
 

MOCIÓ QUE PRESENTA MOLLET EN COMÚ EN RELACIÓ A LA FESTA MAJOR I ACTES 

CULTURALS A LA CIUTAT 

L’equip de govern va anunciar fa unes setmanes, que suspenia la Festa Major d’estiu, i 

tots els actes festius o públics, fins a final d’any, incloent la MITMO, la Fira d’Artesans, 

entre d’altres esdeveniments, per motius de seguretat.  

Estem en fase 2 de la desescalada, i es preveu que en dues setmanes més es pugui 

entrar en la fase 3. Aquests canvis de fase impliquen que es puguin fer més activitats, 

permeses per normativa, sempre i quan complint amb mesures de precaució 

establertes. Com a exemple, en la fase 2 els teatres i similars poden obrir en un terç 

del seu aforament, i també els equipaments, que en espais tancats poden arribar a 50 

persones, i en espais oberts a 400 persones.  

És evident que enguany la festa major i els actes culturals i artístics de la ciutat que 

impliquen grans aglomeracions de gent, no seran possibles, però la resposta no pot ser 

ignorar el sector de la cultura i l’art, i deixar-lo caure. I no només aquest, sinó les 

entitats i associacions que s’impliquen a la ciutat en aquests àmbits. 

La cultura és una eina d’expressió popular, de conscienciació, de llibertat, i de cohesió 

social. I com a tal, ha de tenir un espai dins les polítiques públiques, també en època 

de crisi. I no només, els altres actes suspesos són dinamitzadors de l’economia, i 

atrauen inversió a la ciutat, com és la fira d’artesans.  

La situació que vivim porta a fer necessàriament un esforç en buscar alternatives. 

Aquestes són possibles:  establiment de torns a fires i esdeveniments, espectacles de 

petit format, utilització d’espais més amplis, propostes creatives utilitzant espais d’oci 

ja existents i en funcionament, o d’altres, com ja estan fent a diferents municipis. 

És per això que es proposa que el Ple adopti els següents  

ACORDS:  

Primer.- Reunir la comissió de festes i altres sectors de la ciutat per tal de valorar i 

proposar alternatives als diferents esdeveniments suspesos de tipus cultural i artístic 

de la ciutat. 

Segon.- Establir un pressupost ajustat per tal de fer front a les despeses d’aquest 

programa alternatiu i segur. 

Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a les entitats i associacions implicades en 

l’organització dels esdeveniments suspesos. 
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