
La Festa Major és 
una de les festes més 

importants de cada poble on normal-
ment es commemora una fita important 
de la seva història i tradició o també pot 
ser una festa patronal, com és en el nos-
tre cas, que es celebra  en honor a Sant 
Llop. Per a l’equip de govern aquesta ce-
lebració ha de ser i és el punt de trobada 
de tota la ciutadania i un espai on reafir-
mar la nostra identitat com a col·lectiu i 
promoure la cohesió social.

La Comissió participativa de la Fes-
ta Major, renovada els últims anys amb 
l’entrada de gent jove, és l’encarregada, 
conjuntament amb l’Ajuntament i les en-
titats del poble,  d’organitzar aquest gran 
esdeveniment que aquests dies està a 
punt de  tancar el programa d’enguany. 

Per a l’equip de govern aquesta festa 
és perquè la gent surti al carrer a passe-
jar, a participar, a veure coses noves, a 
compartir i, sobretot, a divertir-se. A més 
a més, en el nostre cas, al celebrar-la l’1 
de setembre coincideix amb el final del 
període de les vacances per a moltes 
persones i per això és també un espai de 
retrobament amb la família i els amics. 

A Centelles la programem tenint en 
compte  dues coses:  que hi hagi  ac-
tes per a totes les edats –infants, ado-
lescents, joves i adults-  i una gran di-
versitat d’opcions. Així hi trobem teatre, 
organitzat cada any per un grup diferent 
del poble;  actes organitzats per entitats 
o grups; actes més tradicionals com les 
havaneres, el cinema, el ball de Festa 
Major, etc.  Activitats lúdiques i  els con-
certs de la nit per als més joves i actes 
nous com la festa Holi, el sopar de Festa 
Major, l’espai de videojocs,  espectacles 
per a infants, etc. 

Els actes es fan a diferents espais 
creant un bon clima de Festa Major i 
acabant la festa a la Riera Blanca per 
una millor convivència ciutadana i com 
sempre amb la màxima seguretat i pre-
venció. 

I també volem una festa segura, per 
això es fa una campanya de prevenció 
de consum de drogues i promoció d’hà-
bits saludables, i aquest any es farà una 
campanya contra les agressions sexis-
tes. Volem que la festa Major sigui un 
dels actes amb més participació on la 
gent gaudeixi del final de l’estiu d’una 
forma especial.

S’acosta una altra 
Festa Major. Som a fi-
nals de juliol i encara  

no hem rebut cap informació dels actes 
de la Festa Major. Hi hem insistit com 
sempre fem... però així van les coses, de 
manera que ara ens toca escriure sen-
se disposar d’una informació que com a 
regidores i regidors ja hauriem de tenir.

S’acosta una altra Festa Major i no, 
no volem tornar a parlar dels actes in-
cívics de la Riera Blanca i que s’hi ha 
de posar més vigilància i control. Quina 
mandra... No volem reivindicar un altre 
cop que les activitats de joves han d’es-
tar organitzades pels joves, i que s’han 
de posar esforços i idees en la franja 
d’edat 13 -16. No volem reivindicar més 
que les activitat culturals, esportives, i 
també lúdicofestives s’haurien de fer to-
tes, de dia i de nit, al cor del poble. 

Ja no volem dir més que ens semblen 
uns actes molt segmentats per edats  
que brinden poques oportunitats de fer 
vida junts i reforçar les relacions inter-
generacionals, que ja s’han perdut... Ni 
volem repetir incansablement que és un 
format que amb petites novetats, està 
cremat de fa temps.

Però sí que volem seguir explicant 
les dificultats amb què ARAJUNTS ens 
seguim trobant cada dia per accedir a 
la informació institucional. També en 
aquesta ocasió, amb les activitats de 
Festa Major. Som regidores i regidors i 
rebem la informació sobre les activitats 
i actes amb retard o ens n’assebentem 
pel carrer! És molt lamentable. Per això, 
per convicció democràtica i per la cultu-
ra de participació que defensem i que 
apliquem,  des del nostre grup seguim 
treballant per fer que la comunicació i la 
informació municipal circuli amb la màxi-
ma  celeritat i transparència. Seguim sor-
tint al carrer, parlem amb la gent i donem 
comptes del que fem. Seguim ampliant 
el grup amb  més pinya de gent. Tots i 
totes hi aportem.

Els dies de Festa són plens d’alegria, 
aprofitem també aquesta energia positi-
va per relaxar-nos, per ser més amables 
amb tothom. Els centellencs i centellen-
ques ens trobarem pel carrer aquests 
dies i seguirem parlant d’aquesta i  d’al-
tres Festes Majors que imaginem.

La gent d’ARAJUNTS PER CENTE-
LLES desitgem que tinguem tots una 
Bona Festa Major.

La Festa Major 
és la festa més 
gran d’un poble, i 

segurament també la que ens ajuda 
a reforçar el sentiment de pertinença 
al municipi. És per això que nosal-
tres creiem que ha de ser una festa 
per a TOTS, una festa on tothom s’hi 
senti identificat i hi participi. 

Creiem també que és un bon mo-
ment perquè s’hi puguin implicar 
més entitats i associacions, sense 
desmerèixer a les que ja hi parti-
cipen activament des de fa anys i 
que fan una feina excel·lent. També 
creiem que és un bon escenari  per 
projectar Centelles a la comarca i 
potenciar així el comerç del poble, 
organitzant activitats o propostes 
perquè la festa també tingui un re-
torn econòmic.

Aquest any estem molt contents: 
fa temps que des del nostre grup 
municipal reivindicàvem que els jo-
ves també havíem de poder celebrar 
la festa major dins del poble. Doncs 
bé, gràcies al grup de joves ACCENT 
aquest any serà possible. 

Tot i això, seguim pensant que no 
és suficient, i hauríem d’intentar in-
cloure, dins el programa, activitats 
intergeneracionals, és a dir, activi-
tats on tots el centellencs i centellen-
ques, tinguin l’edat que tinguin s’hi 
poguin sentir còmodes i en gaudei-
xin, i d’aquesta manera ajudaríem a 
reforçar “l’esperit de poble”.

Per acabar, per tal de que tothom 
pugui gaudir d’aquesta festa, hem 
de recordar que PER FESTA MAJOR 
NO TOT S’HI VAL, per tant, entre 
tots hem de vetllar perquè conduc-
tes poc respectuoses amb els altres 
no hi siguin. No ho podem permetre 
de cap manera; tothom té dret a viu-
re la Festa Major sense haver-se de 
sentir menyspreat per motius de gè-
nere, identitat, edat…

I ara sí, només ens queda dir-vos: 
CENTELLENCS, CENTELLEN-

QUES, BONA FESTA MAJOR!

Què en pensen de: quina Festa Major faríeu o cal fer?
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per a tothom

S’acosta una 
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La Festa Major, la festa 
de TOTS

Mireia Martínez 
Bruch 

Grup PDeCat Centelles

Margo Prims

Regidora d’Ara Junts 
per Centelles

Neus Verdaguer 
Paré

Regidora de Festes


