
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREC QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR D E REUS (CUP) 
PER UNA FESTA MAJOR INCLUSIVA I SOSTENIBLE  

 

 

 

En les properes setmanes es celebrarà la Festa Major de Sant Pere 2012, un esdeveniment 

que promou la festa, l’oci i el lleure de tots els reusencs i reusenques, sense oblidar la nostra 

identitat, la nostra cultura, el nostre ric teixit associatiu i el nostre compromís amb la ciutat de 

Reus que és en el fons, la que la fa possible. 

No obstant, les dinàmiques de les darreres dècades en l’organització i la conceptualització 

de la Festa Major, xoquen frontalment amb el valor de la integració social i la construcció 

d’una identitat comuna de tots i totes les reusenques. 

Un exemple d’aquesta dinàmica, és l’alta concentració del gruix dels actes programats dins 

el tomb de raval. Hi ha diferents barris de la ciutat on no s’hi celebra quasi ni un sol acte que 

es pugui trobar dins el programa de la Festa Major de la ciutat. Un altre exemple en aquesta 

direcció, és que els únics carrers que s’engalanen per la Festa Major són els del tomb de 

raval i el carrer Sant Joan. No seria més idoni engalanar el màxim possible de carrers i 

places de la ciutat amb banderoles d’un cost econòmic més reduït com ja es fa en d’altres 

ciutats del nostre país com Castelló de la Plana, per exemple. 

Per altra banda, tot i que hi hagut avenços en els darrers anys, bàsicament gràcies a l’edició 

de gots reutilitzables, la nostra Festa Major té grans mancances pel que fa a la gestió dels 

residus i el manteniment de la via pública. Per exemple, el nombre de contenidors 

disponibles en actes públics, especialment en concerts que per la seva tipologia genera més 

residus, està per sota de la demana real. Aquest fet provoca que l’espai pública quedi molt 

malmès després de la realització d’actes i un greu perjudici per la salut pública de la 

ciutadania. 

Un altre exemple d’aquesta situació és la inexistència de lavabos públics en la majoria 

d’activitats que s’organitzen. Això provoca actituds incíviques per part de determinats 

ciutadans i ciutadanes que entenem que queden avalades per la manca de recursos que 



disposa l’Ajuntament. És cert que en els darrer any o en els darrers dos anys l’Ajuntament 

ha agafat l’hàbit d’ubicar lavabos públics en una cantonada de la plaça del Mercadal, però 

encara queden molts espais on cobrir aquesta necessitat. 

Per últim, voldríem destacar també, que tot i en els darrers anys s’han fet grans avanços pel 

que fa a mobilitat, encara resta molta feina per fer en aquest sentit. Si bé, s’indica en el 

programa de festa major, quins són els espais on es realitzen activitats que estan adaptats 

per a persones amb cadira de rodes, s’ignoren la resta de minusvalies. Per altra banda, 

tampoc hi ha disponibles plataformes o altres sistemes per garantir que aquestes persones 

puguin fer un seguiment dels actes amb les mateixes condicions, que la resta de la 

ciutadania.  

Però també, els problemes de mobilitat venen produïts pels talls del trànsit en diferents 

carrers i places, el que provoca que el servei de grua hagi d’actuar per garantir la celebració 

d’aquests actes. Amb la previsió que hi ha en l’organització d’aquests actes, es podrien 

prendre mesures amb una major antelació per evitar que el mínim de conductors i 

conductores es vegin afectades directament per aquestes activitats i siguin informades amb 

major antelació d’aquestes afectacions. 

 
 
PREC:  
 

Que l’Ajuntament i l’IMAC tingui en compte aquests consideracions alhora de programar i 

dissenyar les festes majors de la nostra ciutat, basant-se en els criteris d’inclusió social i 

sostenibilitat. 
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