Àrea d’Alcaldia · Regidoria de Participació i Transparència

Diagnosi participativa
sobre la identitat de la
Festa Major d’Alella
Document elaborat amb Xarxa Consultors
Juny 2021

Alella
Participa

Índex

Introducció ............................................................................................................... 2
1. Objectius .............................................................................................................. 3
2. Participants .......................................................................................................... 3
3. Metodologia del procés participatiu ............................................................. 3
4. Síntesi de la Diagnosi ..................................................................................... 12
5. Síntesi de les propostes ................................................................................. 22

Introducció
La Festa Major (FM) de Sant Feliu és un gran moment de trobada de tota la gent del
poble on hi ha una alta implicació i ganes de compartir la tradició i la festa. La historia
de la Festa Major té un component de transmissió de les generacions anteriors i, a la
vegada s’ha anat transformant segons la historia i l’evolució de la societat.
El seu origen va lligat a la festivitat de Sant Feliu, l’1 d’agost, patró de la vila d’Alella. I
com a tants altres pobles i ciutats, des de pràcticament l’edat mitjana, el dia del patró va
lligat a la Festa Major. Durant molts anys, la Festa es reduïa a una missa en honor al
sant i un ball popular el mateix dia.

“L’essència i l'ànima de Festa Major és la il·lusió amb la que la porten
a terme persones de totes les edats”.
Els canvis socials, els esdeveniments històrics, l’augment de la població a les
urbanitzacions amb poca identificació amb el poble; no va fer que frenés un progressiu
augment d’activitats i obrir la porta a la implicació de la ciutadania. La Comissió de
Festes ha estat un fil conductor de la Festa Major, així com la població juvenil són un
col·lectiu que ha fet esforços per auto organitzar-se, realitzar propostes i portar-les a
terme. Actualment, la Festa Major és una setmana plena d’activitats per a tots els gustos
i edats.
Com la historia mostra, la Comissió de Festes va tenint alts i baixos on s’han anat
introduint petits canvis fins a configurar la Festa tal i com la coneixem avui dia.
Des de l’Àrea de Festes i Participació, durant el darrer any s’ha realitzat un procés
participatiu per analitzar quin és l’eix identitari, revisar la història de l’origen de la Festa
Major i valorar el model actual de Festa Major d’Alella. Aquest procés va néixer amb la
voluntat d’arribar a tota la ciutadania i de ser una eina útil de construcció ciutadana, però
degut a la pandèmia el mes de desembre 2020 es va haver de reformular i adaptar totes
les metodologies de recollida d’informació a les restriccions imposades.
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1. Objectius
Objectius generals:



Realitzar una diagnosi participativa sobre la identitat de la Festa Major, per analitzar
quin és l’eix identitari i altres elements que influeixen en la seva organització.
Crear xarxa entre els diferents agents del poble: entitats, ciutadania a títol individual,
ajuntament, escoles, espais culturals, etc.

Objectiu específics del procés:





Implicar a la ciutadania a realitzar una diagnosi participativa de quin hauria de ser el
tret identitari de la Festa Major.
Crear un espai de participació format per persones de diferents àmbits i edats que
ajudin a dinamitzar el procés.
Obtenir una valoració ciutadana de la Festa Major tal i com s’organitza actualment.
Realitzar propostes de millora viables que poguessin incorporar-se al model de
Festa Major.

2. Participants
Durant el procés de participació s’ha cercat la implicació de la diversitat d’agents del
municipi al llarg de les diferents fases: regidors/es, personal tècnic municipal i
associacions.
La recerca s’ha centrat a recollir la veu de quatre col·lectius: infants, gent jove, famílies
i gent gran. En total, han participat prop de 200 persones, amb diversitat tant de gènere,
com d’edats i de barris.

3. Metodologia del procés participatiu
El procés participatiu de la diagnosi de la FM es va canviar pel context de la pandèmia,
ja que no es podia fer trobades presencials ni tampoc es podia fer una difusió activa del
procés, de manera presencial.
Per això, es van proposar noves fórmules metodològiques que permetessin més
autogestió per part de la ciutadania. Per potenciar la recollida de la veu d’uns col·lectius
més concrets, reduint el nivell d’abast que pretenia arribar el procés participatiu, però
alhora aconseguir uns resultats més clars i arribar als objectius plantejats: que la
comissió de festes sigui més participativa i recopilar propostes de millora de la FM.
El treball de camp s’ha realitzat a partir de: un recull documental, una enquesta online, i
diferents debats online i presencials amb famílies a través de les AFA (Associacions de
Famílies d’Alumnes), amb infants de 5è i 6è de primària a través de les escoles, amb
gent gran, i finalment, amb entitats d’Alella.
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També s’ha posat a disposició de tota la ciutadania una eina d'autodiagnosi on ens
podien fer arribar les seva opinió a partir dels seus grups propers. A través d’aquesta
eina innovadora es podien fer i recollir les idees dels debats autogestionats amb la
pròpia entitat, col·lectiu o grup.

Finalment, aquest informe té en compte la recerca feta des del grup del servei comunitari
de 3r d’ESO de l’Institut d’Alella amb el suport de l’associació Cerquem les Arrels.
Cada fase d’aquest procés i al seva metodologia ha estat validada per les diferents
comissions de treball.

3.1. Els eixos d’anàlisis
-Identitat : Com fer que la Festa major se senti com a pròpia per la ciutadania
d’Alella?
 Què identifiquem de la història del poble...? Quines són les singularitats de la
nostra festa, què la fa pròpia, què cal canviar, què cal reforçar, què cal incorporarhi?
 Quins són els valors més emblemàtics que sustenten la història de la Festa
Major?
 Quins símbols s’utilitzen, i quines històries o mites a reviure, que concordi amb
la Festa Major?
- Programa: Com hauríem de repensar la festa major?
Són aquests els actes que estructuren la festa? Què és el més “imprescindible”?
 Quines activitats o tipus d’activitats falten a la Festa Major?
 A partir del relat que s’està dibuixant, sorgeixen noves activitats que s’haurien
d’incorporar al programa? Quines? En quin moment? En quins espais?
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- Participació: Com fer que la seva organització sigui més participativa?
 Quins temes s’haurien de tractar de manera col·lectiva?
 Quins haurien de ser els diferents espais de treball (assemblees, comissions...),
qui n’hauria de formar part, cada quant es reuniria...?
 Les activitats que es fan hi estan tots els col·lectius representats?

3.2. Grups de treball
Existeixen dos grups de treball que han acompanyat tot el procés participatiu:

Grup motor: format per la tècnica de festes, de participació i 4 persones a títol
individual.
-

Les funcions han estat:
Donar coneixements contextuals del territori i sobre la temàtica.
Validar i dissenyar el procés d’obertura.
Fer seguiment i assistir als tallers de participació.
Validar el desenvolupament i contingut d’informació extreta durant el procés.
Executar el procés participatiu.
Proporcionar contactes en base social a la comunitat.

Grup de treball polític: format per la cap d’alcaldia, regidora de festes, joventut i gent
gran; regidora de cultura i equitat; regidora d’educació i cooperació. I també els equips
tècnics de festes i participació i transparència.
Les funcions han estat:
- Seguiment i validar el procés participatiu i els resultats.
- Decisió sobre la viabilitat de les aportacions i propostes de totes les fases i
validació dels documents.

3.3. Comissions de seguiment
Així mateix, les dues comissions de seguiment del procés participatiu han estat:

Comissió tècnica: formada per les àrees de cultura, turisme i identitat, festes, esports,
serveis municipals, comunicació, medi ambient, policia, gent gran, adolescència i
joventut, equitat i educació.
Les funcions han estat:
- Fer aportacions respecte al diagnòstic previ i als resultats de les fases posteriors.
- Analitzar els elements de gestió de la Festa Major.
- Proposar elements de millora en la gestió de la Festa Major.
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Comissió política: formada per una persona a proposta de cada grup municipal dels
partits polítics del Consistori i que no formi part del ple municipal. Finalment ha participat
una persona del grup d’ERC, una del PSC i una persona de Junts per Catalunya Alella.
Les funcions han estat:
- Informar de les fases del procés participatiu
- Fer aportacions i propostes en les diferents fases del procés.

3.4. Enquesta online
L’enquesta online constava de 14 preguntes i feia referència als diferents blocs que
s’han analitzat. Va estar oberta via la web municipal del juny de 2020 fins a finals de
setembre de 2020. El nombre de participants va ser de 113 (67 dones; 46 homes; 2
altres)
Gràfic 1. Persones que responen l’enquesta online per grups d’edat
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3.5. Tallers participatius presencials o online
Es van realitzar 2 tallers participatius online (22 i 24 de març), un amb 3 dones membres
d’AFA dels diferents centres públics, i l’altre amb 11 homes i 5 dones membres d’entitats
d’Alella (imatge inferior). En total, participen 15 entitats d’Alella entre els dos tallers: AFA
Escola Fabra, AFA LLIM Pinyons, AFA Institut d’Alella, Cercle Filatèlic, Bàsquet Alella,
Gegants, Trabucaires, Timbalers del Most, Serra Marina Alella, Associació de Veïns Can
Comulada, Rugby Alella, Casal d’Alella, TEAMAR, ADANA i Òmnium Cultural. També
es fa un taller presencial amb 4 persones grans del poble (23 de març).
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A la primera part de cada taller es va fer l’explicació del procés participatiu sobre la Festa
Major. Es van presentar els objectius del taller i de tot el procés: conèixer millor les
visions sobre La Festa Major d’Alella, en relació a diferents aspectes i debatre sobre
com podem donar resposta als reptes detectats.
Abans d'iniciar el debat, es van presentar les principals conclusions de l'enquesta sobre
la Festa Major, que es va passar entre estiu i tardor. També vàrem escoltar els diàlegs
inventats a partir del que ens diuen les dades, enregistrats amb la col·laboració del
Grup de Teatre Pàmpol del Casal d'Alella. Aquests continguts es van compartir a
través de l’eina d’autodiagnosi ja comentada.
Posteriorment, es va dividir el debat en 3 grans blocs (la identitat de la Festa, el
programa i l’organització), sobre els quals es van plantejar diferents preguntes per anar
recollint visions i propostes de les persones participants sobre diversos aspectes de la
Festa Major.
En el cas del taller participatiu amb entitats, el debat es va fer en 2 grups més petits, per
facilitar la participació. Després es va posar en comú en el grup gran i es van afegir les
propostes que es van fet a dos tallers participatius anteriors, de famílies i gent gran. S’ha
utilitzat el programa Canvanizer (imatge inferior) per posar en comú i ordenar les
diferents propostes.
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El taller participatiu va finalitzar amb una valoració molt positiva (4,4, sobre 5) sobre els
diferents aspectes preguntats, sent el desenvolupament dels debats en grup i el debat
final en conjunt els aspectes més ben valorats pels i les participants (imatge de sota).
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També van dir que s’emportaven del taller una bona iniciativa, idees, propostes i
objectius comuns que fan poble, uneixen i promouen la coneixença entre les entitats del
poble (imatge inferior).

3.6. Tallers participatius a l’escola La Serreta
El 8 d’abril de 2021 es van realitzar dos tallers participatius de 1h a dues aules de l’escola
La Serreta d’Alella: un grup de 5è de primària (27 d’infants) i un grup de 6è de primària
(20 infants). A la primera part del taller es va explicar l’encàrrec de l’Ajuntament als
infants d’Alella: ajudar-lo a repensar la Festa Major. Es va compartir que aquests debats
també s’havien fet amb gent gran, famílies i entitats del poble.
Abans d’iniciar la dinàmica es va demanar quants infants anaven habitualment en alguna
de les activitats de la Festa Major. A totes dues aules la majoria van dir que coneixien i
anaven a activitats de la Festa, però entre l’alumnat de 6è, hi havia més infants que van
dir que estaven fora, de vacances i no coneixien la Festa Major.
El taller va tenir tres parts:
A la primera, els infants van escriure individualment en tres paraules què significava
per a ells i elles la Festa Major, amb les seves idees es va fer un núvol de conceptes
que al final de la trobada es va posar en comú i es va debatre.
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La segona part de la sessió va consistir en elaborar per grups de 3-5 persones el
programa ideal d’un dia de la Festa Major.

Finalment, la part final del taller va consistir en compartir el núvol de conceptes i els
programes de Festa Major i fer un debat final.

A cada aula es va fer una valoració de diferents aspectes del taller a través d’una
diana d’avaluació. Tots dos grups van fer una bona valoració dels quatre aspectes
plantejats: interès del taller, possibilitat de participar, bona experiència i desig de què es
porti a terme el que s’ha tractat al taller.

3.7. Servei comunitari
Des de l’Institut d’Alella s’ha organitzat el Servei Comunitari amb el grup de 3r d’ESO
amb el suport de l’associació CERQUEM LES ARRELS, d’història local, on l’alumnat ha
fet una formació i una recerca sobre com era la història de la Festa Major, comparant
l’ara i el abans.
Concretament, s’han fet una formació analitzant:
•
•

Significat de la Festa Major
Orígens: d’on neix i perquè, filosofia d’inici, primers anys…
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•

•
•

Evolució durant els anys: què ha anat canviant amb els anys en tots els
sentits? podrem parlar de la vida quotidiana durant la festa. vestuari, balls, hàbits
alimentaris especials, relacions socials entre els joves, etc. Programa d’activitats:
evolució de les activitats de Festa Major durant la història, quines diferències hi
ha entre les primeres i les últimes, com s’han anat adaptant en funció de la
situació sociopolítica o econòmica?
Com ha anat canviant el disseny del programa a nivell de format (cartells,
tríptics, publicitat…), etc.
Personatges de la FM: parlar amb gent d'altres entitats (sobretot gent jove) que
fan possible la festa, combinat amb testimonis de gent gran que expliquen com
era la FM que ells i elles recorden.
Al final d’aquesta formació acabaran elaborant un vídeo comparant la Festa
Major d’abans i d’ara i fent propostes de millora. Els resultats del vídeo es
faran públics pels canals de comunicació de l’Ajuntament i l’institut i es
farà una presentació presencial i online.
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4. Síntesi de la Diagnosi
En aquest apartat exposem els resultats extrets de l’anàlisi documental, de l’enquesta i
els tallers participatius realitzats.

4.1. La identitat de la Festa Major
Els resultats principals de l’enquesta són:
 La Fira i els correfocs marquen l’inici de la Festa per a molta gent.
 La gent més jove identifica la festa amb els concerts i els correfocs, la Festa
Guarra,...Per a les famílies, cercavila de gegants, la fira pels infants, els
diables... Pels més grans, són les havaneres, els balls, el pregó, els focs...Per
a la majoria, la diversió, la trobada amb gent del poble, les activitats
divertides, l’ambient familiar...
 Només 2 de cada 10 que contesten l’enquesta coneixen la història de la
Festa Major. I en són 1 de cada 10 entre els menors de 17 anys. Però 6 de cada
10 en voldrien conèixer la història, coincideixen persones de totes les edats.
Gràfic 2. Nivell de coneixement de la història de la Festa Major d’Alella
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Aquí podeu escoltar el diàleg teatralitzat sobre la identitat de la Festa Major.
El recull de documentació història sobre la Festa Major d’Alella elaborat per
l’associació Cerquem les Arrels (centre de recerca històrica d’Alella) i el recull del dossier
de memòria de Festa Major1, confirma les aportacions recollides en els tallers i a
l’enquesta ens diferents blocs però en especial al d’identitat de la Festa Major:


1

A diferència d’altres festes desconeixem la data exacta del seu inici. La
documentació històrica més antiga conservada és d’inicis del segle XX. Una

Dossier Memòria Festa Major elaborat per la Revista Alella..
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festa que estava estretament lligada al calendari religiós (Nadal, Setmana Santa i
Pasqua, processons, etc.) El dia principal de la festa era l’1 d’agost diada del patró
d’Alella i l’acte principal era una missa solemne en honor de Sant Feliu.


En els seus orígens era una festa organitzada pels joves del poble amb gens o
poca col·laboració de l’Ajuntament. Dos del principals pols culturals de la població
eren el cafè de dalt (també conegut al llarg del temps com la Unión Alellense i
Centro Moral), que agrupava els veïns d’ideologia més conservadora i el cafè de
Baix (també conegut al llarg del anys com a La Constància) i que agrupava als
alellencs d’idees més progressistes. Aquests cafès eren centre de tertúlia cultural,
política i tenien els seus propis escenaris on es representaven obres de teatre i
especialment s’organitzaven balls. Entrat el segle XX es convertiren en petites
sales de cinema. Dos joves del Cafè de Dalt i dos joves del Cafè de Baix
(anomenats Macips i sempre eren nois) eren els encarregats d’organitzar la festa
que consistia especialment en contractar les orquestres, llogar l’envelat on es
realitzarien els balls i participar en el seu muntatge.



Es feien àpats pels veïns de Masnou que eren convidats a casa dels alellencs i
alellenques:
o

Escudella i carn d’olla fent servir tot un pollastre

o

Peres farcides amb carn

o

Coll de pollastre i ànec rostit amb una bona picada i vi ranci



Una festa que era pagada pels propis joves que l’organitzaven. Les principals
despeses eren el lloguer de l’envelat i el sou dels músics. Unes despeses que
s’intentaven reduir al màxim contractant la mateixa orquestra pels diferents dies de
festa i allotjant els músics en cases particulars. Tots els participants ajudaven en el
pagament fent petites aportacions econòmiques a la mitja part dels balls. Sovint
s’intentava que algun gran senyor del poble, habitualment el Marquès d’Alella o
algun membre de la burgesia barcelonina membre de la colònia d’estiuejants, fes
una gran aportació econòmica per tal que el pagament per part dels joves fos més
petit.



L’element principal de la festa eren els balls a l’envelat. Per accedir-hi calia complir
un codi de vestimenta. Molts dels participants estrenaven vestit o bé el reservaven
tot l’any per aquesta ocasió. Les noies estaven assegudes al voltant de la pista de
ball a l’espera que els nois les vinguessin a buscar. Prèviament les noies havien
apuntat al programa la parella que tindrien en cada ball. Entre els principals balls
el vals de casats (on només podien sortir a ballar les parelles casades) i el ball de
rams (que era l’entrada dels macips amb els rams de flors que es donarien a tots
els participants)
Es pagava una quota amb dret a ballar tots els dies, que servia per costejar el cost
de la Festa. La fira es situava a l’Empedrat del Marxant.




L’envelat es va instal·lar uns anys al casal i a la plaça es concentrava la fira.



Estiuejants acostumaven a llogar gran quantitat de llotges, cadires i taules, això
creava dos espais dins de l’envelat:
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o

La gent del poble

o

L‘àrea d’estiuejants



El paper de la dona a la festa era certament passiu. No participaven directament
d’una organització formada exclusivament per homes. Dins l’envelat no podien
portar la iniciativa, havien d’acceptar les peticions de ball, apuntar-les al programa i
esperar a que els homes les fessin sortir a la pista.



Entre les altres activitats de la festa destacaven espectacles infantils, les sardanes
(que inicialment es ballaven a la riera), activitat esportives (per exemple el torneig
de Ping-pong dins l’envelat o el partit de futbol), partides ràpides d’escacs i jocs de
punteria amb escopetes de balins i de caça. La fira inicialment i durant molts anys
es situava al mig d’una riera que encara era de sorra just davant de l’Empedrat del
Marxant. En alguna ocasió una forta tempesta d’estiu s’havia endut la fira riera avall.



Balls esperats:
o

Vals de casat, on sortien a la pista les parelles casades

o

Ball de rams, molt observada l’entrada dels macips i les seves parelles
a l’envelat



La colònia d’estiuejants (membres de la burgesia barcelonina amb grans cases a
Alella) s’ha de tenir en compte a l’hora d’analitzar l’evolució de la festa. Ells
imposarien diferències socials a la festa cosa que va generar tensions amb els joves
de la població. Per exemple: es reservaven els millors espais de l’envelat, eren els
únics que hi podien entrar menjar, fixaven els codis d’etiqueta, etc.



Moment de trobar-se i conviure amb gent de pobles veïns (Montgat, El Masnou,
Tiana, Teià i Vallromanes)



Fins mitjans anys seixanta rivalitat entre dues entitats lúdiques del poble, que
organitzaven les activitats de la Festa Major (escollien les orquestres que tocarien i
les activitats que es feien):
o

El Cafè de Dalt (Casino i més tard Unión Alellense i desprès Centro
Moral)

o

El Cafè de baix ( Sociedad Recreativa la Constància)



Durant les festes es subhastava la Toia, que se l’enduia qui més diners hi posava i
es regalava a la noia més maca.



El sorgiment de noves festes, especialment la Festa de la Verema a partir de 1975
(coincidint amb la Festa del Mil·lenari del nom d’Alella) van marcar el futur de la
Festa Major situant-la poc a poc en una posició secundària.



Els primers ajuntaments democràtics van forçar l’obertura de la participació a tota
la població i especialment a les entitats locals.



Comissió de Festes ha estat el fil conductor de la Festa Major, tradicionalment,
segons el moment, formada per:
o

Entitats Cíviques i veïnals

o

El Casal d’Alella
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o

Gent a títol particular

o

Entitats Juvenils

o

L’Ajuntament

Alguns d’aquests apunts històrics coincideixen amb les idees recollides als tallers
participatius en relació a la identitat de la Festa Major:
●

Evolució de la Festa Major: de ser la única a deslligar-se de la identitat
alellenca. La realitat social d’Alella ha canviat molt en les darreres dècades, com al
conjunt del país, i el paper de la Festa Major també. Abans era la Festa més
senyalada i pràcticament la única que hi havia al poble. Alella era un poble d’estiueig,
per això anava molt bé que el patró de Sant Feliu se celebrés l’1 d’agost. Avui la
realitat és molt diferent: Alella ha crescut amb població que fa vida fora, amb gran
dispersió territorial, el poder adquisitiu ha pujat, la gent marxa a l’estiu i l’oferta
d’activitats de lleure i cultura és molt àmplia i diversa al llarg de l’any.
El creixement d’Alella amb persones nouvingudes de l’entorn metropolità o d’altres
indrets del món no ha connectat amb la Festa Major, com ha passat a d’altres pobles
i ciutats on la Festa té activitats específiques, la gent té present que cal ser-hi a la
Festa (ex. Mataró , Premià de Mar, Granollers...). Els i les participants coincideixen
en què no es coneix la història de la Festa Major. Els infants coneixen Sant Feliu pel
gegant Feliu però no coneixen més sobre la Festa. Per les persones adultes, la Festa
Major d’Alella no té massa coses característiques, no s’espera amb il·lusió.
En canvi, els infants sí que l’esperen i la gaudeixen molt. Segons els tallers amb
nens i nenes de 9-11 anys la Festa Major és sobretot diversió, festa, felicitat, alegria
i emoció. També és un espai de trobada amb amics/gues i família. A bona part dels
infants els hi agrada més la Festa Major que la Verema perquè pensen que hi ha
més activitats per a la seva edat.

●

La Festa Major respecte la Festa de la Verema: Les darreres dècades la identitat
de la Festa Major s’ha anat desdibuixant, mentre la Festa de la Verema ha anat
pujant en popularitat perquè ha sabut connectar amb la identitat d’Alella, tant en
relació a la seva població com en relació a la imatge externa del poble. La majoria
dels infants i també de les persones adultes participants pensen que la Festa de la
Verema està més lligada a la història i la vida d’Alella que no pas la Festa Major.
Tant infants com adults, relacionen la identitat d’Alella amb el vi i la vinya, per això
la Verema és la festa amb més arrelament.

En conclusió, manca un relat que uneixi passat i present de la Festa
Major, que sigui conegut i connecti amb la identitat alellenca.
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4.2. El programa de la Festa Major
Els resultats principals de l’enquesta són:
● 4 de cada 10 alellencs/ques que han contestat l’enquesta els encanta la Festa
Major, és un moment de trobada i gaudeixen amb les activitats. En canvi, entre
la gent jove, 2 de cada 10 se senten més identificats amb la Festa de la
Verema que amb la Festa Major. Per a molts alellencs i alellenques és el moment
d’inici de les vacances d’estiu.
● La ciutadania pensa que la major part de les activitats de la Festa Major estan
dirigides al públic familiar, a infants i adolescents. En canvi, pensen que són
poques les activitats dirigides a un públic més adult i a la gent gran.
Gràfic 3. Distribució de les activitats del programa per col·lectius
Familiar

Jove

Infant

Gent gran

Adult

Cap de les anteriors

NS/NC

1%6%
12%
35%
8%

17%
21%

Font: Elaboració pròpia

●
●

La majoria pensen que no hi ha grans diferències entre la participació de
dones i homes a la Festa.
El 19% de les persones que van respondre l’enquesta, tenen la percepció que
els espais nocturns de la Festa Major no són prou segurs, en especial aquest
percepció es dóna entre els adults i gent gran.
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Gràfic 4. Percepció sobre si els espais de la FM són segurs

11%
19%
70%

Sí

No

NS/NC

Font: Elaboració pròpia

Aquí podeu escoltar el diàleg teatralitzat sobre el programa de la Festa Major.
El recull documental2 sobre els programes de Festa Major també ens expliquen com
la història ha anat canviant tant en la seva organització com en el format d’activitats. El
format era el següent i al llarg dels anys tot i respectar aquesta estructura s’ha ampliat
el nombre de dies i activitats:
 El dia 31 de juliol la vigília de Sant Feliu:
o llarg repic de campanes
o Representació Sarsuela
o Focs artificials
El 1 d’agost el dia del Patró
o Una orquestra acompanyava la comitiva d’autoritats cap a l’ofici de Festa
Major.
o Concert Vermut
o Les Sardanes es feien a la Riera
El dia 2 d’agost
o Ofici en honor als difunts d’aquell any.
 A l’any 1945 ja es comptava amb la mítica orquestra de la selvatana.
 El 1976 es comença a incorporar el “concurs de cartells” normalment fet per nens i
nenes per fer-ho més participatiu .
 A partir de l’any 84 fins el 90, aproximament, a part de la salutació de la comissió,
també hi incorporen en el pròleg del programa, un recull dels fets històrics sobre la
Festa Major recopilant així la història i llegendes, que és una manera de fer conèixer
la història d’Alella.
 El 1991 apareix la implicació de l’entitat jove juntament amb el casal d’Alella. El
programa destaca per portar grups de música més coneguts on es cobra entrada i
hi ha gratuïtat pels menors de 12 anys i els majors de 65 anys.
 El 1994 la portada del programa fa un homenatge als 15 anys de festes.
2

Recull documental, El Trencadís, https://trencadis.diba.cat/Trencadis/ Diputació de Barcelona i que la
Biblioteca Ferrer i Guàrdia d’Alella.
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El 1999 i un parell d’anys més destaquen per ser anys on el programa inclou més
activitats esportives, a diferència dels anys anteriors.
El 2005 recordant aquells anys on es recopilaven històries sobre Alella, es reserva
una part explicant la història de la Santa Madrona. I la colla de gegants fan un
recordatori de la seva història.
A partir del 2009 l 'Ajuntament organitza un concurs de cartells per escollir la imatge
de la portada del programa de Festa Major. La resposta va ser sorprenent: una
seixantena de persones va voler participar en aquesta iniciativa i es van presentar
un total de 70 cartells.
El 2017 gràcies a la participació de la comissió de festes, i moltes àrees de
l’ajuntament, passa a ser una festa més transversal i amb més activitats i dies de
festes.

Aquest recull històric ens explica i ens ajuda entendre la diagnosi i
fotografia del moment actual on es troba la Festa Major.
Els elements més característics, en aquest recull es ratifiquen en els tallers participatius
on recollim la visió que es té sobre el programa i la seva organització:
En relació al programa de la Festa Major, aquestes són les idees clau recollides als 5
tallers participatius realitzats:
●

Un programa diferent per a cada edat: Es fan gran quantitat d’activitats durant la
Festa Major, la majoria gratuïtes i amb una participació desigual. A diferents debats
es diu que actualment, la Festa Major es viu diferent segons les edats, ja que
determinen molt l’oferta d’activitats. Hi ha la sensació que està pensada per franges
d’edats i costa trobar activitats on hi hagi barreja de públics. Les activitats per a
infants o bé públic familiar són les més presents segons els tallers. Es creu que cal
mantenir sectoritzat el programa però també caldria pensar en activitats que uneixin
a tothom, i es posa l’exemple el focs del Masnou. Justament, entre les propostes
d’activitats que fan els infants, entre les més repetides hi ha la Festa de l’escuma i
dinars/esmorzats/sopars populars amb veïns i veïnes de diferents edats i fer
activitats conjuntes pels diferents barris i zones del poble.

●

Adolescents i joves, els més oblidats a la Festa: Es coincideix en els diferents
espais participatius que per a la gent jove la Festa Major no té gaire atractiu. Els
concerts que agraden a la gent jove són els més cars i els darrers anys han estat
molt irregulars.
És cert que el cap de setmana abans de la Festa Major és la Fil·loxera, però les
persones participants a la Festa no han relacionat les dues activitats.
L’alumnat de 6è de primària (11-12 anys) pensa que hi ha activitats massa infantils
a la Festa i d’altres per a joves més grans, però que manquen activitats per a
adolescents o nens més grans, a partir de 11-12 anys. En canvi, a 5è de primària (9-
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10 anys) no hi ha aquesta percepció, les activitats infantils de la Festa Major les
gaudeixen molt.

En conclusió, cal combinar un programa per edats, que impliqui
també a adolescents i joves, amb activitats diverses
intergeneracionals i descentralitzades.
4.3. L’organització de la Festa Major
Els resultats principals de l’enquesta són:
●

La majoria de les persones que han contestat l’enquesta (86,4&) sap que hi ha
una Comissió de Festes que organitza la Festa Major.
Gràfic 5. Coneixement sobre la Comissió de Festes per part de la
ciutadania
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Font: Elaboració pròpia
●
●
●

No hi ha acord sobre quins espais de participació haurien d’existir per
organitzar la Festa en el futur.
Un 20% dels enquestats/des diu que ja participa de la Festa amb la seva
entitat
1 de cada 4 voldria implicar-se de forma voluntària en l’organització de la
Festa Major.
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Gràfic 6. Voluntat de participar com a voluntari/a a La Festa Major
Sí

No

Sí, ja hi col·laboro amb la meva associació.

20%

26%

54%

Font: Elaboració pròpia

Aquí podeu escoltar el diàleg teatralitzat sobre l’organització de la Festa Major.
L’anàlisi de la recopilació documental de la història de la FM també ens porta unes dades
interessants sobre com ha estat la seva evolució.
 La comissió de festes sempre ha tingut un gran protagonisme des de ben inicis, i
en concret des de l’any de 1931 apareix com la organitzadora dels actes de Festa
Major.
 Durant els anys anteriors al 1976 la comissió de festes era reconeguda com
l’organitzadora de la Festa Major i estava formada per entitats del poble i
l’Ajuntament i era l’encarregada de fer la presentació i salutació del programa. A
partir de l’any 76 el programa de festes ja el signava l’Alcalde i no apareix la
comissió de festes. Fins més endavant.
 L’any 1979 i ja de nou amb català torna aparèixer la comissió de festes i és la
primera crida a la participació a tots els alellencs i alelllenques. Un tema que es
repeteix en diferents moments de la història de la FM.
Escrit del 1979: “La necessitat d'unes festes a on la participació popular sigui el marc del
qual arranqui qualsevol iniciativa, hem elaborat un programa d'actes que, sense significar
un trencament amb les Festes Majors del passat, si experimenta un profund canvi. Com a
punt de partida, i sempre dintre ei caire de lo popular, serà la plaça de l'Ajuntament, així com
el carrer Canonge, la Catequística, la Residència i el Casal, els marcs que donaran l'ambient
adequat a aquesta Festa.
D'altra banda, proposem que la participació no quedi reduïda tan sols a l'assistència activa
dels actes, sinó també que en aquests dies hi hagi una ornamentació de les façanes i carrers
de lo que en definitiva és la nostra llar, Alella. Amb l'ajuda i participació de tots els alellencs
hem conseguit la gratuïtat de gairebé tots els actes i amb aquesta mateixa il·lusió hem
intentat arrelar el que creiem pot ésser una Festa Major”





El 1991 es comença a implicar més la gent jove, amb una visibilitat destacada fins
el 2017 quan es decideix fer que el cap de setmana abans de Festa Major sigui el
cap de setmana jove amb la idea de donar-los més protagonisme.
A l’any 1993 la salutació del programa la fa l’Alcalde conjuntament amb la comissió.
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I el 1995 serà el darrer any on la comissió de festes forma part de la salutació del
programa. A partir del 2002 no només hi apareix la presentació de l’Alcalde sinó
també el/la regidor/a de festes, mica en mica es va “institucionalitzant” la festa i la
comissió, tot i que es reconeix la seva feina i s’agreix la seva implicació en les
presentacions del programa, no té la visibilitat que tenia en els seus inicis.
El 2013 és on es més es manifesta aquesta necessitat de fer la FM més participativa
i en concret el 2016 es proposa iniciar un procés participatiu per repensar la festa
tan en el disseny com el contingut de la festa.

L’organització de la FM des dels seus inicis ha anat canviant tant pels
moments històrics que es vivien com l’evolució de la societat
alellenca. La voluntat tant del consistori com de la comissió de festes
sempre ha estat que la gent s’impliqués i participés no només durant
els dies de FM sinó també en la seva organització. Aquesta voluntat
continua fins l’actualitat.
Pel que fa a l’organització de la Festa Major, aquestes són les idees clau recollides
als 5 tallers participatius realitzats:
● Evolució de la Comissió de Festes: d’organitzadora principal de la Festa Major
a tenir un pes més secundari. Com s’ha vist en el recull anterior a partir del 95, la
Comissió de Festes deixa de signar com a organitzadora i és l’Ajuntament qui agafa
aquest rol, tot i que se’ls reconeix tota la feina que fan a nivell d’implicació.
Actualment la Comissió de Festes és un òrgan de participació afeblit perquè hi
participa poca gent i està desmotivada; i endogàmic, ja que només la coneixen les
persones més arrelades al teixit associatiu i cultural d’Alella. La resta de ciutadania
i entitats no saben com fer-ho per participar en l’organització de la Festa Major, tot i
que moltes els hi agradaria (infants inclosos). Una de els causes que s’apunten als
tallers és que l’organització i programació institucional i amb dotació de recursos que
ha impulsat l’Ajuntament les darreres dècades ha desmobilitzat el teixit associatiu
per fer-se seva la Festa Major. Malgrat, i com mostra la història, sempre ha aparegut
aquesta necessitat des de l’Ajuntament i la mateixa comissió a fer una crida a la
participació, per exemple les portades del programa en diferents anys ha estat un
element per motivar la participació dels nens i nenes o d’implicar a la ciutadania a
participar en el disseny.

En conclusió, cal trobar l’encaix entre una organització institucional i
la implicació de les entitats i de la ciutadania d’Alella en l’organització
de la Festa Major.
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5. Síntesi de les propostes
En aquesta apartat mostrem el recull de propostes realitzades durant els tallers
participatius.

5.1. La identitat de la Festa Major
Aquestes són les principals propostes per fer que la Festa Major sigui més nostra:
▪

Potenciar activitats característiques de la nostra Festa Major: Fer més visibles
aquelles activitats singulars, que no trobes a altres llocs, activitats que es repeteixin
cada any i que siguin pròpies.

▪

Fer una revisió sobre com s'han reinventat la Festa Major a d'altres pobles del
Maresme o del Vallès, per agafar elements interessants i adaptar-los a la identitat
alellenca. D’aquesta manera, S’han plantejat 2 exemples als tallers:
1. Una activitat extreta d’un altre municipi (Vilanova del Vallès) que és interessant

perquè és molt participativa, es bassa en el joc i en reforçar la identitat del
municipi i es podria adaptar a Alella, és aquesta: Organitzar entre les entitats la
Gimcana de la Festa Major d'Alella per a persones de totes les edats per sumar
punts amb preguntes sobre el poble. És una barreja d'activitat física, familiar,
cultural i informativa sobre el que s'ofereix a Alella a la ciutadania. La Gimcana
pot ser un dia i es pot complementar amb guanyar punts com més activitats has
participat a la Festa Major, per motivar a seguir més activitats, seria una activitat
que duraria tota la Festa. Es comenta que qui guanyi la Gimcana per podria
endur un premi que doni vida al poble (sopar, val de compres). És una manera
de descobrir activitats que normalment no hi anirien els veïns i veïnes i alhora
una forma d’implicar a les entitats, però caldria anar amb cura de no
institucionalitzar-ho.
Aquesta proposta de fer una Gimcana va sortir a diferents tallers d’adults i també
en algun programa de Festa Major proposat pels infants. En tot cas, quan es va
proposar als nens i les nenes que els hi semblaria fer una gimcana pel poble
amb amics o família, cercant codis QR per diferents barris d’Alella i activitats de
la Festa Major, hi havia acord en què els hi agradaria que es fes per poder
participar-hi.
2. Una activitat inspirada en les colles o penyes que s’impliquen en l’organització

d’activitats i participen a moltes Festes Majors del territori (ex. Blancs i Blaus de
Granollers). Crear colles amb noms de raïms diferents, per exemple dos equips
garnatxa i pansa blanca....també es pot recuperar elements històrics com el cafè
de dalt i el cafè de baix i utilitzar mocadors per distingir-los. Que cada colla amb
nom de classes de raïm o recuperant aquests elements històrics, organitzés
activitats, implicant la gent jove, els cellers, les entitats, els barris (descentralitzar
activitats). De manera que es poguessin fer activitats per compartir i competir
des del joc, buscant l'essència alellenca.). És una forma de reinventar i
recuperar la Festa a partir d'elements d'identitat actuals d’Alella, com és la
vinya i el raïm... sense perdre el sentit i la història de la Festa.
22

Quan es pregunta a l’enquesta sobre el tema del marxandatge els resultats ens
indica que està molt dividit, el 26% no els agradaria i la resta sí que voldrien,
però no hi ha un acord en quin tipus de marxandatge. Per tant és un tema a
repensar abans de tirar-ho endavant i sobretot buscar-li un sentit abans de ferho.
Gràfic 7. Propostes de marxandatge de la Festa Major
Mocador
Conta infantil amb la
història d'Alella
Samarreta

1% 10%
26%
13%

Barret de palla
Ventall

6%

No, no m'agradaria

15%

29%

Una altra opció

Font: elaboració pròpia

▪

Donar a conèixer la història de la Festa Major. Es fan moltes propostes diferents
per aconseguir aquest objectiu:
1. Explicar més la història del capgrossos que estan inspirats en persones reals

del poble.
2. Fer una exposició amb la participació de la gent gran per recordar com era la
Festa i pels infants, joves i nouvinguts saber-ne més i integrar la història. Per
exemple, una exposició de fotos per veure la història. Poder fer participar a la
gent gran perquè expliqui en primera persona les seves vivències.
3. Des de les escoles es podria reforçar la tasca de divulgació sobre la història de
la Festa Major d’Alella com ja es fa sobre tot allò relacionat amb la vinya, el vi i
la verema. Caldria comptar amb materials adequats per aprofundir sobre les
arrels de la Festa Major i la complicitat de les entitats del poble implicades a la
Festa (cultura popular...).
4. Es podria recuperar el mitjà del programa, com altres anys, que hi hagi un

apartat recopilant aquesta història.
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5.2. El programa de la Festa Major
Concretament, es fan les següents propostes per a reformular el Programa de la
Festa Major:
▪ Afegir més activitats esportives: des de tornejos, curses, o caminades fins a
cucanyes i jocs de carrer. L’esport mou a moltes persones de totes les edats i
les entitats esportives tenen ganes d’implicar-se i poden aportar molt a la Festa
▪

Fer alguna activitat estrella perquè vinguin gent de fora també: Malgrat el
cost econòmic que té es planteja que algun grup musical que atregui i que sigui
conegut actuï, tant en l’àmbit juvenil, adult com infantil (Xiula /El Pot Petit),
espectacles a l’aire lliure. En general, potenciar la programació musical i cultural
en general. La Gimcana també pot acabar sent una activitat que atragui gent de
fora (titelles, conta contes).

▪

Activitats que siguin punt de trobada intergeneracional, per exemple
sopars populars: Tant adults com infants parlen de potenciar moments on
compartim un àpat, com per exemple el Sopar de Festa Major i en general, els
sopars populars. Perquè són activitats molt sociables, hi ha bon ambient. Es
podria potenciar els sopars populars amb més activitats, espectacles en aquell
moment que convidi a quedar-se i continuar la festa. Els sopars populars de barri
també són espais de trobada a potenciar, així com les activitats on hi hagi menjar
gratuït o a baix cost.

▪

Activitats descentralitzades, que vinculin a tots els barris i urbanitzacions:
La gimcana seria una forma de potenciar la participació de les urbanitzacions, i
fer-hi la Festa més visible, tractant el patrimoni monumental d’Alella i la història
del poble tots els barri i urbanitzacions.

▪

No hi ha acord sobre si es podria fer diverses activitats al mateix temps per
arribar a més públic, donades les limitacions de personal (brigada) i la competició
entre públics.

▪

Es proposen altres activitats per a la gent gran: campionat de dominó, una
caminada...

▪

Especialment, calen més activitats per a adolescents i joves, segurament la
gent adulta també s’hi aproparien. Al buidat dels tallers participatius a les escoles
es mostren els 12 programes d’un dia de la Festa Major fets pels infants i les 42
propostes d’activitats segons les vegades que es repeteixen, juntament amb els
comentaris que fan. Com s’observa, hi ha moltes activitats esportives i lúdiques,
algunes clarament proposades per a nens/es grans i adolescents (Air Soft,
Paintball, discoteca més 11 anys...) . També hi ha algunes activitats culturals i
jocs tradicionals
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5.3. L’organització de la Festa Major
Concretament, es fan les següents propostes per fer l’organització de la Festa Major
més participativa:
▪ Enfortir a nivell associatiu i ciutadà la Comissió de Festes amb un encàrrec
que engresqui també a la gent jove:
1. Cal que s’incorpori gent jove en l’organització de la Festa Major és una
època molt creativa que permetria incorporar més diversitat i innovació a
la Festa.
2. També cal atraure a les entitats, que vegin la Festa Major com a una
oportunitat per donar visibilitat a les associacions i fer poble. De tota
manera, a la Comissió també ha d’haver voluntariat (persones concretes
amb ganes no entitats). Atraure la gent dels barris i urbanitzacions perquè
participin a la comissió.
3. Organitzar activitats conjuntes des de la Comissió de Festes: Per
exemple, la Gimcana de la Festa Major o activitats esportives.
4. Millorar la comunicació, la visibilitat i accés a la Comissió de Festes.
5. Que la Comissió de Festes funcionés com a un altra entitat, on es
pensessin activitats per la Festa Major i que la ciutadania d’Alella votés
quines vol fer.
▪

Implicar a infants i adolescents en l’organització i programació de la Festa
Major:
1. Al final del taller participatiu es va preguntar als infants si havia estat fàcil
fer el programa d’un dia de la Festa, molts van dir que no però que
voldrien participar en l’organització i el programa real de la Festa
Major, i van aixecar la ma molts voluntaris i voluntàries.
2. Als infants també els hi agradaria poder fer alguna actuació en el marc
de la Festa Major i participar més activament com a protagonismes del
programa, els hi agradaria que les seves idees i propostes arribessin a la
Comissió de Festes d’Alella.
3. Implicar els infants i adolescents en fer el programa de la Festa
Major podria ser una oportunitat perquè se la sentin més seva i una bona
experiència per a la seva implicació futura al poble, com a joves o adults
en el teixit social d’Alella. Potser es pot canalitzar a través del futur
Consell de la Infància d’Alella i dels espais de participació d’adolescents.
4. Es podria treballar a través de les escoles i l’institut, ja que la preparació
de la Festa s’inicia a la primavera (per ex. Enquestes sobre quines
activitats els agradaria fer, grups de treball, Comissió Jove de la Festa
Major o una Comissió Intergeneracional.
5. També de les entitats i equipaments esportius i culturals on fan
activitats extraescolars infants i adolescents podrien ser visibles a la
Festa Major.
6. Els patis i altres espais de les escoles i instituts també poden ser bons
espais per fer activitats, com ja va passar l’any 2020, i ajudaria a què
infants i adolescents es facin més pròpia la Festa.
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