
ACORD MUNICIPAL PER IMPULSAR UN PROCÉS PARTICIPATIU SOBRE EL 
MODEL D’ORGANITZACIÓ DE LA FESTA MAJOR DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
 
 
El Ple de l’Ajuntament celebrat el 12 de desembre de 2011 va acordar  
l’aprovació, per unanimitat dels presents, de la moció presentada per la 
Candidatura d’Unitat Popular (CUP) i que literalment diu: 
 
“Les manifestacions culturals amb més tradició a la nostra ciutat han estat 
impulsades històricament per la voluntat de persones implicades en el teixit 
associatiu local.  Persones que, per mantenir tradicions, o bé, per implicar-se en les 
activitats que enriqueixen el calendari vilanoví, destinen part del seu temps de 
lleure en iniciatives que gaudiran amb la resta de ciutadania. 
 

• Des de l’any 1997, els pabordes han estat els encarregats de l’organització 
de la festa popular més important de la ciutat, junt al Carnaval: la Festa 
Major.  Amb un any d’anticipació, set vilanovins i vilanovines s’encarreguen 
d’organitzar gran part dels actes que es celebraran durant l’estiu.  A banda 
de programar concerts i activitats, han de confeccionar estratègies per 
recollir part dels diners que finançaran la Festa. 

 
• Dels set pabordes, quatres són escollits entre les entitats culturals i tres són 

nomenats des de l’Ajuntament, a proposta dels grups polítics municipals.  
Un mètode que, tot i que ha funcionat durant quinze anys, també pot ser 
avaluat.  Creiem que el model actual comença a donar símptomes de 
debilitat i de falta d’encaix amb la realitat de la Festa i les entitats que hi 
participen. 

 
Determinats organismes com els pabordes o la comissió de protocol (coneguda 
popularment com a consell de savis), concebuts inicialment com a facilitadors de la 
participació, s’han girat en contra d’aquesta convertint-se en ens impermeables i 
difícils de ser fiscalitzats per la ciutadania o les entitats.  De la mateixa manera que 
aquests veuen limitada la seva acció degut als marges difusos de les competències 
compartides amb la regidora de cultura. 
 
D’altra banda, durant les darreres edicions s’han presentat dificultat en la inclusió 
d’activitats en el programa proposades per entitats de la ciutat.  Aquesta voluntat 
s’hauria de percebre com un  enriquiment de la Festa i no com un a competència 
als actes organitzats pels pabordes. 
 
El model d’organització, coordinació, finançament i gestió de la Festa Major s’hauria 
de definir a través d’un procés participatiu que acollís totes les entitats interessades 
de la ciutat i aquells ciutadans que així ho manifestin. 
 
El sentit d’aquesta moció, en tot moment, no és qüestionar la tasca que han fet 
totes i cada una de les persones que han contribuït a desenvolupar la Festa Major, 
sinó preservar la Festa com a espai d’expressió cultural dels ciutadans.  Dotar-los 
de major poder per decidir com s’organitza i, així, fer-los partícips de la mateixa. 
 
Per tot això, la Candidatura d’Unitat Popular de Vilanova i la Geltrú proposa al Ple 
municipal l’adopció del següent ACORD: 
 
Que l’Ajuntament convoqui, abans de tres mesos, un procés participatiu en 
el que tota la ciutadania, i especialment les entitats, hi estigui convidada 
per debatre i definir el model de Festa Major de Vilanova i la Geltrú a partir 
del 2013.” 


