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MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR EN
RELACIÓ A LA CONSTRUCCIÓ D' UN NOU MODEL DE FESTES
POPULARS DE LA CIUTAT DE REUS PRENENT COM A PUNT DE
PARTIDA LES FESTES DE MISERICÒRDIA.
La conjuntura d’aquest any 2020, marcada per la situació de pandèmia global, ha impactat
fortament la celebració de festes populars i altres mostres de cultura arreu. La nostra ciutat
no n’ha estat excepció, la Festa Major de Sant Pere va presentar-se com un repte i és que
calia fer una programació curosa amb les mesures sanitàries i alhora que mantingués
l’esperit de festa i funcionés com a element cohesionador de tots els reusencs i reusenques.
L’opció de confinar la major part de la programació habitual, a excepció dels actes
estrictaments religiosos, i focalitzar-ne la resta en el campanar, ha deixat fora de les festes
la major part de persones, especialment les que viuen en barris més enllà del nucli antic. La
situació imposada per la pandèmia de la COVID-19 ha evidenciat mancances en aquest
model de festes massa tancat en el Tomb de Ravals i enfocat a actes multitudinaris.
De cara a les futures festes populars, les pròpies dels barris i en especial la Festa Major de
Misericòrdia, no es poden seguir perdent oportunitats de repensar les festes de la ciutat en
clau de cohesió de tots els barris, tant els més cèntrics i com els perifèrics. La cultura,
també la popular, genera sentiment de pertinença a la comunitat. És per això que és
imprescindible, ara més que mai, construir nova festa, potenciar nous costums que puguin
restar com a part d’una celebració que impliqui a tota la ciutadania.
La descentralització del programa i les propostes de petit format són cabdals. Ens permeten
respectar les mesures sanitàries, però no només, ja que tenen el potencial d’arribar a moltes
persones que potser no senten com a seu el model de festes actual. Cal imaginació i esforç
per garantir unes festes de qualitat i per a tothom. La participació també és fonamental, cal
obrir-se i escoltar a tota mena d’entitats més enllà de les del seguici recollint idees i
generant propostes.
Per aquests motius, la Candidatura d’Unitat Popular presenta els següents acords al ple de
l’Ajuntament:
1.- Repensar un nou model de festes populars a Reus, garantint-ne la descentralització i els
actes de petit format, per una cultura de proximitat i cohesionadora.

2.- Garantir una participació real i incloure en el procés de repensar el model de festes
populars a tot tipus d’entitats.
3.- Convocar, urgentment, el Consell Municipal de Cultura per tal d’aglutinar i cohesionar els
diferents agents culturals de la ciutat, tant populars com professionals, i acordar un cartell
d’actes per les Festes de Misericòrdies adequat a la situació actual fent-nos ressò dels
lemes #culturasegura i #laculturaessegura.

Marta Llorens Pérez
Candidatura d’Unitat Popular de Reus
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