
FMBIB2025. I tu, com te la imagines?
ACTA  AMBIT 2. Millores en la gestió
Sessió 3

Dia: 8 de novembre, 10.15h
Lloc: Escola Municipal del Treball
Assistents: Carles Lax, Gemma Latorre, Paco Galan, Anna Villegas, Arnau Torrillas, 
Frederic Font, Senén Roy (secretari), Marçal Abadia, Silvia Garcia, Jordi Flores

La present acta reflecteix les conclusions principals de la sessió d'anàlisi del DAFO 
elaborat prèviament.

COM CONTRARRESTAR LES AMENACES:

• Perill de contaminació política de la festa

Es valora molt positivament l'autonomia i consolidació de la Festa Major de Blancs i Blaus. 
Quanta major capacitat d'autogestió es tingui per part de les entitats més autonomia tindrà 
la festa.

Es considera que es dona una situació de prou fortalesa en les dinàmiques de la festa, 
com per a poder contrarestar aquesta amenaça. 

Es valora que el procés FMBiB2025 en sí, és una fortalesa per a contrarestar les 
possibles influencies circumstancials d'ordre polític (vinguin de la banda dels partits 
polítics o dels moviments socials) sent un document de full de ruta, que orienta futures 
accions de millora de la festa més enllà de lo polític.

• Massificació i incivisme

D'una banda s'analitza el malestar que la festa major pot ocasionar en els veïns dels 
espais festius i rodalies, i es valora que com millor i major comunicació hi hagi entre la 
festa i aquests, més es pot regular la convivència de la festa, i es pot atenuar la percepció 
de malestar, donant respostes concretes a problemàtiques concretes.

El treball de guaret, els limitadors de so, el diàleg amb els veïns, la resposta eficient a les 
queixes veïnals van en aquest sentit comentat.

Caldria fer pedagogia del valor positiu que té la festa major per a la ciutat, i dels valors i 
oportunitats que aporta.

En relació a les actituds incíviques durant la festa es valora que com major sigui la 
organització de la festa, menys incivisme hi ha. Una percepció de caos, convida a no tenir 
cura de l'entorn.

S'assenyala la plaça de Can Comas com un espai en que s'haurà d'actuar, i es valora la 
necessitat d'analitzar millor els espais perifèrics de la festa per a detectar punts 
problemàtics.

Es valora que (sense ser una norma) una major implicació en l'entramat festiu té 



incidència en el respecte cap als espais festius. El fet de promoure un apropament entre 
la gent i les colles, augmentant el coneixement del que hi ha rere els actes organitzats, o 
implicant a la gent en la seva elaboració, o fomentant-ne la participació, té incidència 
indirecta en l'incivisme.
• Apologia de l'alcoholisme
En relació al punt anterior, sorgeix la qüestió del consum d'alcohol.

Hi ha una relació directa entre el finançament de la festa i el consum d'alcohol, amb lo 
qual l'abordatge d'aquesta qüestió és complexe.

Es valora la necessitat de realitzar un pla de prevenció de riscos associats al consum 
d'alcohol i altres substàncies, així com en temes de sexualitat.

Es proposa que l'Ajuntament, des dels serveis de Cultura, Salut i Joventut, engegui una 
campanya de consum responsable que englobi les barres, els súpers (botellón) i la 
ciutadania.

COM AFRONTAR LES DEBILITATS

• Actualització de l'estudi d'impacte econòmic i social de la festa

• Definir el model de gestió econòmica (estructura d'ingressos, despeses, 
finançament, ...) tant de l'Ajuntament, com de les colles i les entitats

• Pla de gestió de la Festa Major (mapa de gestió dels agents implicats, proveïdors 
-tipologia, llistat, eines de gestió compartides, calendari de producció)
Es proposa fomentar més la compartició d'informació entre tots els implicats en la gestió 
de la festa, i el treball coordinat entre totes les parts.

Es proposa fer plans de treball transversals i específics (seguretat, neteja, ...)

• creació/identificació d'una cúpula/equip central permanent de gestió (abans, durant i 
després de la festa major)
Es proposa l'ampliació de l'equip tècnic durant els mesos de juny-juliol per a coordinar 
aspectes concrets de la gestió de la festa.
Es proposa fer una planificació de les vacances dels tècnics de cultura per tal que el 
servei no quedi descuidat en el tram final just abans de la festa major.

• creació d'una figura jurídica que permeti major autonomia formal a la festa major com 
ara una fundació o un patronat

• Creació d'espais de decisió conjunts, que incloguin les entitats festives


