
POSICIONAMENT GRUP MUNICPAL PSC-CP SOBRE LA FESTA MAJOR. 
 
Després de conèixer la decisió del govern municipal amb relació a la Festa Major de 
Sant Joan, des del grup municipal del PSC, volem manifestar la nostra incomoditat per 
no haver estat informats i ni tan sols demanar-nos opinió, abans de prendre 
aquesta decisió que entenem rellevant.  
 
Setmanalment se celebra Junta de Portaveus extraordinària amb representació de tots els 
grups. En aquestes reunions es fa el seguiment de les mesures relacionades amb 
el Covid-19 i és, en aquest marc, on hagués estat oportú demanar opinió i debatre entre 
tots els grups les opcions sobre la Festa Major. 
  
Malgrat tot, respectem aquesta decisió, que segons la nota publicada s'ha pres amb 
la participació de les entitats i la comissió de festes. Com  bé diu el missatge: la Salut 
per damunt de tot. 
 
La major part dels vilassarencs i vilassarenques farem festa de Sant Joan, farem revetlla, 
segurament en família, menjarem coca i prendrem cava, felicitarem els Joan i Joana i 
“tirarem petards” (tot seguint les normes), però la Festa Major és més que això, per 
molts motius aquest any la Festa Major no pot ser per Sant Joan.  
 
Tot i així volem donar el nostre parer i fer algunes reflexions amb intenció constructiva 
i de col·laboració.  
 
És ben cert que en les circumstàncies actuals no és possible celebrar la Festa Major en el 
format habitual  ni en les dates tradicionals.  
 
Segons el que s'explicita en la nota publicada, costa fer-se una idea de en què consistirà 
l'anomenada Festa Major. Semblaria que es planteja la visualització d'activitats des 
de casa, a les pantalles dels nostres televisors, ordinadors o telèfons. Si 
finalment és així, per nosaltres se’ns fa difícil assimilar aquesta proposta al que és la 
Festa Major de Sant Joan a Vilassar de Mar.  
 
Som davant d'una proposta que és pretén anomenem Festa Major sense tenir bona part 
dels ingredients essencials de la Festa Major: la proximitat, la gresca, la trobada, 
la convivència... És per això que com esmena constructiva, nosaltres optaríem  per a què 
durant les dates de la festa major  es mostressin imatges, sons i intervencions que 
evoquessin i ens recordessin la nostra Festa Major, mitjançant els sistemes telemàtics 
dels que disposem. Compartint el  següent missatge ,"ara no podem, però no la 
oblidem". Estem segurs que hi ha a l'abast molta informació i materials que farien 
possible una programació atractiva.  
 
Per altra banda, i ja des d'ara mateix, la Comissió de Festes, les entitats i les persones 
interessades haurien de començar a treballar amb tota energia per oferir una festa a la 
tardor que mantingui les condicions de la nostra festa tradicional; segurament en format 
més reduït i amb adaptacions obligades, però amb moltes més possibilitats que no pas 
ara.  
 



Tanmateix caldria començar a planificar  un calendari que oferís una programació 
cultural, esglaonada i adaptada a les condicions fixades en cada moment, dirigida a les 
diferents franges d'edat i que es podria fer a diferents espais del poble.  

No tenim cap dubte que les administracions i, en la proximitat, el nostre Ajuntament 
han de donar una resposta prioritària, eficaç i satisfactòria a totes 
les conseqüències negatives que està provocant la pandèmia Covid-19  com la lluita 
contra la desocupació, ajuts socials, ajuts a l'activitat econòmica, etc,  i per fer-ho ha 
d'esmerçar tots els recursos possibles. Estem convençuts que la capacitat econòmica de 
l'Ajuntament ho pot afrontar. 

Tot i així  manifestem que en el cas que calgui reassignar recursos,  les afectacions 
siguin proporcionals en totes les línies de despeses no compromeses. No podem 
permetre concentrar la reducció de despeses només en l’àmbit d'activitats que, per 
nosaltres, també són essencials com és la promoció cultural. 
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