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Dissabte, 8 de novembre de 2014.  Tercera sessió de treball
Escola Municipal del treball

1. El programa de ma.  Pel que fa als continguts, l' informació que es dona és 
l'adequada? S'entén?

– No hi ha una selecció per part de les colles dels actes que surten en programa i 
potser caldria fer un filtre dels actes que  haurien de sortir en programa (uns criteris 
mínims de qualitat), en alguns actes es creen expectatives que després no es 
compleixen.

– En els alguns actes caldria posar quin és l´aforament previst (en els àpats per 
exemple....)

– Es qüestiona si cal posar noms que no expliquen que és l'acte, no hi ha acord 
sobre si es bo fer-ho o no, ja que per un costat generen el factor sorpresa, però per 
un altre també poden generar decepció.

– Es debat si caldria destacar alguns actes en el programa (amb negreta o diferent 
tipus de lletra), però no s´arriba a cap acord si s´hauria de fer o no,  ja que podria 
provocar que els actes que es decidís destacar es poguessin col·lapsar.

2. Definició de l'espai festiu

– Es debat si es convenient de que cada plaça o espai festiu s´especialitzi en una 
temàtica de la festa (parc de les Hortes per la gent gran, el Parc Torras Villà, el circ, 
etc)

– Desmitificació del centre, si cal buscar nous espai per fes festa, si està justificat 
perquè és un millor espai per aquell acte, no hi ha problema (p.exemple, el concurs 
de rajolers).

– Es debat si els actes que es fan ara a  les nit a l´avinguda del parc s´haurien de fer 
al parc Firal, no hi ha acord sobre aquest tema ja que sembla que la gent que ve de 
fora se la vulgui desplaçar.

– Un dels valors positius de la festa és que es la majoria dels actes estan molt 
centralitzats i et permet passejar-te per més d'una activitat, si desplacem molts 
actes fora del centre, aquest valor es perdrà.  

– Es debat sobre el model de nits  de divendres i dissabte de Festa Major: la 
conveniència o no de que les colles programin, si la programació musical s´ha 
desplaçar fora del centre, si cal aprofitar que ve molta gent de fora per fer 
pedagogia de la festa.  No hi ha un consens clar sobre aquest temes.  



El que sí que queda clar que cal fer un replantejament del que es fa actualment 
(programació ajuntament-programació colles).

– Anar de festa o fer festa, son dos conceptes diferents però poden conviure les dues 
vessants i el context negatiu d'anar de festa no sempre és així, ja que hi ha gent 
que ja li està bé només anar de festa.  Hi ha un debat sobre quin lloc han de tenir a 
la festa la gent que sigui de fora de Granollers o no i només venen de festa.  S'ha 
de vigilar en el concepte de dues festes (la de la gent de les colles i que porta 
mocador i la gent que no ho és o no porta el mocador).  S´ha de tenir clar que 
tothom forma part de la festa i s'ha fer una festa inclusiva per a tothom.

3. El nou espai de les Hortes queda desplaçat.  Com el connectem?

És un espai en que els últims anys s´ha anat programant actes i es pot dir que ja 
comença a estar consolidat i potser només caldria pensar millor els accessos.

4. Quins podrien ser el 2025 els nous espais festius  a incorporar a la festa?

• Plaça del Ciclista

• Plaça del peix

• Plaça de Can Comes

• Carrer Princesa

• Rambla Terradelles

• Jardins del pavelló municipal d'esports

• Equipaments municipals: GRA, Can Jonch, Roca Umbert, Sala 
Tarafa, Gimnàs EMI

• Parc de Ponent- es un espai que s'ha deixat d'utilitzar malgrat que és 
un espai molt gran i cèntric. Té algunes dificultats a nivell d'accés 
perquè té molts nivells diferents i moltes barreres.  

• Parc del Congost: és un bon espai, però no per fer el sopar de fi de 
festa.  Es reivindica que es torni a fer el sopar, en un altres espai i 
amb millors condicions.

• Parc Firal- es qüestiona si és millor lloc o no per fer el castell de focs 
ja que queda molt lluny del centre, no hi ha acord amb aquest tema.



4. Conveniència o no de crear un espai únic, especi al, per a les competicions 
(sambòdrom)

La paraula sambòdrom crea  molta confusió, s´acorda  parlar més d'espais de 
lluïment, sobretot per el que fa a les cercaviles i competicions.  Actualment a la 
plaça de la Corona, davant de la fonda Europa i a la Porxada, són els espais de 
lluïment

No hi ha consens sobre la necessitat de crear un espai on la gent pugui veure les 
cercaviles amb certa comoditat (cadires, bona visibilitat, etc), ja que una part dels 
assistents pensa que és perdria la proximitat i la part més emotiva.    Els que 
pensen que sí que és important tenir un espai més adequat per  fer segons quins 
actes, creuen que seria positiu per fomentar la participació i fer-ho més proper, ja 
que hi ha molta gent que si no veu bé es cansa  i marxa, i a vegades també es 
creen alguns conflictes entre el públic.  També hi ha un cert debat sobre si es posen 
cadires la festa, la distància entre els que es miren la festa i els que la fan, encara 
es farà més gran.

No hi ha consens sobre quina és  la millor opció, però sí el de continuar treballant 
de que si es manté com està ara hi ha temes que s´han de millorar (durada dels 
actes, pensar on es posa el públic a l´hora de fer les actuacions, posar ombres si fa 
molt sol, etc)

També s´hauria de repensar el que es fa a la Porxada, desmitificar una mica 
l´espai, hi ha actes que actualment es fan a la Porxada i potser seria millor fer-los 
en un altre lloc.

El que queda clar es que els espais on es fan les activitats són molt importants i     
s´ha de tenir cura a l´hora de programar i produir els actes.


