
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCÉS PARTICIPATIU 

El model d’organització i gestió de la Festa Major a debat 
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El passat 12 de desembre de 2011, la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) va presentar una 

moció al Ple municipal en la qual es proposava que el model d’organització, coordinació, 

finançament i gestió de la Festa Major es definís a través d’un procés participatiu què acollís totes 

les entitats interessades de la ciutat i aquells ciutadans que així ho manifestin.  

 

La moció es va aprovar per unanimitat dels presents i el text de l’acord adoptat va ser el 

següent: Que l’Ajuntament convoqui, durant el primer trimestre del proper any, un procés 

participatiu en el que tota la ciutadania, i especialment les entitats, hi estiguin convidades per 

debatre i definir el model de Festa Major de Vilanova i la Geltrú a partir del 2013. 

 

Per aquets motiu, l’Ajuntament de Vilanova inicia un procés de participació durant el mes 

d’abril per tal que persones que han estat implicades en la organització de la Festa Major, 

entitats i d’altres ciutadans/es interessats puguin valorar conjuntament i fer propostes de 

millora a l’actual model d’organització i gestió.  

 

 

 

El procés participatiu constarà de 2 sessions i l’assistència a ambdues és obligatòria :  

 

SESSIÓ INFORMATIVA I DE  DEBAT, dijous 19 d’abril de 19 h a 21h al Neàpolis 

En aquesta sessió es debatrà i es donarà a conèixer als participants del procés quin és l’actual 

model de Festa Major de la ciutat (aspectes històrics i de funcionament dels Pabordes, 

Comissió de Protocol i coordinació amb l’Ajuntament) així com d’altres models d’organització 

de festes populars.  

 

TALLER DE PARTICIPACIÓ, dissabte 28 d’abril de 10 a 13 h a la Xarxa de Centres Cívics 

Taller participatiu en el qual la ciutadania podrà valorar els punts forts i els punts febles de 

l’actual model d’organització de la Festa Major de Vilanova i recollir suggeriments per 

millorar aspectes com la coordinació, el fiançament i la gestió.  

 

Com a resultat del procés participatiu la Regidoria de Cultura elaborarà una proposta que es 

presentarà públicament el 29 de maig a les 19 h a Neàpolis.  

 

 

DESCRIPCIÓ  

COM PUC PARTICIPAR EN EL PROCÉS?  



 

 

- Debatre el model d’organització, coordinació, finançament i gestió de la Festa Major 

de Vilanova i la Geltrú.  

- Recollir suggeriments per millorar l’actual model.  

- Implicar als diferents agents que organitzen la Festa Major de Vilanova així com altres 

entitats i ciutadania que hi estiguin interessats.  

 

 

- Ciutadania en general. 

 

 

És necessari fer una sol·licitud d’inscripció a través de la web www.vilanova.cat, o 

presencialment a l’OAC, fins el divendres 13 d’abril. 

 

Les sessions del procés participatiu són obertes a tota la ciutadania que els pugui interessar. 

Només s’han d’acomplir dues condicions: 

• Estar empadronat/da a Vilanova i la Geltrú, i 

• Tenir 16 anys o més. 

 

 

 

 

 

OBERTURA DEL PROCÉS 
Inscripcions OAC i Carpeta Ciutadana  

del 28 de març al 13 d’abril 

SESSIÓ INFORMATIVA I DE DEBAT 
19 abril de 19 h a 21 h  

Neàpolis 

TALLER PARTICIPATIU 
28 d’abril de 10 a 13 h 
Xarxa de Centres Cívics 

 
PRESENTACIÓ PÚBLICA DE LA  PROPOSTA 

29 de maig de 19 h a 20.30 h  
Neàpolis 

 

APROVACIÓ AL PLE MUNICIPAL 
 

Sessió per debatre i donar a conèixer quin és l’actual model 
d’organització de la Festa Major així com altres experiències 
de gestió de festes populars.  

 
Taller per valorar els punts i forts i els punts febles de l’actual 
model d’organització i gestió i recollir propostes de millora.  

 
Com a resultat del procés participatiu la Regidoria de 
Cultura elaborarà una proposta que es presentarà 
públicament el 29 de maig a les 19 h a Neàpolis.  
 

OBJECTIUS GENERALS   

QUI POT PARTICIPAR? 

QUÈ HE DE FER PER INSCRIURE’M?  

FASES DEL PROCÉS GENERAL 


