
MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE 
REUS (CUP) PER A LA CREACIÓ DE LA CASA DE LA FESTA MAJOR  

 

 

Atès que la Festa Major de Sant Pere fou declarada per la Generalitat de Catalunya 
com a Festa Patrimonial d’Interès Nacional, 

Atès que els elements festius de la ciutat constitueixen un patrimoni d’alt interès 
cultural i etnològic, 

Atès la importància estratègica de la Festa Major, com a referent d'identitat local i 
nacional –com a exemple representatiu del model de festa major catalana i 
mediterrània– de com una eina de cohesió social, i valor actiu de la cultura popular, 
que –més enllà de la seva celebració– ha esdevingut eina d'integració de les persones 
nouvingudes, per mitjà de la divulgació dels seus components. 

Atès l’èxit de l’exposició “Ara toca Festa”, que s’ha convertit en una exposició 
permanent al Museu d’Art i Història de Reus, que prestigia la ciutat, a l'espera de la 
seva ampliació i ubicació definitiva. 

Atès els canvis d’ubicació constants de la Botiga de la Festa Major, 

Atès la infrautilització de l’edifici de l’antic Hospital Sant Joan de Reus, que per les 
seves característiques i la seva ubicació, és un espai estratègic a la ciutat, 

Atès les dificultats de diferents associacions culturals per accedir i mantenir un espai 
privat on guardar els elements festius propis o de la ciutat, 

Atès les dificultats de diferents associacions culturals per disposar d’espais adequats, 
ja siguin públics o privats, per a la bona conservació dels elements festius propis o de 
la ciutat, 

Atès que la ciutat de Reus ha estat i és un referent a nivell de país pel que fa a la 
recerca i la difusió de la cultura popular. 

Atès les mesures que redueixen el pressupost i les inversions en l’àmbit cultural de la 
ciutat, ja sigui a l’Institut Municipal d’Acció Cultural o a l’Institut Municipal de Museus 
de Reus, 

Atès que les “Casa de la Festa” o centres d'interpretació de la festa que existeixen 
arreu dels Països Catalans, són un pol d’atracció turística i element de promoció 
econòmica d’aquestes ciutats, 

Per tot això, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, demana al Ple de 
l’Ajuntament de Reus l’adopció dels següents ACORDS: 

 



1.- Convidar a les associacions culturals que guardin els elements festius a 
l’edifici de l’antic Hospital Sant Joan de Reus, i que puguin utilitzar aquest espai 
durant les festes majors. 
 

2.- Habilitar el passadís que uneix la part nova i històrica de l’antic hospital 
perquè sigui oberta al públic a través de la coneguda com a plaça del Gegant 
Indi. 
 
  
3.- Ubicar la Botiga de la Festa Major en aquest mateix espai. 
 
 
4.- Adaptar el projecte de creació del Centre d'Interpretació de la Festa previst 
inicialment al Centre Cívic del Barri del Carme a les possibilitats 
pressupostàries del moment i, mentrestant, dotar de nous recursos didàctics 
l'exposició "Ara toca festa". 
 
 
5.- Aprofitar el bagatge i els recursos generats des de l'associacionisme ciutadà 
perquè la ciutat disposi d'un espai de consulta i dinamització cultural a l'entorn 
de la festa i la cultura popular. 
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