FMBiB 2025. I TU COM TE LA IMAGINES?
ÀMBIT 1. ELS VALORS DE LA FESTA
Dissabte, 11 d'octubre
Escola Municipal del treball
Participants: Roger Vergçes. Òscar , Gerard Nogueira, Kevin Noguera, Oriol Guinart
Moderadors: Pitu Llobet i Pepus Costa
Relatora: Dolors Portero
Per què FAS FESTA? Que hi busques?
•

•
•
•

Per fer ciutat, per fer comunitat. Per identificar-me amb la ciutat i fer coses per
Granollers. La festa és ciutat: es fan relacions i veus gent que no veus la resta de
l'any. Per socialitzar-te
Per conèixer gent
Per passar-ho bé i gaudir
Moment únic: la ciutat no és la mateixa, la resta de l'any és avorrida.

Que et dóna la Festa, què t'ofereix?
•
•
•
•
•
•
•

Retrobar-te amb la gent
Satisfacció de la feina que has preparat en mesos, i que veus que ha sortit bé.
Retrobament amb la gent, en una ciutat transformada durant la FM.
És com un inici d'any, té la funció de fer calendari. Té un efecte catarsi.
Si convides a gent de fora a venir a la FM, queden sorpresos que hi ha activitat
durant el dia.
Hi ha un sector que no viu la Festa, segurament per culpa nostra. La Festa, la fem
realment per a tots?
Hi ha tres models de Festa: qui marxa de la ciutat, el que s'ho pren com una festa
normal i qui s'hi identifica. És molt significatiu que els alumnes portin les samarretes
de B/B al cole, ells encara no ho saben, però ja els tenim “caçats”.

Què representa la Festa per a les entitats?
•
•
•

•

•

Les entitats són secundàries davant B/B: la FFM es fa entorn a B/B.
És un aparador per a les entitats
És important donar espais a les entitats de cultura popular i fixar-los. Hauríem de
fer una entrada a la Wikipèdia per explicar que aquest dia, a aquesta hora passa
“això”; una espècie de constitució/protocol per explicar que la nit “X” és de la colla
“Y”... per no generar conflictes. Hem de fitxar espais i dies perquè el relat no es
perdi, la resta: llibertat absoluta. Hi haurà coses que no podrem escriure, perquè
canvien. S'han de pensar entre tots quines són les coses intocables
Per alguns el correaigua és la tradició de la festa. Importància de la tradició de la
pròpia festa: el repte, la competició, el veredicte, aquest és el pal de paller de la
Festa. El paper de les colles és recuperar la identitat de la Festa. Les entitats tenen
un pes.
No hem de caure en el parany que la tradició només són les entitats de cultura
popular i tradicional.
Les entitats de cultura popular i tradicional només existeixen a partir de dijous de
FM, i segons diuen els experts el dijous acaba la Festa.

Què suposa la FM per a la ciutat?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un desastre: Molta gent de Granollers marxa
Valors Positius per a la ciutat: qui participa en FM és que està ficat en altres
projectes.
Capitalitat ... tota la comarca ve.
Tornem a a veure a la gent d'arreu
Identitat pròpia, si no seríem com qualsevol ciutat dormitori.
Orgull que la gent de fora (Villatoro...) parli tan bé de la Festa
Identitat de ciutat. La gent d'altres ciutats, marxa quan hi ha FM, a Granollers
tornem per la FM (identitat).
Hem d'aconseguir que la gent entri a la Festa
La FM identificada com a nocturna genera brutícia..., però no més que el mercat
del dijous (i no se'n parla) o altres ciutats, que no tenen el got reciclable. La festa
és socialització, per això embruta.

VALORS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participació: inclús sense fe res, puc participar-hi passant rajols,...
Tradició
Competició
Identitat local i nacional
Cohesió social
Comunitat
Transgressió
Innovació
Diversió

Quins són els CONTRAVALORS?
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•

Massificació en dies puntuals
Brutícia
Confrontació
“Professionailització” de la festa: voler fer-ho tan bé... Es considera que hi ha un
debat entre: qualitat i participació. Si la programació la fa la gent, no pot ser de
qualitat.
Alcoholisme (és un temazo). És un contravalor de la societat, no de la FM. La FM
és l'hora d'estripar, es programen actes que promouen el consum, i no està
malament.
La gent que va a la programació de la FM a emborratxar-se, van d'espectadors (no
participen en la FM)
Les úniques eines que tenim per traslladar valors són: la Programació de FM i el
Reglament del Jurat. Podríem aconseguir que a través del jurat es penalitzessin
segons quines actituds no cíviques.
Com fem que la gent de l'extraradi actuïn a la FM?
Centralisme de la Festa
Igual s'ha de portar la Festa als barris
La nostra, és una ciutat molt gran... hi ha gent que no se sent identificada am la
Festa i només van a la avinguda del Parc.

Són prou obertes les colles?
• La gent comenta que és molt difícil entrar en Colles i en les entitats. Es té té la idea
que són molt tancades.
• Objectiu: aconseguir atreure la gent i que hi participi.
• Falta informació cap a la gent.. la gent té la visió que som sectes tancades.

