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MOCIÓ PER A UN ACORD MUNICIPAL PER A LA CREACIÓ DE LA COMISSIÓ DE FESTES 

DE BERGA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER BERGA EN EL PLE DE LA 

CORPORACIÓ 

 

Berga és una ciutat amb un teixit associatiu viu i implicat, amb un calendari festiu complert i 

variat durant tot l’any i on les festes, la cultura i l’activitat associativa resulten un pilar 

fonamental per a mantenir una ciutat viva, activa i participativa.  

En els temps que corren, cal potenciar més que mai aquesta participació ciutadana de forma 

activa, cohesionada i transversal, amb la voluntat d’enfortir el sentiment de pertinença, de 

comunitat i de democratització de les institucions. És per això que les actuacions de 

l’Ajuntament de Berga, i molt especialment en l’àrea de festes i cultura, no poden dur-se a 

terme unilateralment per part de l’Administració, que cal que impliqui al conjunt de la 

ciutadania de manera efectiva i cooperadora. Actualment la gestió de les festes a Berga s’ha 

dut a terme a través de la Regidoria de festes, amb la col·laboració eventual de diverses 

entitats i persones a títol individual. 

Vist que cal potenciar una major participació ciutadana, com a element enriquidor i que 

fomenta la implicació de la gent en els processos de presa de decisions.  

Vist que una major vinculació de la societat berguedana en la gestió de les seves activitats 

festives pot afavorir la creació de nous elements culturals i festius nascuts des de la pròpia 

ciutadania. 

Vist que fins ara la tasca d'elaboració de la programació festiva al municipi no ha recaigut en 

una comissió festiva creada políticament per a tal efecte i amb el reconeixement institucional 

necessari.  

Vist que cal garantir la preservació d'aquells elements festius i culturals propis del municipi, 

però també treballar per la generació de nou contingut per a les festes, innovant i consolidant, 

per fer-les més properes al ciutadà i més participatives.  

Vist que a través de la cultura i les festes locals es fomenta el sentiment de pertinença al 

municipi. Proposem al Ple de l’Ajuntament insti l’equip de govern a:  

 

Primer.- Instar el Govern de l’Ajuntament de Berga a constituir la Comissió de Festes de Berga.  

Segon.- Instar el Govern de l’Ajuntament de Berga a encarregar als serveis tècnics municipals 

una proposta de Reglament de Funcionament d’aquesta Comissió, aprovada posteriorment pel 

Ple, d'acord amb els següents criteris fonamentals:  

1. Aquest Reglament ha de recollir les funcions pròpies de la Comissió de Festes. Entre 

aquestes funcions hi constaran, com a mínim: 

a. Canalitzar la participació dels diferents grups i entitats del municipi que la conformen en el 

procés d'elaboració de la programació i per a l'assessorament en la creació i desenvolupament 

d'activitats festives al municipi, puntuals o periòdiques. 
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b. Ser corresponsable de la difusió dels actes festius municipals, així com d'elaborar-ne els 

criteris de disseny, canalització i promoció.  

c. Treballar per la preservació d'aquells elements festius i culturals propis del municipi. 

d. Treballar per la generació de nou contingut per a les festes del municipi, sempre d'acord 

amb els principis de respecte, diversitat, tradició i estima pel territori. 

e. Fomentar a través de les diferents activitats festives el sentiment de pertinença al municipi. 

2. Aquest Reglament ha de recollir la composició de la Comissió de Festes. Aquesta composició 

garantirà la presència com a mínim del regidor/a de festes, d’un regidor/a de cada grup 

municipal i del/s tècnic/s de cultura. També la presència d'un representant de cadascuna de 

les entitats de cultura popular del municipi, de dos representants de les entitats esportives i 

dos representants del teixit musical del municipi; a més dels representats que es considerin 

oportuns i que aquest Reglament prevegi, vetllant principalment per la representació de la 

infància, joventut i tercera edat. La participació en aquesta Comissió no serà retribuïda. 

3. Aquest Reglament ha de recollir el funcionament intern de la Comissió de Festes i el seu 

mètode de finançament. 

Tercer.- Instar el Govern de l’Ajuntament de Berga que es reservi una partida pressupostària 

concreta i independent per tal de garantir el funcionament de la Comissió de Festes.  

Quart.- Trametre aquest acord a les entitats del municipi i fer-les-en partícips, així com 

comunicar-ho als Grups Municipals i a la societat berguedana.  

 

 


