
FMBIB2025. I TU COM TE LA IMAGINES?
ÀMBIT 3.  PROGRAMACIÓ

Dissabte, 22 de novembre de 2014.  Quarta sessió de treball
Escola Municipal del treball

Assistents: Josep Castillo i Carles Roquet que actuen com a moderadors i Carme Ramon 
com a secretària, Àlex Gontán, Paco Galán, David Brunet, Paco Cruz, Mari Requena, 
Susana Coronado, Joan Soler Amigó, Albert Soler, Jordi Flores, Alba Tintó, Lai Dou i Sílvia
García.

1. Temps de festa.  Es diu i es percep que hi ha una festa que acaba dimecres i 
una altra que comença dijous.  Que podem per fer festa tots els dies?

Es creu que no es veritat que hagi dues festes, és la mateixa festa però el fet de
que  el  segon  cap  de  setmana  hi  hagin  programat  ela  actes  de  comissió  més
importants (pregó, arrossada, actes de competició...) fa que les colles concentrin la
seva programació a principis de la setmana.  La percepció de que durant el segon
cap de setmana només hi ha la gent de fora de la ciutat no és certa, també hi ha
molta gent de Granollers que potser durant la setmana no pot participar tant perquè
treballa o simplement perquè li interessa més els actes que es fan durant aquest
dies.

2. La festa o les festes.  Què hem de fer des la programació per generar una 
festa més cohesionada? Quin són els aspectes que ens poden ajudar?

No hi ha dues festes és un únic cicle festiu però amb diferents “tempos”
Per  crear  una  festa  més  cohesionada  caldria  millorar  alguns  processos  de  
comunicació per arribar encara a més gent (arribar més a la gent dels barris) i  
buscar elements de participació més oberts, tipus concurs de balcons.

Fer més actes intergeneracionals, que hagi actes per a totes les edats

Integració a les altres festes d'altres cultures.  És un procés complicat i caldria el 
suport d'altres serveis de l'Ajuntament que tenen un contacte més directe amb  
aquests col·lectius la resta de l'any.

3. Propostes 2025

Actes d'inici

Millorar la cercavila d'inici, que sigui més àgil.  Debatre si han de sortir tots els  
grups, quins lluïments es fan, etc.  Si es treuen grups de la cercavila s´hauria de 
buscar en quins moment han de lluir aquests grups.

Mantenir el sopar d'inici de festa 



Actes post veredicte

Que es torni a fer el sopar de final de festa (abans del veredicte), però tal i com es 
feia abans, no un sopar de carmanyola.  Potser cal canviar l'ubicació si es vol que 
es vegi bé el castell de focs

Com a element de final de festa (després del veredicte) no surt cap proposta.

Concurs de rajolers

• Reduir la durada del concurs, els temps morts es fan massa llargs.
• Buscar rajolers vinculats a les colles ja que amb la jubilació del Biscarri ja no 

té sentit treballar amb uns rajolers que no tenen cap vinculació amb la festa.
• Pensar bé com es fa per escollir els rajolers, si es canvia cada any, si es fa 

un càsting, una escola de rajolers, si poden ser dones...
• També es debat si cal si cal fer el concurs l'última dia de la festa o es podria 

fer el primer dia.
• També s´hauria de revisar el sistema de valoració de les rajoles ja que amb 

el sistema actual sembla que els àrbitres no tinguin els criteris clars i la 
valoració es fa molt llarga.

Donar-li més valor al concurs com a element simbòlic de la festa, fer que les rajoles
es converteixi en un símbol de la festa, convertir-ho en un element de regal, de 
ciutat, que  te´l trobis tot l'any.

4. Òrgans de gestió.  I tot això com ho farem?

S´ha de pensar en un nou òrgan que sigui el que faci propostes, pensi en el futur 
sense oblidar el passat

Es debat que si aquest paper l´hauria de fer l´actual comissió de Festa Major i crear
un nova comissió més tècnica i que s´encarregui de la festa major de cada any.

En el grup de reflexió de la festa ha de tenir entrada altres entitats festives? Qui ha 
de formar part per part de les colles?


