programació,

detallarem possibles accions per a dur a terme aquesta proposta. A més a més, afegim una

proposta per a propiciar el treball en xarxa i la cohesió del teixit associatiu celoní, que com hem

vist al llarg del projecte, no té tradició de coordinar-se així com per exemple hem vist que funciona

a Cardedeu i Banyoles. Apostem per a, dins aquesta dinamització de l'espai de barraques,

realitzar una trobada o una activitat conjunta que arreplegui als membres de totes les

entitats i a tot aquell que s'hi vulgui afegir. D'aquesta manera també guanyarien en visibilitat i es

crearia un espai compartit d'on podrien sorgir sinergies i col·laboracions diverses. 

Quant a la mesura d'estar obligats a formar part de la Comissió de Barraques ens causa

certes contradiccions. Per una banda, es dóna per fet que quan es munta una barraca la lògica és

coordinar-se amb la resta d'agents que participen d'aquest àmbit de la festa, i malgrat creiem que

no caldria esmentar-no, acceptem deixar-ho com a requisit per tal que quedi clar el funcionament.

Per altra banda, no veiem clar el fet d'obligar a les entitats a formar part d'una comissió com a

estratègia per a que s'impliquin en la festa; el quid de la qüestió és que la implicació sorgeix, no es
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provoca. Quan hi ha un deure és fàcil que hi hagi també una desmotivació. Aleshores proposem

que la participació a la Comissió d'Organització s'exigeixi només de manera operativa, per a

coordinar el muntatge de l'espai de barraques i les activitats que s'hi puguin arribar a fer. Les

entitats que tinguin motivació per a participar més activament de la festa s'apuntaran de manera

voluntària a la Comissió d'Organització. 

En aquest sentit, recuperem la idea que la funció de l'Ajuntament ha d'anar encarada a

determinar l'escenari adequat per a que la implicació floreixi: fer pedagogia de la participació,

informar i motivar als ciutadans de les possibilitats que tenen i posar al seu abast totes les eines

de les que disposen (infraestructures, espais, material i recursos municipals). I és que, malgrat no

els pertoca, els Ajuntaments acaben esdevenint els grans proveïdors de serveis culturals dins els

diferents òrgans de l'Administració Pública per qüestió de tracte i proximitat amb els ciutadans que

proveeixen. Així doncs, després de la dissertació sobre els orígens i l'impacte d'aquesta política de

l'Ajuntament, resumim de nou els criteris proposats a les entitats per a poder posar una barraca a

la festa, marcant amb un check els que validem i marcant amb unes eines els que proposem que

cal treballar: 

Havent determinat la proposta de gestió de barraques, comentem la resta de propostes pel

que fa al finançament de la festa: 
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1. Marcar una franja de pressupost fix

Hem observat que la inversió de l'Ajuntament en els últims 10 anys ha devallat en 84.000€,

tot i que la situació de crisi econòmica és determinant a l'hora d'analitzar aquesta situació, creiem

que de cara al consistori i en època d'estabilitat econòmica seria positiu establir una forquilla en la

que es pogués bellugar el pressupost en funció dels canvis que hi puguin haver a la programació.

Sabent que l'any que menys s'hi ha invertit ha estat el passat 2014 amb 131.000€ i que la mitjana

del pressupost dels 10 darrers anys és de 197.300€, marcaríem una forquilla entre els 130.000 i

els 190.000€. Òbviament, és clar que aquesta proposta està subjecte a la voluntat política del

partit que estigui al mandat a cada moment. 

2. Augment del percentatge de patrocinis

Per altra banda, estaria bé augmentar el percentatge dels patrocinis fins a un 10% del total

del pressupost, sobretot en el cas que l'Ajuntament no disposés de prou recursos. Cal recordar, tal

i com hem descrit a la part introductòria, que Sant Celoni compta amb una zona industrial amb

empreses químiques i farmacèutiques potents que tenen capacitat econòmica per fer aportacions

més elevades respecte les que acostument a fer les petites i mitjanes empreses per a finançar la

comunicació gràfica de la festa.   

3. Augment del percentatge dedicat a programació i comunicació 

Si hi ha d'haver un augment del pressupost de la festa en general, la partida que creiem que

s'hauria d'augmentar seria la dels catxets dels grups musicals. Aquest augment respon a les

demandes per part de la població de diversificar la programació musical, per tant, d'oferir més

concerts i d'estils més variats així com també d'incloure algun espectacle d'arts escèniques dins la

programació de la festa. De cara a la Festa Major 2016 també preveuriem una quantitat extra

destinada a comunicació per tal de dissenyar un lloc web dedicat exclusivament a la Festa Major. 

3.2.3. El programa de la festa 

En base a les mesures que s'han anat presentant en apartats anteriors i, sobretot, en base a

les propostes sorgides del Procés Participatiu i de Reflexió, hem prioritzat les següents línies de

programació de cara a la propera Festa Major: 
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3.2.3.1. Novetats al Corremonts

Ampliar el nombre de proves amb l'objectiu que hi hagi proves per a totes les franjes d'edat i

per a tots els gustos. Després de reflexionar sobre les proves que funcionaven més o menys al

llarg del Procés Participatiu i de Reflexió es va valorar que el Correxarrups (Gimcana nocturna

amb xarrups d'alcohol i sense alcohol per a adults) s'havia massificat i la fòrmula s'havia esgotat i

que la prova de Futbol Sala (partits per categories) no havia funcionat per escassa assistència de

participants. A partir d'aquestes valoracions i de les propostes que van sorgir, fem la següent

proposta que consisteix en canviar la gimcana del Correxarrups per una gimcana que s'havia fet fa

anys al poble anomenada “El Matí Boig”, que consistia en formar equips, portar un vehicle per a

transportar-se i caracteritzar-se (nom, bandera, indumentària, logo, etc) amb la finalitat de realitzar

una gimcana amb enigmes per resoldre i proves repartides per tot el poble el més ràpid possible.

Així mateix es proposen dues proves específiques per a incloure la gent gran i els adolescents a

la competició, franjes d'edat que actualment es troben desateses pel que fa a activitats dins el

Corremonts; s'afegeix una nova catergoria: l'artística, per a donar visibilitat a l'esperit creatiu

dels celonins i celonines; i es proposa, per acabar, una prova col·laborativa entre les dues colles,

és a dir, una prova on Senys i Negres hagin d'unir les seves forces per a assolir un objectiu comú.

A la taula següent trobem el resum de les proves anulades, modificades i afegides: 
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3.2.3.2. Allargar “Els Dijous a la fresca” fins a la Festa Major

A banda de les activitats del Corremonts, es proposa una oferta complementària de

programació d'arts escèniques que serveixi al públic general i al públic familiar i que estigui

repartida en diferents espais i en diferents franges horàries. Partint que el format de la

programació gratuïta i de carrer d'arts escèniques que es duu a terme a l'estiu (“Els dijous a la

fresca”) és un format d'èxit, es proposa mantenir i ampliar aquesta programació fins a la Festa

Major (és a dir, tan sols una setmana més). Es tractaria de fer la cloenda del cicle artístic durant la

setmana prèvia de la festa i durant la festa, i repartir les activitats en diferents espais del municipi

dels que s'han proposat al Procés Participatiu i de Reflexió i en franges horàries on es pugui

combinar amb àpats: vermut al migdia, el toc del vespre... Pel que fa al contingut, aquesta

programació podria aprofitar-se també per a mostrar el talent local de qualsevol disciplina alhora

que també per a portar a companyies professionals d'arts escèniques o musicals. 

3.2.3.3. Dos escenaris i més espais escènics

De cara al 2016 proposem recuperar la fòrmula que havia tingut la festa prèviament quant a

la programació de concerts. L'oferta es repartia en dos escenaris: un de més gran, on actuaven els

grups musicals de primera fila per al públic més general; un de més petit, on actuaven els grups

locals. Creiem que d'aquesta manera s'aconsegueix multiplicar i diversificar més l'oferta, fer més

gran la festa  i oferir un espai per al talent local i ampliar. 

L'espai per al que apostem per a ubicar-hi les barraques i dos escenaris és la zona on

s'ubiquen la majoria d'equipaments esportius del poble: 

El pàrquing del pavelló de bàsquet municipal, que compta amb un parc al voltant i una ampla

avinguda que seria adequada per ubicar-hi l'escenari gran d'uns 12x10m2. Al pàrquing en sí que

ocupa uns 1.630 m2 s'hi ubicarien les barraques envoltant el pàrquing de manera que queda tot un

espai central per a realitzar-hi activitats, per ballar, etc. A la zona de parc que envolta el pavelló hi

ubicaríem el segon escenari, més petit, d'uns 6x4m2, enfocat cap a les barraques perquè la zona

de gespa fa un desnivell considerable. Aquesta opció té la practicitat de tenir els equipaments

109



SACSEGEM LA FESTA MAJOR! Un model de participació ciutadana en les pràctiques culturals aplicat a la Festa Major de Sant Celoni 

esportius al costat (pavelló de bàsquet, camp de futbol, pavelló d'hoquei i pista de futbol sala) que

poden proveir les entitats d'un espai on guardar material, on netejar... i a més a més, és molt

propera al centre de la vila i a la resta d'espais d'acció de Festa Major, com la Biblioteca o

l'Avinguda Esteve Cardelús. A la pàgina següent trobem un plànol d'on s'ubica la zona respecte

els equipaments i espais de referència del municipi i de la festa: la Plaça de la Vila i la Plaça de la

Biblioteca, i un plànol amb les dimensions i la distribució detallada dels espais de barraques i

concerts. 
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A banda, presentem altres espais susceptibles de ser espais escènics o d'acollir-hi activitats de la festa, pensant en la idea de descentralitzar

la festa i donar més protagonisme als barris dins aquesta. La Plaça Comte del Montseny, la Plaça de la Biblioteca i la Plaça del Bestiar, són espais

molt cèntrics i que sovint ja acullen activitats. Però hi ha altres places, parcs i espais amplis ubicats a barris no tant cèntrics com el barri de l'estació,

les Illes Belles o Sant Ponç però que envolten el centre i, per tant, permetrien ampliar una mica més el radi d'actuació de la festa i que els barris que

encara estan més allunyats com les Borrelles, l'Avinguda de la Pau o el Molí Paperer es sentin la festa una mica més a prop. 
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3.2.3.4. Una programació musical diversificada 

Què hi programem en aquests dos escenaris? La programació musical sempre és un tema

conflictiu a la Festa Major, ja que és difícil satisfer a tothom. La idea és oferir una programació que

intenti adequar-se als gustos d'adults, joves i adolescents, per tant, com més varietat hi hagi més

possibilitats de satisfer totes les franges d'edat. Malgrat amb la proposta organitzativa de la festa

que hem presentat, aquestes decisions les prendrien els ciutadans membres de la Comissió de

Barraques i Concerts amb l'ajuda del tècnic de cultura que s'encarregaria de buscar-los el

producte que s'adeqüés a les seves demandes, ens atrevim a presentar una proposta de línia de

programació per a la Festa Major 2016. 

La línia de programació que es ve seguint des de fa un temps és programar: un grup o

orquestra que faci versions de músiques de diferents èpoques per a satisfer a tothom, punxadiscs

que posi música de diferents èpoques per a satisfer a tohom i un parell de grups musicals de la

primera fila de l'escena catalana. La clau és ser tansversal en les èpoques i els estils musicals

però alhora portar “el grup de moda” i sorprendre els habitants amb una proposta desconeguda

-segurament de més qualitat que tota la resta-. Darrerament el fenomen dels punxadiscs ha tingut

molt d'èxit, sobretot perquè és una elecció molt econòmica i que funciona segur, però cal pensar

que a Sant Celoni les Barraques també punxen música quan acaben els concerts i, per tant,

diguéssim que és una oferta que ja queda coberta (si més no pels que van a dormir més tard). Tot

i així, com que al municipi també hi ha molts aficionats a punxar discs, li hem dedicat també un

espai dins la programació. La idea és prioritzar el criteri d'un tipus de música animada i ballable

que acompanyi l'ambient festiu, a partir d'aquí buscar varietat en els estils: rock, salsa i ritmes

llatins, reggae, ska, funk soul i música negra; així com la varietat en la procedència: grups

emergents, grups professionals, grups amateurs locals, orquestres, grups de versions i

punxadiscs. I tot plegat, distribuir-ho entre els dos escenaris i els tres dies de concerts per a que hi

hagi una programació contínua de 21 a 3 hores, comptant que les barraques posen música en els

espais intermedis entre concerts i quan aquests acaben de 3 a 6 hores. A la taula següent trobem

una proposta de programació musical: 
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3.2.3.5. Mostres culturals i esportives

La voluntat de passar d'una festa més aviat eclèctica a centrar-se en una temàtica (que seria

la competició de Senys i Negres) passa per distribuir les activitats d'entitats, associacions i clubs

esportius que s'acostumen a fer durant la festa, la majoria d'elles per a promocionar la seva

activitat o bé sense cap més propòsit que fer el que habitualment fan però sortir al programa de la

Festa Major. La proposta sorgida al Procés Participatiu i de Reflexió és fer blocs temàtics per a

oferir un espai de mostra a aquests col·lectius però fer-ho de manera endreçada per a que tingui

més sentit també per al públic: anar a veure una mostra de cultura popular, anar a veure una

mostra d'esports amb patins, d'esports sobre rodes, de les activitats del Centre Esportiu

Municipal... és una fòrmula per a fer-ho més atractiu i per a oferir un aparador de l'activitat cultural i

esportiva del municipi. 

3.2.3.6. Les Barraques: punt de trobada de la festa

Per acabar, fem èmfasi en aquesta idea de convertir l'espai de barraques en el punt

neuràlgic de la festa. Aquest espai de les entitats podria dinamitzar-se i prendre més

protagonisme com a l'espai oficial de la festa. A banda de que convé que s'estableixi una ubicació

fixe i que no es vagi canviant de lloc cada dos anys, com ha estat succeïnt fins ara, convé donar-li

més activitat. Totes les propostes que hem anat esmentant en els apartats anteriors han de

vincular-se amb les barraques d'una manera o altra: 

– que esdevinguin lloc de proves del Corremonts

– que les entitats hi realitzin activitats relacionades (o no) amb el seu propòsit com a entitat

– que les entitats hi celebrin una activitat comuna per a crear xarxa i vincles entre els

ciutadans. Per exemple: un sopar de germanor o realitzar un concurs d'engalanament de la

barraca més ben ambientada.
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3.2.4. La comunicació de la festa

Els objectius principals de l'estratègia de comunicació són: 

• Que la programació de la festa arribi a tots els habitants del municipi, fent especial èmfasi

als barris que no són del centre.

• Oferir el programa en el màxim de suports possibles. 

• Que el conjunt de celonins i celonines entengui el funcionament del Corremonts: la

competició entre Senys i Negres. 

La creació del lloc web de la Festa Major serà la mesura principal a la que se li haurien de

dedicar més esforços de personal i econòmics a curt termini. El web ha de servir de plataforma per

a informar de tots els aspectes de la festa, per a explicar en què consisteix la competició del

Corremonts, d'arxiu de festes majors passades i com a canal 2.0 per a oferir un espai de interacció

amb els celonins i celonines usuaris de la xarxa. Una altra eina complementària seria llençar una

aplicació mòbil de la Festa Major que disposés del programa d'activitats i que a més a més

permetés seguir el marcador del Corremonts i, fins i tot, incorporar-hi la possibilitat de valorar les

activitats de la festa. 

A banda d'aquestes propostes i de les eines digitals ja existents (xarxes socials) i també dels

suports gràfics: pancartes, cartells, programes, etc. Proposem comunicar la festa d'una manera

més personal i directa aprofitant dos potencials del municipi. D'una banda, la possibilitat d'arribar a

molta gent que tenen certs equipaments socials i culturals que es troben oberts en aquestes

dates d'inici de Setembre com: la Biblioteca, l'Esplai de la Gent Gran o el Centre de Formació

d'Adults. Consistiria en contactar amb els professionals que porten aquest equipament per a que

actuin com a líders d'opinió i facin d'altaveu de la festa explicant-la als seus usuaris en el context

de l'activitat que desenvolupen. D'altra banda, aprofitant el moviment artístic que hi ha dins el teixit

associatiu, la quantitat d'alumnes del Centre d'Expressió Municipal i tota aquella gent que es mou

artísticament per a que facin una crida de Festa Major al llarg de la setmana prèvia. Així com feia

antigament la figura del “pregoner”, podrien passejar-se amb el personatge de la Festa Major per

tots els barris del municipi anunciant que s'apropa la festa i informant Senys i Negres de les

novetats entorn de la competició del Corremonts, fins i tot, se'ls pot plantejar un repte a assolir al

tret de sortida de la festa que només s'anunciarà mitjançant aquesta crida i així tothom n'estaria

pendent. 
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4. 

Conclusions
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Amb aquesta projecte hem volgut estudiar a fons les possibilitats de la Festa Major de Sant

Celoni partint de la base que és un poble amb un teixit associatiu molt actiu i amb gran capital

creatiu. La festa té èxit però sovint ens oblidem de mirar qui no hi participa, per això també hem

volgut pensar que existeix aquest no-públic de la festa; pensar en una festa per a tots també es

pensar en qui no forma part d'aquesta i perquè. És clar que la festa mai serà a gust de tothom

però la fita ha de ser voler satisfer i arribar a tots els habitants. És important que la població

estigui cohesionada i la festa és una eina clau per a aconseguir-ho. 

Un altre repte difícil d'assolir és canviar els mecanismes interns de la festa, aquest

engranatge que ja fa tant que funciona sol sense que ningú el desmonti i es pregunti què és

exactament el que l'està fent girar. Tan sols fent la breu pausa de reflexió que hem dut a terme

amb el Procés Participatiu ja ens hem adonat de moltes coses que no agraden i que no funcionen.

I realitzant el present treball, n'hem percebut unes quantes més. Això demostra que no podem

aturar mai aquest procés d'autoavaluació (i d'avaluació externa) que ens permet detectar que no

estem anant en direcció correcta o en la direcció que volem. Quan parlem d'un procés on hi està

immersa l'Administració Pública, com n'és el cas de la Festa Major (sobretot la de Sant Celoni)

sabem que això també està subjecte a la voluntat política del mandat del moment. Tot i així, quan

hi ha un model molt consolidat, una esdeveniment molt arrelat en mans dels ciutadans, allò no hi

ha voluntat política que ho aturi, com hem vist amb l'exemple de les Barraques de Banyoles. És

per això que hem apostat per encaminar la festa cap a un model participatiu, encara que sigui de

treball conjunt amb l'Ajuntament, però que realment el pes de la festa recaigui en els vilatans,

perquè la festa, mani qui mani, sigui al gust i la mida dels ciutadans. I es que, en el fons, la festa

no deixa de ser el reflex de la personalitat del poble, per això quan ens trobem volent canviar les

dinàmiques de tan sols una de les pràctiques culturals de tot el sistema cultural del municipi,

acabem topant amb l'engranatge sencer, amb “problemes” de base estructural que determinen

totes i cadascuna de les activitats que la societat duu a terme. Resulta complicat avançar i canviar

certes coses quan hi ha gent que directament no contempla que puguin ser diferents. 

Hem vist exemples de models participatius i delegats que funcionen a altres municipis amb

característiques similars però això no és una garantia que funcionessin a Sant Celoni. No podem

oblidar que en els exemples de Cardedeu i Banyoles aquest model era fruit de l'iniciativa del tercer

sector, per tant, és clar que un model participatiu no s'imposa, en tot cas, sí que podem dir que no

s'ha d'evitar. Sempre que el teixit associatiu s'organitzi i vulgui estar al capdavant de la gestió de la

festa, l'Ajuntament així ho hauria de facilitar. Amb aquesta proposta intentem defensar que

l'Ajuntament té eines per a propiciar que es doni aquest model. La participació es pot
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demanar i es pot incitar mitjançant polítiques que incloguin als ciutadans en les preses de

decisions de tots aquells temes que els puguin trascendir. És clar que el poble té els seus

mecanismes per a manifestar la seva opinió però això no treu que l'Administració Pública pugui fer

el primer pas i no només posar l'orella per escoltar què en pensen, sinó també donar-los les

regnes per a que participin de les seves pròpies decisions. 

Observant també els casos de Cardedeu i Banyoles, i fins i tot el de Granollers, ens adonem

que és el jovent qui per insatisfacció, inconformisme i amb la rauxa i l'empenta que caracteritza el

seu moment vital, inicia les festes alternatives autogestionades. A Sant Celoni, hem observat que

el jovent és el motor cultural principal del municipi, la majoria d'entitats i iniciatives les duen a

terme els joves, per tant, tindrien capacitat suficient com per organitzar una festa alternativa. Si no

ho han fet ja, potser és perquè estan satisfets amb el model actual i és un veritable èxit que la

competició arribi a enganxar a totes les franges d'edat, fins i tot les més rebels.  

L'aposta, doncs, es reafirma en mantenir el centre d'interès de la festa en la competició

del Corremonts entre els MontSenys i els MontNegres tot i que cal obrir-la més i donar-li

encara més protagonisme. Sent conscients també que és un model relativament jove a Sant

Celoni, fa només 15 anys que es fa, quan a municipis com Granollers fa més de 30 anys que està

en funcionament. Però on cal fer el veritable gir pel que fa al model de festa és en el paper dels

celonins i celonines dins la festa, cal que la participació ciutadana estigui present en la gestió

i organització de la festa i cal procurar un model de festa que s'acosti al conjunt de la població

per a que tothom se senti convidat a participar activament de la festa, treballant-ho des de tots els

àmbits que impliquen la gestió: a través del tipus de programació, de la seva distribució, dels

espais de festa i de la comunicació de la festa. El desig és que el Procés de Participació i Reflexió

hagi estat tan sols el punt de partida per a un canvi del model de festa que posi el focus en la

participació de la ciutadania. Hi ha el risc que la participació pugui donar lloc també a desafecció si

no es compleixen les expectatives que els ciutadans havien posat en aquest model, però si en

última instància són ells qui prenen les decisions i tenen l'experiència de l'èxit i la del fracàs, la

perspectiva serà molt diferent que l'actual d'aprovar o desaprovar les accions de l'Ajuntament. 

Totes les virtuts i tots els defectes de la població celonina es manifesten en el model de

Festa Major, per tant, volem pensar que tot i ser un projecte a petita escala, a través d'obrir aquest

canal de participació s'està alhora fent un treball a una escala molt més profunda com és treballar

per a la millora i el coneixement propi del municipi, per la cohesió dels seus habitants i per

l'autoestima dels celonins/es com a poble. Si s'aconsegueix que visquin la sensació d'estar

construint no només la festa, sinó el poble plegats, ja haurà estat una petita gran victòria. 
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5.3. Webgrafia consultada: 

Web de l'Ajuntament de Sant Celoni: www.santceloni.cat
Web de l'Institut d'Estadística de Catalunya: www.idescat.cat
Web de la Diptutació de Barcelona: http://www.diba.cat/
Web de la Generalitat de Catalunya: http://www.gencat.cat/
Web de l'Ajuntament de Cardedeu: http://www.cardedeu.cat/
Web de la Festa Major de Cardedeu: 
Web del Garitu de Cardedeu: www.elgaritu.cat

Web del Polvorí de Cardedeu: https://elpolvori.wordpress.com/

Web de l'Adjuntament de Banyoles: www.banyoles.cat
Web de la Festa Major de Banyoles: http://www.barraquesbanyoles.cat/
Web de l'Ajuntament de Granollers: www.granollers.cat
Web del Procés de Participació de Granollers: http://wp.granollers.cat/fmbib2025/
Web Fundació Pi Sunyer: http://pisunyer.org/
Blog de Bienve Moya: /bienve.wordpress.com

5.4. Entrevistes

– Entrevista amb Esther Prat, cap de l'Àrea de Cultura de Sant Celoni

– Entrevista amb Marta Cordomí, membre del Garitu de Cardedeu

– Entrevista amb Pere Coma, tècnic de cultura de l'Ajuntament de Cardedeu

– Entrevista amb Carme Ramon, tècnica de cultura de l'Ajuntament de Granollers

– Entevista amb Júlia Moragas, membre de la Comissió de Barraques de Banyoles

– Entrevista amb Ferriol Masó, membre de la Comissió de Barraques de Banyoles
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6.1. RELATS DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ I REFLEXIÓ:

Sessions amb el Grup de Valors
Entenem els valors de la festa com aquelles qualitats intangibles que desprèn la festa per se i que
fan que aquesta sigui preuada, són els pilars bàsics que la conformen. 
Aquest grup de treball va partir primer de detectar quins són els valors que té Sant Celoni com a
municipi per tal de veure si aquests es reflectien o no a la Festa Major. Allò que els participants
d'aquest grup van destacar del municipi va ser el següent: 

PATRIMONI MATERIAL I IMMATERIAL:
Actualment a la Festa Major trobem poques activitats que tenen a veure amb el patrimoni material
o immaterial (Ball de Gitanes, llegenda del Soler de Vilardell...) del municipi. Un dels pocs
exemples és la Cursa d'Ermites
ENTORN NATURAL PRIVILEGIAT:
És evident que els Parcs Naturals del Montseny i Montnegre i Corredor situen a St Celoni en una
zona privilegiada. Però, a banda del nom de la pròpia competició de Senys i Negres, no trobem
més presència d'aquest element natural dins la festa. 
GASTRONOMIA:
És un dels punts pels quals es coneix el poble i del que el poble en fa bandera (“Bosc, cuina i
patrimoni”), en d'altres moments del calendari sí que es fan activitats relacionades amb la
gastronomia però durant la Festa Major les activitats gastronòmiques que es fan no tenen relació
amb la cuina pròpia del municipi o de  l'entorn. 
CAPITAL CREATIU:
Sant Celoni i els municipis del Baix Montseny tenen la sort d'albergar un gran nombre de gent
relacionada amb el món creatiu que desenvolupa noves idees, ja sigui des de la perspectiva de la
ciència, l'enginyeria, la gastronomia, les arts, la cultura, el disseny o l'educació. No se'n fa prou
bandera ni se'n treu prou profit. La festa major podria ser una ocasió on fer veure aquest valor del
municipi. 
ÀMBIT ESPORTIU AMB FORÇA:
De la mateixa manera, hi ha esportistes i esports que tenen molts seguidors a la vila: patinatge,
skate, bicicleta, atletisme, bàsquet, hoquei, futbol... entre molts altres. Podria aprofitar-se el valor
de socialització de l'esport així com de salut i pensar activitats esportives per a la festa que
mostressin el talent dels esportistes del municipi i alhora motivessin a més gent a participar-hi. 

Tot seguit presentem els punts de la valoració general de la Festa Major que tenen a veure amb
l'eix temàtic dels valors. A partir d'aquests punts forts i punts febles de la festa i dels valors del
municipi, citats anteriorment, aquest grup de treball va determinar els valors que voldrien que la
festa assolís al 2025.
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VALORACIÓ DE LA FESTA MAJOR RELACIONADA AMB L'ÀMBIT DELS VALORS* 
En negreta es senyales aquells punts que han estat consensuats per un nombre més elevat de persones. 

PUNTS FORTS PUNTS FEBLES

- La participació dels celonins/es a la festa, en
general, es considera molt elevada. 

- El personatge de la festa major és vist com un
element primordial a l'hora d'animar la festa. Els
que hi ha hagut fins ara han ajudat a fer créixer
la festa. Cal tenir en compte aquest factor de
cara a pensar com evolucionarà aquest tema. 

- Hi ha ganes de millorar la festa (aquest procés
n'és un exemple). 

- El corremonts com a eina de dinamització
principal de la festa.

- La festa potencia el compromís amb el
municipi i el sentiment de pertinença. 

- La voluntat de la festa és ser intergeneracional
però encara no ho és prou. 

- És una festa oberta a gent d'altres municipis. 

- Sovint s'ha arribat a una excessiva
competitivitat entre Senys i Negres. 

- Hi ha col·lectius que no participen de la
festa, que no se la senten seva. 

- Hi ha determinats actes del Corremonts
que estan massificats. 

- L'alcohol sempre és un problema si
pensem en els joves, cal educar i lluitar contra
l'imatge de la borratxera relacionada amb la
diversió. 

- Falta empenta, varietat i relleu a les
colles de Senys i Negres. 

- Cada colla desprèn uns valors diferents,
això és vist com a punt feble en tant que afecta
amb el nombre de persones d'una colla i l'altra,
que actualment està desequilibrat. 

- Hi ha desconeixement de la competició
del Corremonts per part de molta gent, es dóna
per fet que tothom entén la festa. 

- Falta participació a actes de cultura
popular com per exemple el correfoc. S'hauria
de treballar la imatge d'aquest acte. 

- La festa no és prou intercultural.

- Es percep una certa por als canvis. 
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- Es podria aprofitar més la festa per fer
activitats de conscienciació social, ja que hi ha
una quantitat molt gran de gent concentrada en
un mateix lloc. És un bon canal de comunicació.

*Aquesta valoració ha estat iniciada pel grup de contrast i complementada pels grups de treball. 

Partint d'aquesta valoració neixen els reptes que ens plantegem de cara al 2025 i que
consisteixen en assolir els següents valors: 

VALOR: LA COMPETITIVITAT 
La competitivitat es vol pensar des d'una perspectiva positiva, buscant el “fair play” (el joc sa).
Jugar és una manera innata de relacionar-nos, hem d'incentivar la dinàmica de la competició
perquè és un motiu d'atracció dels vilatans i un motiu d'implicació en la festa. Però cal educar en el
joc, tenint com a objectiu el fet de construir junts la festa, de passar-ho bé, no pas de trepitjar-nos
els uns als altres. 
ACCIONS A EMPRENDRE: 

• Un sistema de puntuació del corremonts diferent: sobretot de cara als nens no es creu que
hi hagi d'haver un guanyador, així com tampoc a les proves solidàries. A la prova de 'Senys
i Negres pel món' es creu que no s'hauria de valorar la quantitat. 

• Pensar en Jocs Cooperatius on la filosofia és la de que “tots guanyem” i, en tot cas,
combinar-los amb els habituals jocs competitius.

• Treballar-ho fora de la festa a través de xerrades a les escoles o bé mitjançant tallers on es
fomenti la idea de participar i divertir-se sense importar el resultat. 

VALOR: LA CAPITALITAT
Sant Celoni inevitablement exerceix la capitalitat de la comarca natural del Baix Montseny. A la FM
s'hi apleguen veïns de molts municipis dels voltants i, per tant, es creu que, per una banda,
s'haurien de pensar activitats que puguin satisfer i relacionar aquest públic de municipis colindants
i, per altra banda, la FM hauria d'actuar com a FM de la capital de la zona. És a dir, com a
exemple a seguir tant pel que fa a l'organització com a la programació. 

ACCIONS A EMPRENDRE: 
• Cal treballar molt més la promoció de la FM més enllà de Sant Celoni

• Fer activitats més enllà de les fronteres del poble o bé que incloguin gent d'altres municipis:
curses per l'entorn, voltes en BTT, bicicleta, a peu, etc. (es podria canviar el recorregut
cada any), fer una sessió de concerts amb grups musicals locals i d'altres municipis... 

VALOR: PLURALITAT
La festa major és per a tot el poble, per tant, no haurien d'existir barreres de cap tipus (ni físiques,
ni econòmiques, etc) que puguin excloure a algun col·lectiu. És important que tothom s'hi senti
representat, cal pensar la programació per a que sigui el màxim d'intergeneracional i el màxim
d'intercultural. 

ACCIONS A EMPRENDRE: 
• Ampliar l'horari tant de la programació com de barraques 24 hores
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• Activitats lúdiques, festives, gastronòmiques de diferents procedències

• Fomentar activitats per a tots els públics. Per exemple: gimcana per a avis i néts, àpats
com vermuts i esmorzars que poden aglutinar tant al jovent com als més grans. 

• Activitats pensades per a adolescents, que s'ha detectat com una de les franges més
difícils i desateses: 24 hores (o les que calguin) de dj's locals, promoure activitats a
l'skatepark, gimcana guarra, jocs de rol en viu, activitats de dansa (hi ha moltes escoles de
dansa al poble), jocs d'ordinador o vídeojocs també com a activitat del corremonts...

VALOR: CAPITALITAT
Treballar per a que la FM exerceixi la capitalitat que St Celoni representa per als municipis del
Baix Montseny, tant pel que fa al contingut (pensar-lo per a que abarqui públic no-celoní) com pel
que fa a l'organització (comunicar la festa més enllà de St Celoni). En aquest sentit, es troba a
faltar un espai emblemàtic de la festa, un espai reconeixible i identificatiu tant pels celonins/es
com pels foranis.   

ACCIONS A EMPRENDRE: 
• Crear un espai emblemàtic de la festa. 

• Engalanar tots els espais de festa

• Festa temàtica: proposar un tema diferent cada any. Fer una decoració alternativa a Senys
i Negres. 

VALOR: SOCIALITZACIÓ
La FM és vista com un punt de trobada post-vacacional i com un espai que promou la
socialització entre els vilatans, d'on tant en poden sorgir noves relacions com alimentar les ja
existents.  Es valoren positivament les activitats que promouen la socialització entre els veïns i
veïnes. 

ACCIONS A EMPRENDRE: 
Activitats gastronòmiques: sopars “de carmenyola”, concursos de menjar, jocs de taula tipus
quines, bingos, dominos, botifarra...

VALOR: INNOVACIÓ I COHERÈNCIA
La Festa Major és un moment molt esperat per a la majoria de celonins/es, s'espera trencar amb la
rutina en tots els sentits i, és per això, que agrada que la programació sigui innovadora i contingui
elements “sorpresa”. Així mateix, que també tingui una certa coherència el programa (les
activitats, el pregó...) amb els canals de comunicació de la festa (el cartell, el disseny del
programa, la decoració...), potser creant un centre d'interès o un tema aleatori que englobi el total
de la festa (més enllà de Senys i Negres) i que trenqui amb la idea de basar-ho tot en aniversaris
d'una o altra entitat.   

ACCIONS A EMPRENDRE: 
• Que cada any hi hagi un element sorpresa, com per exemple, una temàtica diferent.

• O bé que hi hagi una activitat que de per si sigui improvisada o inclogui elements
novedosos com una marató d'espectacles o bé que es deixin 2 o més escenaris lliures. 

VALOR: IMPLICACIÓ I PEDAGOGIA DE LA FESTA
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Cal treballar la implicació i pedagogia de la festa: tots els àmbits del municipi tant públics com
privats (àmbit educatiu, social, cultural, comerços, entitats, etc) poden implicar-se en algun aspecte
de la festa o bé donar la seva opinió, per tal d'evitar el màxim de conflictes i que tothom se l'estimi,
la gaudeixi i en sigui partícip. És important que tothom sàpiga el retorn que ens reporta la festa:
tant a nivell social i cultural com a nivell econòmic. Sabem quin és l'impacte econòmic de la festa? 

ACCIONS A EMPRENDRE: 
• Es podrien fer xerrades a les escoles passant imatges de la FM, demanar als alumnes que

diguin què en pensen mitjançant dibuixos o opinions (segons el cicle) i fins i tot que
participin en les comissions. També a l'Esplai de la Gent Gran o bé les Associacions de
Veïns. 

VALOR: ALEGRIA/TREMPERA
Per damunt de tot a la FM hauria de transmetre's el sentiment d'alegria, energia i trempera, són
dies de fer poble i fer créixer el sentiment de poble. 

Sessions amb el Grup d'Espais
Un dels elements que defineixen la festa és l'espai: un grup de gent que es reuneix en un espai
per celebrar alguna cosa. La festa té un caràcter transformador per a l'espai i, si parlem de la festa
major, això es tradueix en l'evolució del carrer com a espai transitori al carrer com a espai festiu
que acull la celebració. 
Els membres d'aquest grup de treball van imaginar el seu espai ideal de festa. En el següent mapa
conceptual trobem les idees que el dibuixaven: 

La valoració de la Festa Major pel que fa als espais complementa tot el treball fet per aquest grup,
que va treballar més en profunditat les possibles ubicacions dels espais de festa. Presentem tot
seguit la valoració punts forts i febles d'aquest àmbit. 
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VALORACIÓ DE LA FESTA MAJOR RELACIONADA AMB L'ÀMBIT D'ESPAIS* 
En negreta es senyales aquells punts que han estat consensuats per un nombre més elevat de persones. 

PUNTS FORTS PUNTS FEBLES

La festa es viu al carrer. La neteja dels carrers és poc acurada. 

El fet que no hi hagi un espai de
barraques determinat i que cada cert temps
es vagi canviant la ubicació perjudica
clarament la festa. 

La Festa Major està poc oberta als barris
que no són del centre, pràcticament no s'hi fan
activitats i ni tan sols els recorreguts de les
activitats mòbils com cercavila o correfoc passa
pels barris. 

L'engalanament és pobre, només es
respira aire de festa al centre del municipi. 

Hi ha espais desaprofitats que podrien
esdevenir espais de festa. 

Hi ha manca d'espais tancats preparats
per acollir la festa en cas de pluja. 

Les condicions tècniques necessàries
impossibiliten que alguns espais puguin ser
utilitzats, com per exemple, la Plaça del Bestiar.

L'espai de la fira d'atraccions està molt
separat de la resta dels espais de festa. Però no
hi ha consens en aquest punt. Hi ha qui veu bé
aquesta separació des de la perspectiva
pedagògica, es creu que s'hauria de donar més
rellevància als jocs i activitats educatives per a
infants que no a les atraccions de la fira. 

*Aquesta valoració ha estat iniciada pel grup de contrast i complementada pels grups de treball. 

Al marge d'aquesta valoració, el grup d'espais va realitzar una anàlisi dels espais que s'usaven fins
ara per la Festa Major i va consensuar els següents reptes: 

• Cal que el protagonista de la festa sigui el carrer

• Actualment totes les activitats es concentren al centre de la vila, cal descentralitzar la
festa. Els barris han de prendre més protagonisme: veiem activitats que es realitzin o
passin pels barris, activitats centralitzades però que els barris en siguin els protagonistes i,
fins i tot, ha sorgit la idea de recuperar les festes de cada barri. 

• És contraproduent per a la festa anar canviant d'espai cada “x” anys i el sistema de tria
d'espais de la festa es detecta com a font de conflictes entre els veïns i l'Ajuntament. Per
tant, es creu en un espai fixe i inamovible, en un espai emblemàtic de la festa. 
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• Es considera important la decoració i l'engalament dels espais de festa. Cal aconseguir
que a tot el poble (no només al centre) es respiri la festa. 

Davant aquests reptes, es proposen les següents mesures. Primer presentem propostes per a
millorar l'engalanament i després idees de possibles reorganitzacions dels espais de festa. 

Mesures per vestir més el poble durant la Festa Major:  

• Crear una comissió que s'encarregui del tema de l'engalament.

• L'Ajuntament ha d'encarregar-se de l'engalament de faroles, de penjar pancartes,
cartells, etc. A tots els barris del poble. 

• Es proposa fomentar i donar material als locals socials dels barris per a que facin tallers
per a preparar material de decoració i engalanin els seus carrers. Es podria oferir un
premi que els motivi a fer-ho i així també es dinamitzarien les Associacions de Veïns. 

• Es podria proposar un tema de decoració cada any (pensat per aquesta comissió), que
podria estar dedicat a un tema relacionat amb Sant Celoni. 

• Es proposa que tota entitat que rebi una subvenció que ajudi a engalanar els carrers. 

• Implicar per exemple a l'àrea d'ensenyament i de serveis socials per a que les escoles,
els casals d'estiu, el centre de dia, etc. Preparin decoracions durant l'any per a la Festa
Major. D'aquesta manera se'ls implicaria més en la festa. 

• Motivar els botiguers a que decorin els aparadors. 

• Si hi ha d'haver premis, que siguin vals per a gastar en els comerços locals del
municipi. 

• Proposar una decoració que sigui accessible a tothom amb materials reciclables: roba,
cd's, oueres...

• Les bicicletes al carrer estan perdent el fet d'engalanar-les

Treball sobre alternatives per als espais de festa. Tenint en compte la seva ubicació (que no
característiques) els espais susceptibles d'ubicar-hi l'espai de barraques i concerts entès com al
punt central de la festa són: 

• Posar l'espai de barraques a la Plaça de la Vila i fer la resta d'activitats als voltants
d'aquesta.

• El Camp de Futbol

• El pàrquing del pavelló

• Els solars de Can Sibina a l'entrada del poble (espai privat) 

• Fer un espai continu de barraques des de la Plaça Comptes del Montseny fins a la Plaça
del Bestiar, amb diferents escenaris i barraques repartits a les diverses places (tenint en
compte que es busca diversitat en la programació) 

• Els espais a la intempèrie no agraden

129



SACSEGEM LA FESTA MAJOR! Un model de participació ciutadana en les pràctiques culturals aplicat a la Festa Major de Sant Celoni 

Alternatives d'espais pensades per a l'actual programa de Festa Major: 

ACTIVITAT ESPAI

Festa de l'escuma Sant Ponç

Taller de swing Biblioteca o Pl d'en Nicola

Patins Sant Ponç

Festa cultural Pl. Bestiar i Pl. Dels Estudis

Quads Skatepark

Paella d'arròs Al Turó de la Verge del Puig (sota cobert) 

Rucada Can Sibina

Passaltpas, bastoners, etc. biblioteca

Mercat d'Intercanvi Pl. Comptes del Montseny

Puntaires C/de les Valls

Contes Biblioteca

Correxutxes Rectoria Vella

Sopar Popular Pàrquing Pavelló/Plaça Illes Belles

Havaneres Jardins Rectoria Vella

Concert Música Africana Sant Ponç

Bicicletes al carrer Illes Belles

Estirada de corda Al Pertegàs

Alternatives d'espais que ens agraden de Sant Celoni (en negreta es ressalten els racons preferits
dels participants del grup): 

CARRERS PLACES PARCS ALTRES PRIVATS

Major i Major de dalt St Ponç Rectoria Vella Pàrquing de la Salle Magatzem Cortina

Anselm Clavé Illes Belles Borrelles Pàrquing Estació Aymar

Esteve Cardelús Biblioteca Skatepark Pàrquing Pavelló Exdiscoteca Traffic

De la Mosca La Creu Turó Verge del Puig Pista Sax Sala Can Sibina (entrada)

Les Valls Estació Pati Pallerola Can Sibina (Saiko/Rústic)

Bellvert Carles Damm Camp de futbol

St Joan Colònia Ateneu

St Jordi Pertegàs

St Pere Cardenal Cisneros

Passeig Pertegàs El Bestiar

Passeig Artesania De la Vila

De l'església

Comptes del Montseny

Sessions amb el Grup de Programació
Com ha fet anecdòtic, d'entre els participants dels dos grups de treball de programació vam
avaluar el grau de satisfacció amb la programació de la Festa Major. La mitjana que en va sortir
va ser de 6 sobre 10. 

Ara ja, passant a la informació més rigorosa, presentem la valoració de la programació de la Festa
Major: 
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VALORACIÓ DE LA FESTA MAJOR RELACIONADA AMB L'ÀMBIT DE LA PROGRAMACIÓ* 
En negreta es senyales aquells punts que han estat consensuats per un nombre més elevat de persones. 

PUNTS FORTS PUNTS FEBLES

• Les barraques són vistes com el centre
neuràlgic de la Festa Major, com el punt
de trobada principal que concentra
l'activitat que més gent aglutina a la
festa: els concerts. 

•  Activitats que funcionen: sopar popular,
fi de festa a la plaça, cercavila de
gegants, la rucada, el correfoc... 

• No hi ha activitats suficientment
arrelades com perquè no s'hi puguin
introduir canvis. 

• La programació musical sempre esdevé
motiu de discussió, no agrada a tothom. 

• Activitats que no funcionen: l'activitat de
futbol que es va fer el darrer any i les
activitats esportives en general, el
correxarrups. El correxutxes no funciona
pel que fa a l'organització i als valors
transmesos. 

• El programa d'activitats es percep
com a rutinari, repetitiu i poc
innovador. 

• El programa és poc cultural, pel que es
refereix a les arts (tant escèniques com
plàstiques)

• En general es percep que al programa
es prima la quantitat per sobre de la
qualitat. 

• Hi ha poques activitats per al públic
infantil. 

• Hi ha gent que percep que el nivell de
soroll és exessiu. No hi ha consens
sobre aquest tema.  

• Hi ha poca flexibilitat per modificar els
horaris i espais de les activitats
organitzades per les entitats. 

• Si és que hi ha alguna activitat distintiva
o representativa de St Celoni, no es
comunica bé com a tal. 

• La festa es fa curta amb una durada de
3 dies. Hi ha qui no hi està d'acord, amb
la prèvia creuen que n'hi ha suficient de
temps de festa. 

• La prèvia és pobra i no es promocionen
prou les activitats. 

*Aquesta valoració ha estat iniciada pel grup de contrast i complementada pels grups de treball. 

El treball del grup de programació va aprofundir aquesta valoració fent l'anàlisi del programa de
Festa Major, en vermell es senyalen els aspectes concrets que es creu que fallen de cada activitat.
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A banda, aquesta taula pot servir per observar les activitats més freqüentades, la tipologia
d'activitats que es fan, qui les organitza, quins horaris predominen... 

Activitat Organitzadors Finalitat Tradició Públic Acció Horari Particip
ants

Durada

DONAR SANG Ass Donar
Sang+Creu Roja

Solidària Molts anys De 18 en
endavant

Donar sang Matí i
tarda

400 Tot el dia

PROVA
SOLIDÀRIA

Càrites+Creu Roja Solidària Fa pocs anys Tots els
públics

Donar
aliments 

Matí i
tarda

Molts Tot el dia

TORNEIG
FUTBOL

Club Esportiu StCe Competitiva i
diversió

Molts anys Infants i
adults

Jugar a
futbol

Tarda

FESTA
COUNTRY

Ass Donar
Sang+Creu Roja

Entretenir i
promoure

donació sang

5 anys Tots els
públics

Ballar o
observar

Tarda

PETANCA Club petanca StCe Competir,
promoure

petanca, passar-
ho bé

Més de 30
anys

Jugadors
de

petanca

Jugar a
petanca

Matí

BALL ESPLAI Esplai StCe+Ass
Gent Gran

Diversió Molts anys Gent gran Ballar Tarda

MÀSCARES DE
LA

VERDI/RECOLL
IDA MATERIAL
VERD/ENGALA

NAR
TERRITORI

SENY/REGALE
M ROBA
VERDA

Colla Montsenys Pedagògica festa,
engalanar,

Diversió

Fa pocs anys Infantil Creació
màscares

Tarda

BODY
COMBAT/WILL

POWER

Sot de les
granotes

Esportiva.
Diversió

Fa pocs anys Tots els
públics

Activitat
física

Tarda 1h

PENJAR
ESTALADA

JNC/CIU Ideològica,
política

SOPAR A LA
FRESCA

Geganters Fer poble,
diversió

Fa pocs anys Tots els
públics

Menjar Vespre

SOPAR
SENYS/NEGRE

S

Senys/Negres Trobar-se amb
les colles, fer

festa

Fa pocs anys Tots els
públics

Menjar Vespre

BERENAR
ANIMACIÓ ASS
NEUROLÒGICA

Ass Neurològica,
geganters, diables

i timbalers

Social,
entreteniment,

cultural

Fa pocs anys Gent gran Menjar,
ballar i

passar-ho
bé

tarda

BALL TALLER
SWING

Montswing Cultural,
entreteniment

Nova Tots els
públics

ballar Tarda 1h

PREGÓ Trup de nassos Diversió Històrica Tots els
públics

Mirar, ballar Nit milers 30'

CORREXARRU
PS

Ajuntament i
Senys i Negres

Diversió Més de 15
anys

Joves i
adults

Competir Nit milers 2h

CONCERTS Ajuntament Entreteniment Històrica Joves i
adults

Ballar i
passar-ho

bé

Nit Milers 3h

FUTBOL SALA Futbol Sala StCe Esportiva,
diversió

Infantil-
adolescen

Competició,
jugar a

Matí Molt
pocs
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t futbol

MERCAT
INTERCANVI/J

OCS
AMBULANTS

Diferents entitats Social Fa pocs anys Infantil Intercanviar
llibres i

joguines

Matí 2h

PUNTAIRES Grup de Puntaires
Montserrat

Cultural i social Històrica Tots els
públics.

Gent gran
sobretot

Fer punt de
coixí o ver
veure com

ho fan

Matí 2h

SENYS I
NEGRES PEL

MÓN

Senys i Negres Social, fer festa 10 anys Tots els
públics

Portar la
teva foto i

veure
l'exposició 

Matí 2h

CLASSE
SKATE+COMP
ETICIÓ MILLOR

TRUC

Esportiva, social,
pedagògica

5 anys Joves Aprendre a
anar amb

skate/comp
etir

Matí/tarda

CANTAIRES Cantaires Social, cultural Nova Tots els
públics

Cantar o
escoltar

Matí

CONTE
ANGLÈS

Cambridge school Pedagògica Nova Infantil Aprendre
anglès
mentre

escolten
contes

Matí 1h

VERMUT I
DINAR

La Clau Social,
gastronòmica

Nova Tots els
públics

Menjar Migdia

CORREXUTXE
S

Ajuntament Entreteniment,
competitiva

Més de 10
anys

Infantil Jugar,
competir,
menjar
dolços

Tarda Milers 2h

CONCERT
INFANTIL
REGGAE

Ajuntament Entreteniment Nova Infantil Ballar,
escoltar
música

Tarda 300 1h

ROSARI /
ACTES

RELIGIOSOS

Parròquia Religiosa Històrica Tots els
públics

Missa i
processó

Tarda

CONCERT
MÚSICA

AFRICANA

Ajuntament Cultural,
entreteniment

Nova Tots els
públics

Ballar i
escoltar
música

Tarda 200 1h

INAUGURACIÓ
EXPOSICIÓ

M.VIGAS

Ajuntament Cultural Més de 10
anys

Tots els
públics

Mirar Tarda

INAUGURACIÓ
EXPOSICIÓ

M.PEY

Galeria Barcelona
GBN

cultural nova Tots els
públics

Mirar tarda

CONCERT
TARDA

Senys Cultural, social Nova Tots els
públics

Ballar,
escoltar
música

Tarda

SOPAR
POPULAR

Colla Gegantera Social Històrica Tots els
públics

Menjar Vespre Milers

HAVANERES Ajuntament Cultural,
entreteniment

Més de 10
anys

Gent gran Escoltar
música

nit

CONCERT I DJ ajuntament Entreteniment Més de 10
anys

Adults i
joves

Ballar,
escoltar
música,

passar-ho
bé

Nit Milers
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FESTA
MAGREB

ÀRAB

Asca Compartir
cultures

Nova Tots els
públics

Mirar,
aprendre,

menjar

matí 2H

PASSEJADA
PATINS

Club Hoquei
Patins

Esportiva Fa anys Jove,
infantil

Anar amb
patins a
passejar

Matí 1h

CIRCUIT
QUADS

Ajuntament Diversió Nova Jove
adolescen

t

Conduir
quads

matí

PLANTADA I
CERCAVILA
GEGANTS

Colla gegantera Cultural Històrica Tots els
públics

Mirar, seguir
cercavila,

ballar

Matí 500 3h

PAELLA I BALL
DE TARDA

Colla gegantera i
ajuntament (ball) 

Social, compartir,
gastronòmica,

cutural

Més de 10
anys

Tots els
públics

Menjar/balla
r

Migdia 100 1h

RUCADA
INFANTIL
/RUCADA

Comissió St Antoni
Abat i Ajuntament

Diversió i
competició

Més de 10
anys

Tots els
públics

Pujar als
rucs,

animar,
mirar

Tarda 500 2h

CONCERT
FESTA MAJOR

Ajuntament Entreteniment Gent gran Ballar Tarda 2h

ACTUACIÓ
BASTONERA

Bastoners Quico
Sabaté

Cultura popular Més de 10
anys

Tots els
públics

Mirar,
animar,
ballar

Tarda 200 15'

PASSALTPAS Passaltpas Cultural, social Més de 10
anys

Tots els
públics

Mirar,
animar,
ballar

Tarda 200 1H

BARRAKES Comissió barrakes Diversió, cultural,
social

Més de 15
anys

Tots els
públics

Ballar,
beure,

passar-ho
bé

Vespre-
nit-

matinada

Moltíssi
ms

9h

CONCERT
MÚSICA

TRADICIONAL

Ajuntament Entreteniment,
cultural

Nou Tots els
públics

Ballar,
passar-ho

bé

Nit Molt
pocs

1h

CORREFOC Colla Diables Cultura,
entreteniment

Més de 20
anys

Tots els
públics

Seguir i
participar en
el correfoc,

ballar

Nit 1500 2h

BALL DE NIT Ajuntament Entreteniment Històrica Gent gran Ballar Nit

CONCERTS Ajuntament Entreteniment Històrica Joves i
adults

Ballar i
passar-ho

bé

Nit Milers 3h

CURSA
ERMITES

Ajuntament Esportiva,
exhibició
patrimoni

Fa més de 5
anys

Tots els
públics

Caminar Matí

FESTA
ESCUMA

Ajuntament Entreteniment Fa més de 5
anys

Infantil Ballar Migdia

BICICLETES
AL CARRER

Ajuntament Esportiva Fa més de 10
anys

Tots els
públics

Anar en
bicicleta

Tarda

CONCERT DE
FESTA MAJOR

Ajuntament Entreteniment Fa més de 10
anys

Gent gran Ballar i
escoltar
música

Tarda

ESTIRADA DE
CORDA

AJUNTAMENT Competir Fa més de 10
anys

Tots els
públics

Jugar a
estirar la

corda

Tarda Milers 1h

MISSA Parròquia Religiosa Històrica Tots els Resar Vespre

134



SACSEGEM LA FESTA MAJOR! Un model de participació ciutadana en les pràctiques culturals aplicat a la Festa Major de Sant Celoni 

públics

FI DE FESTA Ajuntament Entreteniment,
social

Fa més de 10
anys

Tots els
públics

Ballar i
passar-ho

bé

Vespre Milers 4

Puntualitzacions i comentaris d'algunes activitats concretes que s'han detectat que no
funcionen en algun aspecte: 

• PROVA SOLIDÀRIA: seria bo promocionar-ho més, és a dir, penjar més pancartes i
informar més sobre aquesta prova. 

• BARRAQUES: s'haurien de dinamitzar més si veritablement han d'esdevenir el punt
neuràlgic de la festa. La franja de 20 a 24 hores està buida. 

• CORREXARRUPS: hi ha poques novetats, s'ha esgotat molt la fòrmula. 

• CONCERTS: no hi ha prou varietat. 

• PROVA DE FUTBOL SALA: localització allunyada de la resta d'activitats i horaris solapats
amb altres activitats per al mateix públic. A banda, no es creu convenient que sigui
puntuable i hi ha qui no veu bé el fet que hi hagi una activitat de futbol, que n'hi ha tot l'any. 

• MERCAT INTERCANVI: falta relleu organitzatiu.

• SENYS I NEGRES PEL MÓN: Informar millor sobre la recollida de fotografies. No recollir
fotografies un únic dia i en un horari limitat. 

• CORREXUTXES: malgrat el fet que estigui separat per edats ha millorat el funcionament
de la prova, cal aplicar-hi més pedagogia. 

• SOPAR POPULAR: falten joves, predomina la gent gran.  

• ACTIVITATS INFANTILS: després de la rucada ja no hi ha res per als nens.

• ACTIVITATS GENT GRAN: hi ha franges horàries o dies on pràcticament no hi ha activitats
per a ells. 

• CURSA D'ERMITES: mal programada de dia.

• FESTA DE L'ESCUMA: mal ubicada. Podria fer-se a barraques. 

• CONCERT FI DE FESTA A LA PLAÇA: la gent està cansada de la mateixa orquestra. 

Després de detectar els punts que fallen del programa, el grup va treballar en les línies de treball
principals de cara al 2025 i en propostes per a dur-les a terme. Aquí van els principals reptes que
es volen assolir a llarg termini (sobretot de cara a millorar les activitats existents) i idees de
mesures per assolir-los: 

1. Dinamitzar l'espai de barraques: es veuen com al punt neuràlgic de la festa que encara podria
tenir molt més pes, no tenen perquè relacionar-se només amb l'ambient nocturn, podrien ser el
punt central de la festa. 

Mesures: 
• Barraques obertes les 24 hores, pensant que hi hagi unes barraques que obrin de dia i

unes altres de nit. D'aquesta manera es podrien ampliar les entitats que poden muntar
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barraca, les barraques podrien oferir beure i menjar i podrien esdevenir realment aquest
punt de trobada de la festa. 

• Activitats per agrupar la gent a l'espai barraques abans que hi comencin els concerts: tipus
un sopar o una activitat prèvia a proves com el Correxarrups.

• Cal posar ordre als horaris en què poden posar música les barraques perquè sovint
s'acoplen. 

2. Diversificar la programació musical:  és un punt conflictiu de la programació ja que hi ha
molts perfils de públic per atendre i costa satisfer-los a tots. Convé oferir una oferta variada.

Mesures: 
• Ampliar el nombre d'espais de concerts (com a les Festes Majors de Granollers o

Cardedeu) per aconseguir atraure a públics diferents. 
• Oferir concerts durant el dia

• Els concerts poden anar vinculats a àpats (esmorzars, vermuts, berenars...) i fins i tot estar
organitzats o col·laborar amb bars i restaurants interessats.

• Es creu convenient oferir un espai per als grups de l'escena local (fins i tot, no només grups
musicals, sinó també de totes les arts escèniques). 

• Combinar grups emergents, orquestres de versions, grups grans i dj's

• Jam sessions on poder improvisar sense necessitat de tenir coneixement musical

• Concurs de grups amateurs

• Ubicar els Dj's en un escenari a part

• Que les sessions de dj's siguin entre concert i concert. 

• El ball de tarda de l'Arrossada podria ser d'estils més variats i, sobretot, de més qualitat
musical

• Al ball de fi de festa podrien implicar-se els bars del voltant de la plaça per oferir sopar.

•
Projectes personals interessats en participar a la Festa Major: 

- Projecte Khalid de “Talents Escolars”: programació de talents locals de totes les arts
escèniques.

- Projecte Alexandra Ortiz: organització de programació musical amb grups locals. 

3. Combinar activitats competitives amb activitats col·laboratives al Corremonts: la
competició atreu però la idea és treballar per una competició sana, per tant, si es combinen jocs o
proves amb diferents propòsits i finalitats s'indueix una pedagogia una mica més encarada al fair
play. Per exemple, unes proves que sí que guanyi una colla i unes altres on l'objectiu l'hagin
d'assolir treballant les dues colles juntes 
Mesures: 

• gimcanes per a totes les edats: recuperar el “Matí Boig”, gimcanes d'aigua, gimcana
guarra... 

• una prova que puntuï per la gent gran

• una cursa per edats a l'entorn del poble

• Baixada de carros

• Berenar Solidari (els diners es destinen a una causa) 

• Futbol Sala: per a que funcionés es podria obrir a més gent, canviar-la d'espai, convertir-la
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en un torneig diferent/original o bé lligar-la amb altres activitats del programa com el Mercat
d'Intercanvi (haver de passar pel Mercat per poder jugar, per exemple) o posar-les al
mateix espai simplement.

• Cursa d'ermites: alhora es podria fer una cursa sensibilitzadora amb cadires de rodes. 

Projectes personals interessats en participar a la Festa Major: 
- Projecte Marina Duset: organitzar una cursa segmentada per edats que segueixi un

recorregut per l'entorn del poble. Les curses i maratons estan en auge i de ben segur acolliria a
gent de molts altres municipis. 

- Projecte Guillem Caballé i col·lectiu BTT: taller i cursa de descens de BTT al poble. 
 

4. Replantejar el Correxarrups: és la prova que ha succitat més comentaris degut a la
repetició de dinàmiques, a la massificació, a la mitjana d'edat (ha baixat considerablement) i a la
doble moral que representa de cara a l'Ajuntament fer una prova que promogui l'alcohol (per molt
que sigui una qüestió incontrolable).

Mesures: 
• Replantejar-la fent, per exemple, per una banda una gimcana per adults que no estigui

relacionada amb l'alcohol (Matí Boig) i, per altra banda, un correbars o corretapes en el que
podrien col·laborar-hi bars i restaurants del poble. 

5. Establir criteris de programació que prioritzin la qualitat per sobre de la quantitat: es creu
que al programa hi ha moltes activitats per omplir, que no són pròpiament de la Festa Major, són
d'agents privats que ofereixen activitats relacionades amb els seus interessos i no amb els de la
festa. 
Mesures: 

• Es podrien fer blocs d'activitats de promoció com per exemple per al Sot de les Granotes,
associacions, clubs esportius, les de finalitats polítiques, etc. D'aquesta manera
s'agruparien totes en un espai i una franja horària i s'anirien fent successivament, així el
públic ja sap que en certs moments té aquest tipus d'oferta. 

• Les activitats que ja es facin normalment fora de FM se'ls podria buscar algun aspecte
diferent. Per exemple, a les esportives, doncs fer tornejos amb gent d'altres pobles. 

6. Mantenir el concepte de pregó-espectacle inaugural de festa: Es considera significatiu i
important que sigui un espectacle inaugural (no un discurs). Està bé que sigui d'aniversaris
d'entitats però també podria ser-ho d'Escoles, Escola de Música o bé de quelcom relacionat amb
el patrimoni del poble.

Mesures: 
• Que tothom pugui proposar un espectacle. 

• Si mai passa que hi ha més d'una proposta es podria obrir també el fi de festa. 

7. Oferir activitats pensades per a totes les franges d'edat: si busquem una festa
intergeneracional hem d'oferir activitats per a totes les edats i activitats transversals, adreçades
per a tots els públics i que generin que diferents franges d'edat es trobin i es relacionin.
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Mesures: 
• més programació teatral i d'arts escèniques per a tots els públics. Espectacles de carrer 

• activitats per a realitzar en família

• activitats que puguin atreure els adolescents: Holly Festival (guerra de pintura), correaigua,
gimcana tecnològica o activitats relacionades amb les noves tecnologies... 

• incrementar el nivell de coneixement de la cultura popular tradicional a través d'activitats

• activitats d'implicació amb l'engalanament del poble

• Sopar popular alternatiu per a joves on hi podria haver animació. 

• Concursos de música, dansa, etc.també per a gent gran

• Activitats conjuntes d'avis i néts

• Fer correfoc infantil 

• Desfilada de models fets per gent gran

• Karaoke 

• Concurs gastronòmic, amb la voluntat de compartir receptes

• Activitats per al coneixement de les noves tecnologies per a la gent gran

• Es podrien fer més activitats per a l'Associació Neurològica perquè no viuen la festa. Per
exemple, que cada dia els organitzin una activitat i que els visitin entitats diferents. 

• Castellers

8. Donar més rellevància a la prèvia: allargar la Festa Major pel cap en comptes de per la cua,
organitzant una setmana prèvia amb més activitats que s'incloguin dins el programa. 

9. S'obre el debat de si els actes haurien d'anar emmarcats dins la programació de la
pròpia Festa Major: no hi ha hagut consens sobre si els actes religiosos haurien d'anar
emmarcats a la programació de la Festa Major. Hi ha qui creu que sí podrien anar al programa,
però al final a la part extra informativa on s'hi troba l'Agenda d'altres activitats dels mateixos dies
de la festa. Hi ha qui creu que són actes propis de la Festa i que sí haurien d'anar dins el
programa.

Sessions amb el Grup d'Organització
VALORACIÓ DE LA FESTA MAJOR RELACIONADA AMB L'ÀMBIT DE L'ORGANITZACIÓ* 
En negreta es senyales aquells punts que han estat consensuats per un nombre més elevat de persones. 

PUNTS FORTS PUNTS FEBLES

• La forta implicació d'algunes entitats del
municipi és vist com un punt fort, alhora
que com a punt feble en el sentit que
podrien ser moltes més les entitats que
participessin activament en la Festa
Major. 

• L'Ajuntament es manté obert a recollir

• Convindria que més gent, col·lectius i
entitats participessin de l'organització de
la festaHi ha manca de suport tècnic a
les activitats organtizades per entitats i
col·lectius. 

• La seguretat és un tema que preocupa a
una part dels participants, n'hi ha que
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idees i propostes de les entitats, les
colles i els participants a la comissió de
Festa Major. 

• El fet que en l'organització de la festa
participin agents diferents: Ajuntament,
entitats, colles de Senys i Negres i
persones interessades a títol individual. 

creuen que convindrien més mesures. -
No agrada el funcionament de les
comissions de Festa Major perquè no
hi ha prou diàleg, no es discuteixen les
propostes, ni s'intervé en la presa de
d e c i s i o n s . D ó n a f r u i t a l a
desmotivació.S'haurien de donar més
ales/llibertat a qui vol fer activitats

• El procediment per proposar una
activitat és poc àgil i poc clar. Està
massa burocratitzat i no hi ha prou
assessorament.

*Aquesta valoració ha estat iniciada pel grup de contrast i complementada pels grups de treball. 

Aquest grup ha treballat l'organització de la festa segons les següents tres fases: 

1. LA PREPARACIÓ: EL PRE

2. LA FESTA: EL DURANT

3. LA VALORACIÓ: EL POST

Tot seguit presentem les mancances detectades a cada fase que complementen la valoració
anterior. 

1. LA PREPARACIÓ: EL PRE

• L a difusió de les comissions de Festa Major: es considera que la població no té prou
coneixement de qui pot formar part d'aquesta comissió, de quan es reuneix i de quina
implicació i funcionament té. 

• El funcionament de les comissions de Festa Major: 

◦ es detecta una manca de discussió i feedback de les propostes, es té la sensació que
no s'escolta prou als participants de la comissió i que el pes de la festa recau sobre
l'Ajuntament. 

◦ La convocatòria de les comissions s'hauria de fer a l'inici del procés de preparació de la
festa. Actualment no és així. 

◦ L'elecció de concerts és un punt clau i alhora difícil, sorgeixen conflictes. 

◦ Els participants de la comissió no tenen prou informació de la festa: es demana
conèixer el pressupost dedicat a aquesta, com està repartit i la seva relació amb el
pressupost total de cultura. 

◦ Sempre hi participa la mateixa gent. 

◦ Caldria implicar també al sector jove a l'organització per a promoure que també
participin després a la festa. 

◦ Els que proposen/organitzen activitats consideren que no se'ls facilita la feina pel que fa
als procediments de demanar material. 
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2. LA FESTA: EL DURANT

• La difusió de la festa: 

◦ hi ha manca de publicitat (cartells, pancartes, etc.) als barris que no pertanyen al centre
de la vila

◦ no hi ha plafons informatius on poder consultar la programació

• Es té la sensació que convindria més personal i suport tècnic a l'àrea de cultura durant
els dies de festa, perquè són moltes hores i per si sorgeixen imprevistos. No hi ha prou
recolzament de la brigada quan hi ha urgències. 

• La recollida dels materials després de les activitats hauria d'estar més ben organitzada.
Qui recull? Organitzadors? Brigada?

• La paradeta on comprar el merchandising de la festa està oberta poques hores. 

• Calen alternatives factibles en el cas de canvi d'activitat. Pla B d'espai. 

3. LA VALORACIÓ: EL POST

• En la valoració de la festa només hi intervenen gent que pertanyen a entitats. 

• La valoració es fa massa tard. 

Havent detectat aquestes mancances, es presenten els següents reptes de cara al 2025 amb les
mesures que s'han pensat per intentar assolir-los: 

1- Ampliar la comunicació de la festa en el màxim de canals possibles. 

• Més informació sobre la FM a la pàgina web de l'Ajuntament i que aquesta sigui més
accessible.

• Utilitzar les xarxes socials per a comunicar la programació i altres aspectes de la festa. 

• Crear una aplicació mòbil on puguis veure el programa, saber com arribar als espais, poder
fer valoracions de les activitats... Fins i tot que tingui un punt d'interactivitat com un joc. Es
podria finançar mitjançant anuncis de comerços i restaurants. 

• Més difusió de certes activitats fora de l'àmbit de Sant Celoni

• A les botigues també podria repartir-se el programa i informació de la festa

• A cada espai on s'hi facin activitats hi hauria d'haver cartells amb el programa

• Fer programes de butxaca, encara que siguin molt senzills

• Ampliar l'horari de la Paradeta i de l'Oficina de Turisme durant la FM. Hi hauria d'haver un
Punt d'Informació de la FM a la plaça, també pensant en gent d'altres municipis. 

• Publicitat també a diaris com el 9Nou que arriben a pobles del Vallès. 
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• Fer un lloc web exclusiu de la FM on s'inclogui la història de la festa, on es pugui demanar
l'opinió, on poder consultar la programació, etc. 

• Hi hauria d'haver més informació sobre la competició del Corremonts (Senys i Negres) al
web, explicant en què consisteix i d'on sorgeix. 

2- Detectar quines infraestructures, material i suport tècnic són necessaris per la
festa, tenir-los disponibles i en condicions i agilitzar els tràmits per a demanar-los. 

• L'Ajuntament hauria de proveir amb més recursos per les activitats prèvies a la FM.  Suport
a les colles.

• No anul·lar activitats, utilitzar els espais coberts. 

• Elaborar un document que pugui consultar tothom amb el material disponible i els dies de
FM per tal que tothom pugui saber quin material està ocupat en quins moments. 

• Aplicatiu web des d'on poder fer tràmits per demanar material i espais (una instància on
line) 

• Que hi hagi un telèfon d'emergència per demanar suport a les brigades. 

• Augmentar el nombre de treballadors de l'Àrea de Cultura i de la Brigada durant els dies de
FM. 

• Que hi hagi una caravana itinerant amb begudes i menjar a totes les activitats. 

• S'ha de millorar l'accessibilitat a la festa pel que fa a minusvàlids, gent gran, gent que va
amb cotxets, etc. 

• L'Ajuntament hauria de donar suport per recollir la decoració dels carrers. Sobretot a nivell
tècnic (escales, grues...) i també de personal per a segons quins aspectes. 

3- Augmentar la participació en l'organització de la festa i per determinar el
funcionament de les comissions

•  Cal fer difusió de les reunions de comissió de FM mitjançant el màxim de canals possibles:
web, ràdio, xarxes socials, newsletters, l'inform3- La participació en l'organització i el
funcionament de les comissionsatiu, cartells... 

• Convindria que a la primera reunió de les comissions es presentés el pressupost dedicat a
la FM per a que tothom estigui informat. 

• Convidar a més gent a pariticipar a les comissions. 

• Obrir la participació mitjançant altres vies perquè cap interessat es quedi enrera. 

• Buscar motivacions o crides diferents per a que la gent s'animi a pariticipar. 

4- Establir un procés continu de preparació de la festa, enllaçant la valoració amb
l'inici de preparació de la propera. 
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• L'organització de la FM hauria de començar cap al Novembre

• Hi hauria d'haver un procés participatiu constant. Per exemple, un fòrum a un lloc web.  

• La valoració s'hauria de fer una setmana o dues setmanes després de la Festa Major

• Pel que fa al present Procés de Reflexió de la Festa Major, es creu convenient la creació
d'una Comissió de Seguiment que estigui oberta a tothom i la formi gent itinerant. Es creu
que hi ha d'haver un responsable d'encarregar-se de que aquest procés tiri endavant, que
vetlli perquè es respecti el full de ruta que s'ha creat. Aquesta comissió hauria de funcionar
de manera autogestionada i hauria de mantenir un feedback, una interlocució, amb les
comissions de Festa Major i amb l'Ajuntament. 

5- Portar la festa a tots els àmbits: més pedagogia de la festa

• Treball a les escoles: les àrees d'educació i cultura de l'Ajuntament podrien treballar
conjuntament i preparar dinàmiques per saber què pensen els infants i joves.

• Xerrades a escoles i instituts explicant la història i la finalitat de la Festa Major. 

• Incloure una petita història de la competició de Senys i Negres al programa de la Festa
Major. 

• Transmetre els valors positius que ens aporta la Festa Major com a ciutadans i al municipi. 

• Fomentar la competició sana. Per exemple, crear un conte per a infants amb finalitat moral.

• Concert de germanor conjunt entre les dues colles el dijous previ a la Festa Major. O fer
més activitats conjuntes durant la prèvia. 

• Fer una capvuitada conjunta. Es proposa que els que guanyen han de portar la beguda! 

• Fer una aplicació interactiva, per exemple, un joc mitjançant codis QR que es dugui a terme
durant la festa o bé que expliqui coses de la festa. 

• Afavorir les proves o activitats conjuntes. Com per exemple la dels petons d'instagram del
darrer any. 

6- La valoració de la festa 

• L'Ajuntament podria oferir un detall a la gent que participa a les valoracions, ni que sigui un
aperitiu. 

• Les valoracions podrien recollir-se a través de diferents vies de comunicació per tal
d'arribar a totes les franges d'edat. 

• Utilitzar eines com les aplicacions per a fer enquestes de respostes ràpides i saber què vol
la gent jove. 

• La convocatòria s'ha de comunicar bé i fer més etensa. Cal obrir-la a més gent. 

• Podria anunciar-se ja al programa de la Festa Major. 

• Podria haver-hi un lloc web o un blog a través del qual poder opinar i oferir idees. 
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• Al fi de festa o al veredicte es podria aprofitar per fer una valoració en directe de la festa. 

• Podria fer-se una enquesta tancada que estigués disponible al web de l'Ajuntament. 

• Les preguntes de les possibles enquestes o reunions de valoració podrien preparar-les
cada comissió. La valoració la gestionarien les comissions. 

• A les valoracions s'haurien de recollir propostes per a l'any vinent. 

• Convindira fer la valoració dues setmanes després de la Festa Major. 

• Estaria bé fer una valoració entre entitats i agents col·laboradors, sense l'Ajuntament,
abans de l'oficial. 

• A les escoles es podrien passar enquestes senzilles, adequar-les al nivell dels alumnes. 

• Una aplicació que permetés valorar l'activitat a temps real. 

• Després de cada acte fer un petit recull d'impressions
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6.2. Llista de participants al Procés de Participació i Reflexió
Un total de 59 persones van formar part dels diferents grups de treball i del grup de contrast:  

Grups de treball: 
Maria Blanché
Xere Blanquer
Isabel Cabezas
Toñi Carreño 
Núria Deumal
Xavier Deumal
Laia Dou
Joaquim Draper
Marina Duset
Neus Espinosa
Núria Flores
Berta Fugaroles
Joana Fugaroles
Antonio García
Daniel Gardela
Ernest Garrido
Laura Garzón
Sara Gómez
Vivian Gonçalves
Emma Hernández
Marta Ibáñez
Helena Lagarda
Laura Llopis
Susana Lobos
Ivan López
Paula López
Teresa Lozano
Walter Mallungo
Gemma Montasell
Quim Muntal

Xavier Puig
Josep Puigdefàbregas
Martí Pujolàs
Íngrid Ramírez
Carles Reberté
Jorge Ruitiña
Jordi Solanas
Míriam de la Vega
Jordi Vinyets
Anna Vila
Khalid Zerguini
Ana Zurriaga

Grup de contrast
Òscar Aldama
Arnau Amadó
Pepita Caballé
Quim Calvet
Jordi Canadell
Jordi Deumal
Jordi Flores
Xavier García
Teresa Masnou
Jordi Novell
Mireia Peña
Esther Prat
Glòria Ramon
Roser Renau
Marta Rossell
Esteve Travessa
Mònica Vaquero
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6.3. VALORACIONS PARTICIPANTS
10 dels 59 participants van respondre una enquesta de valoració per a saber la seva opinió entorn el procés i la seva metodologia. En la taula
següent agrupem les seves respostes: 

Havies
participat mai
en un procés
similar? 

T'ha semblat
adequada la
metodologia? 

Les
dinàmiques
eren
adequades? 

Creus que el
p r o c é s p o t
s e r v i r p e r
millorar i fer
una sacsejada
a la festa? 

T'has sentit a
gust dins el grup
de treball? 

H a s p o g u t
o p i n a r d e
manera oberta? 

En quin grau
estàs satisfet?
( E s s e n t 1 e l
mínim i 10 el
màxim) 

S a b e n t q u e h i
havia poc temps,
creus que s'han
organitzat bé les
sessions pel que
fa a dies i horaris? 

La conductora dels
grups ha fet bé la seva
tasca? 

Què milloraríeu
de les sessions
i el procés? 

C o m p e n s e s q u e
acabarà? Haurà servit
d'alguna cosa? 

1 Sí Sí
Sí, generaven

idees

Sí, han sortit
idees que hi

aportaran una
bona base

Sí, hi havia gent
amb ganes

Sí 8

Sí, pel que fa a dies
i horaries. La durada

de les sessions
podria haver estat

més llarga. 

Sí, marcava el temps i
proposava accions per

treure suc al que pensava
la gent. 

Li ha calgut més
temps. 

Sí, sinó no hi hagués
participat. 

2 No Sí Sí, no badàvem Sí

El primer dia no,
el segon sí. No

compartia la
mateixa visió que

la resta. 

Sí, bastant 6
Sí, s'han ofert
diferents dies i

horaris. 

Sí, reconduïa el debat
quan tocava. 

Una actitud més
constructiva

dels
participants. 

Servirà per canviar
sobretot les tendències
d'allò que no impliqui

un cost. 

3 No Sí 

Sí, feien
reflexionar. Amb

un debat no
haguéssim

arribat a
aquestes idees. 

Sí, l'Ajuntament
té voluntat

d'escoltar el
poble i de

canviar coses. 

Sí Sí, bastant. 8
Hi havia poc marge

de temps. 
Sí

I tant! Si l'Ajuntament
es gasta els diners, en

farà servei. 

4 No Sí

Sí, perquè es
treballava els

grups per
separat però

tenint en compte
el global. 

Sí, sempre que
l'Ajuntament ho
vulgui. El poble

és qui té coses a
dir. 

Sí, hi ha hagut
bona

comunicació. 
Sí, molt 8,5

Sí, tot i que s'hauria
d'haver començat

abans. 

Sí perquè és difícil trobar
una solució quan hi ha

dues opinions contràries. 

La durada. 4
hores s'han fet

curtes. 

Sí, tot i que no sé si
serà viable. Em sentiria

orgullosa si servís. 

5 No Sí 

Sí, perquè ha
anat molt dirigit i
hem tret moltes

conclusions

Sí, permet
aportar idees a
gent que mai
havia tingut

l'oportunitat de
fer-ho

Sí, perquè el grup
era reduït i de

seguida coneixies
els companys. 

Sí, bastant 7
Sí, en dues

sessions es va fer
molta feina. 

Sí, ha fet unes sessions
molt dinàmiques, no hi

havia temps per
distreure's

Bé, potser sols
que ha faltat

temps. 

Sí, espero que arribi a
qui toqui i millori la

Festa Major. 

6 No Sí Sí, s'ha fet una Sí, s'han fet Sí, un ambient Sí, molt. 9 Sí Sí, és molt bona Obrir-lo a un El procés ha acabat bé,
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reflexió acurada
i s'ha pensat

com es vol que
sigui la festa

moltes
aportacions i
molt fresques

molt cordial. 
professional, molt

apassionada i implicada
amb el que fa. 

sector que no
sempre és crític

però no
participa.

ara cal esperar veure
com prossegueix la

preparació de la festa. 

7 No Sí
Sí, ha donat el

fruit que es
buscava

Sí, sempre i
quan s'encari la
festa al sentit

que s'ha
projectat al

procés.

Sí, tots hem
participat

Sí, molt 9

Hagués sigut millor
si el temps no

hagues sigut tan
apretat

Sí, ha estat molt dinàmic
Amb el temps
que teníem ha
sortit molt bé. 

Sí, algunes coses
milloraran, altres serà

més difícil... però
millorar segur!

8 No Sí

Sí, érem grups
reduïts i tots
podíem dir la

nostra

Sí, és important
que la gent opini
i se'ls escolti. Als
participants ens

farà il·lusió
veure canvis en

la festa. 

Sí, se m'ha
escoltat quan

tocava i se m'ha
respectat quan no

volia opinar. Hi
havia gent que

parlava més que
altra però la

Paula provava de
regular-ho. 

Sí, m'he sentit
molt escoltada

8

Sí, s'ha organitzat
molt bé, era molt

accessible a tothom.
Es podrien haver
repetit la sessió

d'obertura i
tancament però

igualment hi havia la
informació al web. 

Sí, ha escoltat i ha
sapigut dinamitzar molt

bé el grup, estant atenta,
preguntant i donant la

paraula. 

Haver pogut
arribar a més

gent i haver fet
la sessió de
retorn del

procés varies
vegades perquè
arribés també a

més gent. 

D'un any per l'altre
segurament no però a
la llarga segur que sí. 

9 No Sí

Sí, molt amenes
i resolutives pel

que s'estava
buscant

Sí, està ben
treballat

Sí, gent molt
diferent però amb
un objectiu comú

Sí, molt 10
Sí, encara hagués
fet alguna sessió

més
Sí

Ho he trobat
correcte

Espero que
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6.4. PREMSA
Recull de premsa entorn el Procés Participatiu i de Reflexió. 

Entrevista al portal celoní “El Bestiar”: 

Font: http://www.elbestiar.cat/paula-vallejo-hi-ha-gent-que-no-te-clar-si-la-festa-major-es-per-ells/
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Notícia al diari vallesà “El 9Nou”: 

Font: http://www.el9nou.cat/noticies_v_0/40918/sant-celoni-obre-proces-per-millorar-festa-major
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Notícia a la publicació local “La Vila”: 

Font: http://laviladigital.com/sant-celoni-ja-ha-comencat-a-remoure-la-festa-major-2015/
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6.5. Programa de la Festa Major 2014 

150



SACSEGEM LA FESTA MAJOR! Un model de participació ciutadana en les pràctiques culturals aplicat a la Festa Major de Sant Celoni 

151



SACSEGEM LA FESTA MAJOR! Un model de participació ciutadana en les pràctiques culturals aplicat a la Festa Major de Sant Celoni 

152



SACSEGEM LA FESTA MAJOR! Un model de participació ciutadana en les pràctiques culturals aplicat a la Festa Major de Sant Celoni 

153



SACSEGEM LA FESTA MAJOR! Un model de participació ciutadana en les pràctiques culturals aplicat a la Festa Major de Sant Celoni 

154



SACSEGEM LA FESTA MAJOR! Un model de participació ciutadana en les pràctiques culturals aplicat a la Festa Major de Sant Celoni 

155


	El Roto, www.elpais.com
	1.1. JUSTIFICACIÓ
	1.2. OBJECTIUS
	2.1. PRELUDI: FESTUM
	2.2. SANT CELONI: FESTA ENTRE EL MONTSENY I EL MONTNEGRE
	2.2.1. Sant Celoni
	2.2.2. Els celonins/es
	Gràfic 4: Població per relació amb l’activitat econòmica. 2011.

	2.2.3. El sistema cultural celoní
	SECTOR PÚBLIC
	SECTOR PRIVAT
	TERCER SECTOR
	Gràfic 5. Comparativa del pes que ocupa cada sector cultural del municipi. 2015.

	2.2.4. La potencialitat de l'àmbit artístic al municipi i les seves rodalies
	2.2.5. La Festa Major de Sant Celoni
	2.2.5.1. Història i descripció
	2.2.4.2. Centre d'interès de la festa
	2.2.4.3. Gestió i organització de la festa
	2.2.4.4. La comunicació de la festa
	2.2.4.5. El pressupost de la festa
	2.2.4.6. La participació a la festa

	2.2.6. Procés participatiu i de reflexió de la Festa Major
	2.2.6.1. Com sorgeix la iniciativa
	2.2.6.2 Bases i objectius del procés de reflexió
	2.2.6.3. Metodologia emprada: focus grup
	2.2.6.4. Interacció del grups de treball
	2.2.6.5. Calendari
	2.2.6.6. Resum del contingut del Procés Participatiu i de Reflexió

	2.2.7. Detecció de model de festa
	2.2.6. Anàlisi comparada de diverses festes majors
	2.2.6. 1. Festa Major de Cardedeu:

	2.2.6.2. Festa Major de Banyoles:
	2.2.6.3. Comparativa entre els tres models de Festa Major
	2.2.7. Altres processos participatius
	2.2.7.1.Granollers: “I tu, com te la imagines?” 2014
	2.2.7.2. PAC a Sta Mª de Palautordera, 2014
	2.2.7.3. Comparativa entre els diferents processos participatius


	3.1. EL MODEL ÒPTIM PER A LA FESTA MAJOR DE SANT CELONI: d'un model dirigit a un model participatiu
	3.2. PROPOSTA OPERATIVA PER A UN MODEL PARTICIPATIU DE FESTA MAJOR
	3.2.1. Una organització participativa de la Festa Major: de com els ciutadans esdevenen gestors.
	3.2.1.1. Comissió de Seguiment
	3.2.1.2. Comissió d'Organització
	3.2.1.3. Participació virtual

	3.2.2. El finançament de la festa
	3.2.3. El programa de la festa
	3.2.3.1. Novetats al Corremonts
	3.2.3.2. Allargar “Els Dijous a la fresca” fins a la Festa Major
	3.2.3.3. Dos escenaris i més espais escènics
	3.2.3.4. Una programació musical diversificada
	3.2.3.5. Mostres culturals i esportives
	3.2.3.6. Les Barraques: punt de trobada de la festa

	3.2.4. La comunicació de la festa

	5.1. Bibliografia consultada:
	5.2. Articles:
	5.3. Webgrafia consultada:
	5.4. Entrevistes
	6.1. RELATS DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ I REFLEXIÓ:
	Sessions amb el Grup de Valors
	Sessions amb el Grup d'Espais
	Sessions amb el Grup de Programació
	Sessions amb el Grup d'Organització
	6.2. Llista de participants al Procés de Participació i Reflexió
	6.3. VALORACIONS PARTICIPANTS
	6.4. PREMSA
	Notícia al diari vallesà “El 9Nou”:
	Notícia a la publicació local “La Vila”:

	6.5. Programa de la Festa Major 2014

