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S ants està d’aniversari: aquest 2009 se
celebren quinze anys de la primera
edició de la Festa Major Alternativa.
Una efemèride que l’Assemblea de

Barri de Sants –la xarxa d’entitats i col·lectius
que organitza les activitats de les festes alter-
natives del barri– no ha volgut passar per alt.
Seran set dies carregats de música, teatre i
activitats gastronòmiques que tindran el seu
punt àlgid amb concerts com el de Dr. Calypso
o la marató de grups musicals santsencs  titu-
lada 15 anys, 15 grups.

La reivindicació històrica de la gent que
organitza les alternatives de Sants és disposar
d’un espai fix al Parc de l’Espanya Industrial per
celebrar totes les activitats, una petició a la
qual el Districte mai ha accedit. Enguany, les
alternatives es tornaran a celebrar a dos espais
diferenciats: la plaça Osca i el pàrquing de l’es-
tació de Sants.

Rumba, fusió i músiques balcàniques
Les activitats començaran el dilluns 24 d’a-
gost a la plaça Osca amb el tradicional pregó
alternatiu i els concerts dels rumbers Na-
raina i de la formació d’indie pop Raydibaum
(22:30h). El dimarts 25, també a la plaça Os-

ca, hi haurà activitats infantils, dinar popular
a càrrec del periòdic L’Accent, una tarda de
punxadiscos amb DJ Soul i Dj Arcadia i un
concert nocturn amb la formació electrònica
Defried i el combo de gipsy i músiques balcà-
niques Gadjo (21h). Les activitats a la plaça
Osca culminaran el dimecres 26 d’agost amb
un concert carregat de fusió i sons mestissos
amb Caracola, el grup catalanoamazic
Chaqlala i la formació de funk Slingshots
(22:30h).

Nit d’ska i soul amb Dr. Calypso
El dijous 27 d’agost serà el dia fort de les fes-
tes. Les activitats es traslladen al pàrquing de
l’Estació, que acollirà un concert que –ben
segur– serà dels més concorreguts de tota la
Festa Major. Els protagonistes seran els vete-
rans Dr. Calypso, que enguany celebren que fa
vint anys que pugen als escenaris mantenint
fresca com el primer dia la seva fusió d’ska,
reggae i soul. Completaran la nit els skatalítics
Soweto i Red Soul Community, una banda de
tropical sound de Granada.

El divendres 28 serà una de les nits més
especials de les alternatives de 2009. A par-
tir de les sis de la tarda, quinze bandes del

barri passaran per l’escenari del pàrquing de
l’estació, en el marc d’una marató de rock
que s’allargarà fins ben entrada la nit. Els
grups que participaran d’aquesta peculiar ini-
ciativa són Zafacon, The Bolingas, Manuel,
The Midnight Travellers, Familia Bolson,
Funkebab, Nous Espectres, Rumba de 9, Tol-
lendo Ponens, Perrocker, Red Vals, La Sen-
tina, The Psychedelic Rake, Lafrus i L’Abdo-
minable Gallina Nauseabunda.

El dissabte 29, les activitats començaran al
matí amb un concurs de paelles i continuaran
durant tota la tarda amb la segona edició del
Crema Pica Puja, una jornada de cultura popu-

lar. A la nit hi haurà un concert per les preses
amb el punk-rock de Nan Roig, el rock’n’roll
de Suzy & Los Quattro i la xaranga festiva
d’Always Drinking Marxing Band. Les activitats
de la quinzena Festa Major Alternativa acaba-
ran el diumenge 30 d’agost al migdia amb la
setena edició de la tradicional Cursa de Car-
retons (a la foto) a la baixada de Can Vies.

BARCELONÈS > SANTS

Quinze anys 
d’alternatives a Sants
Dr. Calypso, Soweto, Naraina, Raydibaum i una marató de 15 grups 
santsencs protagonitzen les festes organitzades per l’Assemblea de Barri

FESTA MAJOR ALTERNATIVA DE SANTS
Del 24 al 30 d’agost
PLAÇA D’OSCA I PÀRQUING DE L’ESTACIÓ DE SANTS

<www.barrisants.org>

L’Ateneu Popular Octubre organitza
les activitats de la Festa Major Al-
ternativa del barri del Poblenou de

Barcelona, que enguany se celebrarà del 12
al 19 de setembre a la cruïlla dels carrers
Pallars i Bilbao. 

La festa començarà el 12 de setembre
amb un cercatasques amb txaranga i una ses-
sió de punxadiscos amb dos astres locals: PD
El Capità –especialitzat en rumbes, salsa i
son– i Xeriff Sound System,  cantant de Dr.
Calypso, especialitzat en latin i bogaloo. El
dia 13 hi haurà teatre al carrer (amb una

companyia encara per confirmar) i el 14
cinema a la fresca. El dimecres 16 hi haurà
sopar i quinto populars i, el dijous 17, una
tarda d'activitats artístiques –taller de pan-
cartes, grafits, projeccions–, un concurs de
truites i una nit musical de cantautors, amb
Cesk Freixas i el rumber Karlitus el Rateta.  

Les nits fortes de la Festa Major seran el
divendres 18 de setembre, amb un concert
de reggae, ska i dancehall a càrrec de Root
Diamons i Rebelmadiaq Sound System i, el
dissabte 19, amb un concert final amb diver-
sos grups de rumba per confirmar. 

BARCELONÈS > POBLENOU

Reggae i rumba a les
festes del Poblenou 

E l barri de Vallcarca celebra la seva
Festa Major alternativa els dies 10, 11
i 12 de setembre. Totes les activitats

tindran lloc a la coneguda popularment com
a placeta Bolívar, un espai que hi ha entre el
carrer Bolívar i l’Avinguda de Vallcarca, a l’al-
çada de l’antic Ateneu.

Les activitats començaran el dijous 10 de
setembre a les vuit del vespre amb especta-
cles de circ, clown i poesia musicada a càrrec
d’Ekipo B i Pumuki. També hi haurà cinema

a la fresca amb la projecció del documental
BCN Thematic Park, obra del realitzador vall-
carquí Marc Almodóvar.

El divendres 11 de setembre es farà el
tradicional pregó alternatiu i, a partir de les
deu de la nit, hi haurà concerts de rock i
punk amb Malnacidos, Familia Bolsón i The
Capaces. El dissabte 12 de setembre, tam-
bé a partir de les deu, hi haurà rumba i reg-
gae amb Tripilantes, Sibaritas de la Calle i
High Times.

BARCELONÈS > VALLCARCA

Punk i rumba contra el
‘parc temàtic’ Barcelona

E nguany Gràcia celebrarà tres festes
alternatives: la que convoca la Comissió
de Festes Populars (CFP) –a la plaça del

Raspall–, la que organitza l’Ateneu la Torna al
carrer Sant Pere Màrtir i la de l’Assemblea de
Festes Alternatives prevista a un solar indeter-
minat del barri. 

Les festes de la CFP (a la foto) –organitza-
des per Endavant, l’Assemblea de Joves de
Gràcia i la Kasa de la Muntanya– s’allargaran
del 14 al 21 d’agost. Hi haurà nits per la cançó
d’autor amb Cesk Freixas (diumenge 16),
temps per al punk i l’ska amb Red Banner (per
confirmar) i Soweto (18 d’agost) i espai per al
rock combatiu i el rap amb Igitaïa i El Nota (19
d’agost). També hi haurà moments per al roc-
k’n’rol indie –amb Los Rotos (20 d’agost)– i
per les arts escèniques –amb el Cabaret
Pedrolo (dissabte 15).

Les activitats organitzades per l’Ateneu la
Torna al carrer Sant Pere Màrtir giraran al vol-

tant de la figura del desaparegut Pepe
Rubianes. Les activitats s’allargaran del 15 al 21
d’agost. En l'àmbit musical, destaquen els ver-
muts que amenitzaran Anita Miltoff (15 d’a-
gost), The Oldians (17 d’agost) i Els Amics de
les Arts (19 d’agost) i una nit de hip-hop amb
Gato el Qiman, Rapsodes i Marco Fonktana
(20 d’agost). Cal assenyalar, també, la primera
edició d’un concurs de monòlegs, amb l’actua-
ció del valencià Xavi Castillo (dimecres 19).

Pel que fa a les festes del solar okupat,
enguany es faran del 14 al 16 d’agost i comp-
taran amb una manifestació en homenatge a
Roger Albert, un cabaret i tres concerts.

BARCELONÈS > GRÀCIA

Triple sessió de festes
alternatives a Gràcia
La Comissió de Festes Populars convoca a Raspall, la Torna homenatja
Rubianes i les festes del solar okupat es traslladen a un altre espai

FESTA MAJOR DE GRÀCIA
Activitats de la Comissió de Festes Populars
Del 14 al 21 d’agost a la plaça del Raspall
Activitats de l’Ateneu la Torna
Del 15 al 21 d’agost al carrer Sant Pere Màrtir



L a popular penjada d'estelades als cam-
panars de la basílica de Santa Maria (a
la foto) marca el tret de sortida de la
Festa Popular de Vilafranca del Pe-

nedès, organitzada des de fa aproximadament
una dècada per al Coordinadora de l'Esquerra
Independentista (CEI). Enguany, la colla de dia-
bles Sexes Foc de Sant Cugat Sesgarrigues
encendrà les festes a les dotze de la nit (el 26
o 27 d'agost, per determinar).

Contra la crisi... Organitza't i lluita és el le-
ma de l'edició d'una festa que sempre ha vol-
gut plasmar el seu caràcter social i reivindica-
tiu. Tal com passa amb la tradicional penjada
d'estelades, també es dóna continuïtat a totes
aquelles activitats i actes que han esdevingut
clàssics per Vilafranca: l'esmorzar per tots els

balls de la festa major del dia 29 i la nit d'em-
palmada a l'Ateneu X amb diversos punxadis-
cos –també el dia 29– o les jornades castelle-
res al carrer Santa Maria. La mostra d'especta-
cles al carrer de la Festa Major enguany inclou
una una xaranga organitzada per la CEI, que el
dia 30 recorrerà el centre de la vila.

Diversos espais de Vilafranca es vestiran
amb garlandes i la Festa Popular comptarà, de
nou, amb la barraca de l'Esquerra Independen-
tista. Ubicada a la plaça de l'Oli, romandrà o-
berta del 29 al 31 d'agost des de les sis de la
tarda fins a les tres de la matinada. El Centre
Excursionista Popular (Cep) també obrirà les
seves portes durant les jornades castelleres,
que tornaran a protagonitzar la penjada de
l'estelada a l'ajuntament.

El grup organitzador de la Festa Popular de
Vilafranca sempre ha treballat perquè el veïnat
construís el seu espai i, durant la seva trajectò-
ria, ha enfocat la festa de diverses maneres, ja
sigui com una alternativa nocturna o com un
espai des d'on difondre la demanda d'espais
propis per les entitats, per exemple. Actual-
ment, aposten fort per reivindicar el centre de

la vila com a espai de relació i per evitar que les
activitats es traslladin a d'altres indrets.

T ot i la lluita de la comissió de festes alternatives del
Prat per poder organitzar els actes més a prop del
nucli de població, encara no saben si aquest any

hauran de continuar a la zona del poliesportiu Sagnier, dins
el recinte firal. Enguany, sumen catorze anys de contingut
festiu, desobedient, crític i autogestionat, malgrat els des-
avantatges d'ubicació.

Probablement, el Prat festejarà del 25 al 28 de setem-
bre durant les 24 hores del dia, amb activitats diürnes i noc-
turnes, a les tres carpes. Cada matí hi haurà activitats
–incloent l'espai infantil– i, durant el dia, actuacions de cul-
tura popular: de bastoners i castellers fins al foc dels dia-
bles. Com cada any, es brindarà per les preses, es llegiran
diversos comunicats i se sortejarà una panera per recaptar
diners. Gairebé cada dia, hi haurà exposicions, que es reti-
raran per fer els concerts. Si segueixen amb la tradició, el
25 serà la nit dedicada a les bandes locals, el dia 26 a la
varietat d'estils i el dissabte 27, la nit de hardcore, punk i
metal. El vespre del diumenge estaria dedicat al circ, el tea-
tre i la dansa, amb algun concert de comiat. L'experiència
indica que és imprescindible no acabar les festes sense tas-
tar els deliciosos entrepans de les alternatives del Prat.

BAIX LLOBREGAT > EL PRAT

El Prat, 24h al dia
d’alternatives

P er quart any consecutiu, un conjunt d'entitats i per-
sones de Sant Feliu de Llobregat s'han organitzat uni-
tàriament i assembleàriament per tirar endavant la

Festa Alternativa La Petita, del 9 al 12 d'octubre. L'au-
togestió és l'eix vertebrador d'enguany i es podrà recórrer
a través d'activitats com el taller Fes-t'ho tu mateixa o un
taller de reciclatge, el dissabte dia 10. També es podrà pas-
sejar i intercanviar pel Mercat Boig o elaborar joguines
sexuals ecològiques a Verdusex el diumenge 11 d'octubre.
Totes les activitats es duran a terme al parc Nadal, tret de
la inauguració, que es convoca el divendres 9 al CineBaix,
on es presentarà La Petita i es farà un passi de vídeos. 

El reggae i l'ska seran protagonistes de la primera nit
musical, amb convidats com Hermano L o la formació lo-
cal The Penguins. L'endemà, pujaran a l’escenari la rumba
de Por Cajones, el Flamenc tropical de Latino y los Llo-
bregantes i 7 escalones.

A plena llum, dissabte hi haurà una exposició de grafits
i bicicletes tunejades, acompanyades pel PD Baturro i una
tarda de diumenge dedicada als contes internacionals. La
Petita s'acomiadarà amb un tiberi popular i una jam session
el 12 d'octubre.

BAIX LLOBREGAT > SANT FELIU

L’autogestió 
vertebra La Petita
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ALT PENEDÈS > VILAFRANCA

Tradició i reivindicació
al centre de la vila
La penjada d'estelades a Santa Maria, amenitzada per la colla 
de diables Sexes Foc, traca inicial de la Festa Popular de Vilafranca

FESTA POPULAR DE VILAFRANCA
Del 29 al 31 d’agost
PLAÇA SANTA MARIA, ATENEU POPULAR X,
CARRER SANTA MARIA, PLAÇA DE L’OLI

A rriba la novena edició de la Festa Major
Popular de Capellades, que és a punt de
celebrar una dècada. Les activitats i els

actes programats pretenen reivindicar la cultura
catalana i fomentar els valors de l'autogestió i de
la participació ciutadana. Sembla que els propò-
sits es compleixen i l'any passat, per primera
vegada, les festes populars van aconseguir aple-
gar més gent que les organitzades pel consistori.
I no sembla que les activitats programades entre
el 13 i el 17 d'agost d'enguany hagin de ser me-
nys concorregudes. L'aperitiu de les festes co-
mença el 8 d'agost, amb el tradicional mural

col·lectiu que s'elaborarà al carrer Garbí de la
vila. Les activitats artístiques s'allargaran fins al
vespre amb un taller de grafits a la plaça Ca-
talunya. D'entre els plats forts, el dijous 13, el
cantautor Josep Romeu inaugurarà la vetllada
musical amb el seu primer treball, Petjades. El
relleu l'agafarà l'eclèctic Cor Xàldiga de Ca-
pellades. L'endemà, la música es mantindrà com
a protagonista amb el hip-hop d’El Nota,  els
sons cubans de Calle Habana, les versions de
festa de Yes We Can i el grup santsenc Manuel.
Els timbalers de l'Anoia Mal Llamp dinamitzaran
l'inici, les transicions i la cloenda dels concerts.

Balls populars i música local
Durant la tarda del dissabte 15, diferents balls
vinguts de pobles dels Països Catalans mostraran
les seves tradicions a través d'una cercavila i, a
les vuit del vespre, es donarà el tret de sortida a
l'actuació de diversos grups locals, com la banda
Oven –inspirada en el rock fet entre els anys 70
i 90–, Odi Proletari o Gerard&Company. L'en-
demà, el tradicional joc de bitlles catalanes serà

el protagonista abans del vermut i, després, la
mainada podrà gaudir de diverses activitats. El
cercatasques, acompanyat per una xaranga,
marcarà la cloenda de la Festa Major Popular.

ANOIA > CAPELLADES

Les festes més populars
El cantautor Josep Romeu inaugura unes jornades musicals 
i festives que comptaran amb sons cubans, hip-hop i grups locals

FESTA MAJOR POPULAR DE CAPELLADES
Del 13 al 17 d’agost
PLAÇA DE LA BASSA I PLAÇA TALL DE CONILL

Al barri de Bellvitge de l’Hospitalet de Llobregat ja fa
una dotzena d'anys que l'Associació Cultural el
Txiringuito organitza les festes alternatives. Els més

joves han agafat el timó de l'associació per programar les
activitats que es faran entre el 5 i el 13 de setembre. Hi
haurà diversos concerts i algunes obres de teatre, i a més,
el programa incorpora una trobada de distribuïdores el
divendres 11 de setembre durant tot el dia i dues xerra-
des, una sobre preses (dimarts 8 a la tarda) i una altra anti-
repressiva (divendres 11).

Moussa & The Latin Reagge Band, capitanejats per
l’excantant del grup Agua Bendita, seran la banda sonora
de la primera nit de les festes. Musicalment, hi haurà de
tot i per a tots els gustos: la nit de hip-hop (diumenge 6),
un concert amb grups del barri (dilluns 7), una vetllada
d'ska (dimarts 8), la nit flamenca (dimecres 9), una sessió
de punxadiscos horteres (dijous 10) i la sessió de punk
(divendres 11) i hardcore (dissabte 12). Unes partides de
mus precediran el comiat de les festes amb l'ska western
de John Hard and the Termites. 

BAIX LLOBREGAT > BELLVITGE

Les noves generacions
del Txiringuito 
agafen el timó



L a divuitena edició de la Festa Major Al-
ternativa de Manresa, la més veterana
dels Països Catalans, uneix de nou tradi-
ció, compromís i música. Durant els deu

últims dies d’agost, els col·lectius manresans de-
nunciaran les discriminacions per raó de gènere
o opció sexual a través del lema Som com ens
sentim, alliberem-nos del patriarcat!. Enguany, hi
haurà novetats com el Revival Bagenc, la prime-
ra edició de la Festa Major Alternativa infantil i
un potent cartell musical.

La festa s’obrirà el dissabte 22 d’agost amb
el cercatasques, guiat per la xaranga La Chomba
del casal popular la Fadulla fins a la plaça de la
Música. El dilluns 23 les activitats es concentra-
ran a la Fadulla. Una xerrada i un taller obriran el
debat al voltant dels rols en les relacions socioa-
fectives actuals. El dimarts 24, també a la Fa-
dulla, el tema serà el feminisme i la lluita trans. El
dimecres 25, la plaça Gisbert acollirà la lectura
del pregó i la presentació de la falla d’enguany.
Completaran la nit un sopar popular amb con-
curs d'Air guitar, les versions de la Trinca de la
coral la Trincada i el concert de Boogie Dreams.

El dijous 27, la festa s’instal·larà definitiva-
ment a la plaça Puigmercadal. Allà, els balls dels
Bastoners d’Artés, els castells dels Tirallongues i
els parlaments compartiran franja horària i espai
amb els concrets. Les úniques excepcions seran
la primera Festa Major Alternativa infantil, que
se celebrarà el dissabte al matí a la plaça Fius i
Palà, i el vermut musical, a la plaça Clavé.

Del melic bagenc a l’univers musical
La plaça Puigmercadal serà l’escenari principal
dels concerts. El dijous 27, el hip-hop de Gato-
el-Qiman i la rumba dels Ai, ai, ai estrenaran l’es-
cenari,  per donar pas a la fanfàrria xilena Banda
Commoción que, amb més de vint músics dalt
l'escenari, rebentarà tinkus, txa-txa-txa, cúmbies
i ritmes balcànics.

El divendres 28 serà la nit de l’ska, importat
primer de Sant Feliu de Llobregat pels The Pen-
guins i, seguidament, de New York pels The To-
asters (a la foto). La banda referent de la terce-
ra ona skatalítica aturarà a l’Alternativa de Man-
resa la gira amb què celebra els seus 28 anys als
escenaris.

El dissabte 29, el 
viatge començarà amb 
el metal dels man-
resans The Fall 
of Man Kind, 
continuarà
amb el rock 
de Projecte 
Bu i culmi-
narà amb 
el folk
punk  dels
canadencs
The Real 
McKenzies.

El diumenge
30 serà la nit més experimental. Primer, un nos-
tàlgic Revival, on vuit formacions ja dissoltes del
Bages que havien participat en alguna edició de
la FMA es retrobaran per tocar dues peces cada
grup. El seguiran l’actualització del folk de la
Carrau i l’electrodub del grup de St. Etienne
Brain Damage. Finalment, la crema de la falla
posarà punt final a les activitats.
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BAGES > MANRESA

L’Alternativa denuncia 
l’opressió del patriarcat
La Carrau, Gato-el-Qiman, Ai, Ai, Ai i bandes internacionals com 
The Toasters o Brain Damage formen el potent cartell musical d'aquest any

FESTA MAJOR ALTERNATIVA DE MANRESA
Del 22 al 31 d’agost
CASAL POPULAR LA FADULLA, PLAÇA DE LA MÚSICA,
PLAÇA GISPERT, PLAÇA PUIGMERCADAL,
PLAÇA PIUS I PALÀ I PLAÇA CLAVÉ

<www.fmamanresa.org>

T ardes aborígens, espectacles populars
i un escenari trampolí de grups locals
són els reclams de les Barraques saba-

dellenques, que enguany comptaran amb
BKC (a la foto) i la fanfàrria Transfrontalière
de l'Amor com a plats forts musicals.

Les Barraques engegaran el dijous 3 de
setembre amb una cercavila de gegants, bas-
toners i foc a càrrec del col·lectiu l’Anima-

lada, que acabarà a la plaça del Gas amb la
lectura del pregó.

El divendres 4 de setembre s’alçaran, resis-
tents, les Barraques a la plaça de la Creu Alta, el
seu emplaçament històric, actualment en obres.
De nou, l’Animalada serà la responsable de l’es-
pectacle inaugural (23h), al que seguiran els con-
certs dels Expresso i Man Project Sound, alter-
nats amb l’actuació de les Bruixes del Nord.

El dissabte 5, el campionat de bitlles
catalanes (16h) compartirà espai amb la pin-
tada de grafits. Els seguirà el taller de teatre
fins que arribi l'hora del sopar popular. A la
nit, els concerts comptaran amb el hip-hop
de BKC, l’ska dels Root Diamons i la patxan-
ga de Muyayo Rif.

El diumenge 6 de setembre serà l'hora
pel recorregut proposat per l’Adenc i Acció

Cultural Metropolitana (9h), la fira d’inter-
canvis i el tast de la coca de festa major.
Després, tarda de concursos populars amb el
menjaflams, els ti-tius i els satírics garrotins.
Al vespre, el concert del grup de rumba
Gazpacho donarà pas a l’espectacle conjunt
amb els sons balcànics dels nord-catalans Les
Medeleines i els sabadellencs Dúmbala Ca-
nalla: La Transfrontalière de l'Amor.

El dilluns 7 serà el torn del Saballut de
Ferro (18:30h), una peculiar gimcana plena
de referents històrics sabadellencs. Al ves-
pre, els concerts íntims dels grups Lluís Oliva
i les Arlequines i Mr. Squah tancaran les
Barraques.

VALLÈS OCCIDENTAL > SABADELL

Les Barraques s’alcen 
en una plaça en obres
Les raperes madrilenyes BKC i la fanfàrria balcànica La Transfrontalière 
de l’Amor seran els plats forts musicals de les alternatives d’enguany

FESTA MAJOR DE LES 
BARRAQUES DE SABADELL
Del 3 al 7 de setembre
PLAÇA DE LA CREU ALTA

<cfps-barraques-sabadell.blogspot.com>

L es Alternatives de Gra-
menet del Besòs s’allar-
garan del 4 al 6 de se-

tembre. Arrencaran el diven-
dres 4 de setembre amb el
pregó i una cercavila fins a
l’espai alternatiu –encara per
determinar–, seguida d’un
sopar popular, el correbars i
música de punxadiscos.

El dissabte 5 començarà
amb una xocolatada, una cur-
sa reivindicativa i una gimcana
gegant. Al migdia, hi haurà
una paella popular i el video-

fòrum Un any de reivindica-
cions. A la tarda, jocs de taula
i la Fira d’Intercanvi. L’actu-
ació d’un cantautor amenitza-
rà el sopar popular i, final-
ment, els grups de Gramenet
Bajo Tierra i los Barranquillos
tancaran la nit.

El diumenge 6, la jornada
festiva es traslladarà a la tarda
amb l’activitat titulada Sigues
Casteller per un dia i la repre-
sentació teatral Parlem amb
l’Alcalde. Un espectacle de foc
clourà la festa.

BARCELONÈS NORD > GRAMENET DEL BESÒS

Festa curta i intensa 
a la vora del Besòs

L a Festa Major Autoges-
tionada El Polvorí de
Cardedeu se celebra del

12 al 16 d’agost al carrer
Cervantes, darrere el Mercat
de la vila. El dimecres 12 d'a-
gost, el pregó i l’encesa del
txupinazo donaran el tret de
sortida al cercabirres que
menarà la Txaranga Punk fins
a l’espai dels concerts de
Pocabroma i Raggatunning. El
dijous 13, la nit avançarà amb
les bases dels rapers valen-
cians Rapsodes, i el ragga sant-

senc de Pirat’s Sound Sistema
i Dj Merey. La Baixada de
Carros a la Serreta serà el
preludi de la nit del divendres
14, que tindrà The Penguins i
Tabaloko com a grups convi-
dats. El dissabte 15, després
de la guerra de farina, sonarà
la rumba dels Kahala i l’elec-
trònica d’Orxata Sound Sys-
tem i Freedom Cry. Per aca-
bar, el diumenge 16 d’agost a
la tarda hi haurà animació
infantil i, a la nit, el concert de
Les Absentes.

VALLÈS ORIENTAL > CARDEDEU

El Polvorí aposta per
grups combatius catalans

E l tradicional ‘Kinto a la Fresca’ ina ugura-
rà, el dijous 3 de setembre la dotzena
edició de la Festa Major Alternativa

d’Artés. El divendres 4 a la tarda començarà
amb una xerrada-debat sobre la banca ètica.
Després, hi haurà un sopar popular i una cer-
cavila que acabarà amb la lectura del pregó
alternatiu. El dissabte 5 serà el dia reservat pel
concert, amb les bandes encara per determi-
nar. El dilluns se celebrarà el sopar de Festa
Major i, tot seguit, un tractor festiu donarà el
tret de sortida al cercatasques pels carrers del
poble. El dimarts, un nou sopar, aquest cop
amb carmanyola, permetrà gaudir de l’activitat
de cloenda de la festa: el cinema a la fresca.

BAGES > ARTÉS
‘Kintos’ a la fresca 
i cercatasques 
amb tractor musical



5

L a Festa Alternativa als Bous (FAB) de
Borriol (la Plana) és l’alternativa festi-
va degana del País Valencià. Enguany
celebra la seva dotzena edició i, al llarg

de tot aquest temps, s’ha consolidat com una
opció dissident davant les típiques festes
majors valencianes, sovint basades en la fór-
mula carrinclona bous, missa i ball. En contra-
posició a aquestes pràctiques encarcarades, el
veïnat de Borriol –agrupat al voltant de la
comissió impulsora de la FAB– organitza un
programa carregat d’activitats culturals, socials
i esportives de tota mena, sempre amb un
plantejament autogestionari i sense subven-
cions de cap mena.

Les activitats organitzades per la FAB
començaran el 21 d’agost amb una cercavila
inaugural a càrrec de La Tribu Bantú i la pro-
jecció del documental FAB: La festa prohibida.
El film narra la història de la Festa Alternativa
als Bous a partir de les veus dels seus prota-
gonistes i denuncia els impediments i les pro-
hibicions als quals ha hagut de fer front
durant els seus dotze anys d’existència. La
primera nit de festa culminarà amb un con-
cert de Voltor, Razón de Odio i La Rana
Mariana (00:30h).

Art al carrer
La tarda del 22 d’agost se celebrarà el primer
Encontre d’Art d’Acció a la placeta del carrer
Calvari, que comptarà amb la participació de
diversos artistes visuals d’arreu dels Països
Catalans. A la nit hi haurà un concert amb
Agraviats (a la foto), Brazil i el raper de Cornellà
de Llobregat El Nota (24h.). El diumenge 23 a la

tarda hi haurà dansa i teatre i, a la nit, un concert
skatalític amb Raça Borda, Somah i Malagana
(24h.). El dilluns 24 començaran les activitats
esportives amb un taller pràctic d’escalada. A la
tarda, es farà una mostra de curtmetratges i,
després, una nit de disfresses i punxadiscos.

El dimarts 25 d’agost estarà marcat per la
presentació de la Coordinadora de Festes Au-

togestionades. Borriol ha estat un dels munici-
pis que s’ha implicat més en la projecció d’a-
quest nou marc de relació per les festes alter-
natives del país. Aprofitant la presència de
membres de l'organització de les diferents fes-
tes alternatives del País Valencià, es convoca
una triangular de Pilota Valenciana amb la par-
ticipació de les comissions de Borriol, Villa-
longa, Castelló i Benicarló.

El dimecres 26 es farà un sopar popular i
una nit de variétés alternatives amb el cabaret La
Baldosa Flotante de Bilbao i Josepkrist i Juadas
Tadeo de Castelló, entre d’altres. El dijous 27 se
centrarà en una jornada d’art efímer col·lectiu i
una nit de cantautors amb Pepa (Vila-Real),
Junior Navarrete (Cuba) i Ximples (València i
Vila-Real). L'última jornada de la FAB, el diven-
dres 28 d’agost, tindrà com a actes centrals una
paella, un campionat de futbol sala, una xerrada
i una exposició fotogràfica sobre Palestina. La
nit de reagge clourà la festa amb els punxadis-
cos del segell Jamaican Memories.

FESTA MAJOR ALTERNATIVA ALS BOUS
Del 21 al 28 d’agost
<www.fab-borriol.org>

L a Festa Alternativa a la Mare de Déu
d’Agost (FAMA) de Vilallonga de la
Safor enguany s’allargarà del 8 al 16

d’agost. Les festes les organitza, des de fa
cinc anys, l’associació cultural Correllops,
una colla de dimonis que, a més de fer
correfocs, treballen en tots els àmbits de la
cultura popular. Ja fa cinc anys que se cele-
bren i, enguany, el programa dedica espe-
cial atenció a actes com la Triatló pel riu
Serpis, juntament amb exposicions, xerra-
des i passis de vídeo, concerts i performan-
ces, les tradicionals cercaviles i partits de
pilota valenciana.

La FAMA començarà els dies 8 i 9 d’a-
gost amb un campionat de pilota valencia-

na. El 12 d’agost, es farà una xerrada sobre
els valors ambientals i socioculturals del riu
Serpis a càrrec de Jesús Vilaplana, a la Casa
de Cultura de Vilallonga (20h). En l'àmbit
més festiu, el 14 d’agost es convoca un cer-
cabars (20h), un sopar popular (22h) i un
concert (22:30h) amb els grups Peons i
M’Agra Massa.

El dissabte quinze d’agost es farà una
triatló pel riu Serpis, que començarà a les
onze del matí. Després, hi haurà un dinar a
base de paella (a les 14h) i els concerts d’A-
manida Suit i Wanted. El diumenge 16 d’a-
gost es faran exhibicions de capoeira i break
dance i un concert nocturn amb La Banda
del Xino.

LA SAFOR > VILALLONGA

El riu i la cultura 
popular centren 
l’alternativa

E l col·lectiu la Folgança d'Algemesí
organitza, de nou, la festa alternativa
d'aquest poble de la Ribera els dies

18 i 19 de setembre. Les activitats d'en-
guany tornaran a estar marcades per un
fort component antitaurí, en contraposició
als correbous que formen part de les cele-
bracions oficials. Les activitats començaran

el dia 18 amb un concert del grup de punk
de Martorell Transgènics Stop. Continua-
ran el dia 19 amb el passi del documental
Animal i una manifestació antitaurina pels
carrers de la vila a les quatre de la tarda. A
la nit, hi haurà concert amb Els Bandarres,
Els Bandolers i una nova sessió de Trans-
gènics Stop. 

LA RIBERA ALTA > ALGEMESÍ

Folgança antitaurina

E guany Tarragona viurà dues festes
alternatives: les primeres, en el marc
de les celebracions de Sant Magí –els

dies 18 i 19 d’agost– i les segones, durant la
Festa Major de la ciutat, per Santa Tecla, del
17 al 20 de setembre. 

Els dies 18 i 19 d’agost se celebrarà la
primera edició de la Imaginada, organitzada
pel col·lectiu El Saler, l’Ateneu Llibertari
Alomà, l’Assemblea de Joves de Tarragona i
la Coordinadora Tarragona Patrimoni per la
Pau. Els actes se celebraran al passeig de les
Palmeres. Començaran la tarda del dimarts
18 en format de cabaret i aniran intercalant
actuacions teatrals amb concerts. Hi veu-
rem, entre d'altres, la companyia Llunàtics,
el grup de fusió Chamero, el grup teatral
Kaibuki amb Da Boss Selecta Dj i la banda
Extracto de Lúpulo. 

Per Santa Tecla, el punt neuràlgic de la
Festa Alternativa seran novament les tradi-
cionals Barraques, que se celebren per quar-
ta vegada. Les activitats estan organitzades
pels escoltes de Fent Camí, l’Assemblea de
Joves de Tarragona, l’Assemblea de Joves La
Guspira, la CUP, el Casal Popular Sageta de
Foc, Endavant i el SEPC. Entre els concerts
destacats, el cantautor tarragoní Josep
Romeu (dijous 17 de setembre), els rapers
At Versaris (18 de setembre), Skalivada (a la
foto) i Insershow (dissabte 19) i El Belda i el
Conjunt Badabadoc (diumenge 20). 

IMAGINADA
Del 18 al 19 d’agost
BARRAQUES DE TARRAGONA
Del 17 al 20 de setembre

LA PLANA ALTA > BORRIOL

La Festa Alternativa als Bous de
Borriol, aire fresc al País Valencià
La dotzena edició de la FAB proposa alternatives culturals, socials i esportives a la fórmula carrinclona de ‘bous, missa i ball’

TARRAGONÈS > TARRAGONA

Imaginada per Sant Magí i
Barraques per Santa Tecla
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E l mes de març passat, la DIREC-
TA informava de la presentació
pública de la Coordinadora de
Festes Majors Autogestiona-

des (CFMA). L’acte de presentació es
va fer a Castelló de la Plana, ja que la
coordinadora agrupa organitzacions
d’arreu dels Països Catalans. Com dèi-
em aleshores, la nova entitat va néixer
per poder fer front a un conjunt de
problemes que se sabien comuns entre
les més de vint festes que s’han orga-
nitzat al voltant de la CFMA. Parlem de
conflictes de tota mena que sorgeixen
a l’hora de muntar una festa major al-
ternativa des de l'autogestió: les pres-
sions polítiques que reben les festes

que volen organitzar-se assembleària-
ment per adaptar-se als models que
proposen les administracions, els con-
flictes amb l’ús de l’espai públic, els
problemes per la dificultat econòmica
que suposa funcionar sense subven-
cions, la manca d’infraestructures prò-
pies que pateixen moltes entitats orga-
nitzadores o la posició de debilitat que
suposa negociar els preus amb les
grans distribuïdores per una organitza-
ció local.

A què ens referim quan parlem de
festes alternatives o autogestionades?
Per norma general, es tracta de festes
organitzades per col·lectius de base en
contraposició al model de Festa Major

que potencien cada vegada més consis-
toris al nostre país, un model de festa
programada per tècnics municipals en

detriment de l’organització popular i
basada en el consum d’activitats patro-
cinades per grans empreses, és a dir, pel

veïnat però sense el veïnat. A molts po-
bles i ciutats, les festes alternatives o au-
togestionades han esdevingut un com-
plement del programa oficial. Per això,
una de les motivacions que van dur a la
creació de la CFMA va ser la voluntat de
facilitar que aquestes festes plantegin el
seu funcionament de manera indepen-
dent, autogestionada i assembleària,
partint del fet que la Festa Major no ha
de servir per amagar els conflictes i les
lluites socials. Les experiències locals
que van començar a compartir fa més
de dos anys els agermanaments de les
festes de Borriol (la Plana), Sants
(Barcelona) i Vilallonga (la Safor) van ser
l’embrió de l’actual coordinadora.

La lluita per l’espai
Un dels punts de conflicte més reiterat
que denuncien les organitzacions a l'hora
de muntar una festa alternativa és el d’a-
conseguir l’emplaçament. Cada poble o
ciutat és un cas diferent: des d’ajunta-
ments que no atorguen els permisos per
fer activitats al carrer –com el cas del
Borriol, al País Valencià–, fins a pobles on
l’organització no aconsegueix el permís
fins a última hora –com Vallirana, al Baix
Llobregat, que enguany ha hagut de sus-
pendre les seves activitats–. També hi ha
consistoris que adopten l’estratègia d’en-
viar les festes als afores, en espais que no
reuneixen les condicions pel desenvolu-
pament correcte de les activitats. 

Coordinar el teixit de la festa
Les festes majors autogestionades i alternatives dels Països Catalans s’uneixen 

per fer front a les problemàtiques comunes d’espai, costos i criminalització mediàtica

La Coordinadora
de Festes uneix

una vintena 
de comissions

d’arreu del país

C om han anat les fes-
tes d’aquest any?
Econòmicament, hem

notat la crisi perquè hi ha ha-
gut menys recaptació. Però,
pel que fa a l’assistència, ha
estat igual o fins i tot superior
a l’any passat. Nosaltres es-
tem en un carrer estret –on hi
ha la nova seu del Casal Po-
pular de Castelló– i aquest
any estava a petar.

Teniu problemes per decidir
l’emplaçament?
No. La veritat és que, ací a
Castelló de la Plana, tancar un
carrer no és molt complicat.
Si fos una plaça, com poden
fer la gent de Sants a Bar-
celona, potser sí, però tam-

poc no s’ha demanat mai. No-
saltres formem part d'una en-
titat de federacions de festes
que agrupa diverses colles

–nosaltres som la Colla la
Masovera– i, a través d’ella,
tots els tràmits burocràtics
són més senzills. No és com la

gent del Borriol, als quals ni
tan sols donen permís per fer
actes al carrer.

Com funciona la federació?
Doncs hi ha diverses colles que
organitzen els seus actes, siguin
del rotllo o siguin del que siguin.
A l’Ajuntament no li interessa te-
nir problemes amb tanta gent i
ens deixa fer. A través de la fe-
deració no tenim cap problema
per penjar les pancartes que vul-
guem, fer paelles col·lectives o
els actes que nosaltres decidim.

És el segon any que organitzeu
les vostres festes. De quina
manera heu notat la pertinen-
ça a la Coordinadora?
A nosaltres ens ha estat útil,

sobretot, en relació als recur-
sos econòmics: hem aconse-
guit contactes amb grups de
música o colles de diables d’a-
rreu del país. Aquí no és tan
fàcil trobar una colla de dia-
bles o de bastoners que pugui
venir, no és com al Principat.
El fet de tenir accés als con-
tactes directament és molt
millor per poder-los fer venir
de gira. Així ens anem conei-
xent i fem pinya.

També us coordineu amb
altres grups de la comarca.
Sí. Per exemple, nosaltres tenim
una taula de mescles que hem
anat deixant a altres grups per
fer les festes del seu poble. Del
que es tracta és de compartir.

L es vostres festes són de
les més veteranes del pa-
ís. Malgrat els anys, sem-

pre hi ha hagut tensions amb
l’Ajuntament de Cornellà pel
fet de reconèixer-vos en un es-
pai autònom...
Principalment, la problemàtica
més grossa és que, fa quatre
anys, l'Ajuntament va decidir
no cedir-nos l'espai on s’havien
fet les festes des de feia dotze
anys. Així és com va començar
el conflicte: ens volien allunyar
del poble i ens cedien un espai

Les festes de la Magdalena de Castelló de la Plana,
que se celebren entre el 13 i el 22 de març, són de
les primerenques del calendari festiu. La Colla la
Masovera munta unes festes alternatives que, entre
les seves activitats, inclouen sopars populars, itineraris
històrics per Castelló i tota mena d’activitats culturals.
Va ser durant la celebració d'aquesta festa el passat
mes de març que es va presentar oficialment la CFMA.
Parlem amb en Jordi Cavallero, del Casal Popular de
Castelló, un dels organitzadors dels actes.

“Del que es
tracta és de
compartir”

Les festes de la Magdalena, a Castelló de 
la Plana, les primeres festes 'coordinades'

“L’Ajuntament
ens ha allunyat

del centre 
del poble”

La Festa Major Alternativa de Korneyà, que 
se celebra des de fa disset anys, topa amb 

múltiples traves per aconseguir una ubicació

“Formar
part de la

Coordinadora
és útil a nivell
econòmic i de
contacates”

“A nivell
econòmic fa
dos anys que

no cobrim
despeses per 
la proliferació
de llauners”

Una de les festes amb més experiència –ja van disset
edicions– ens aporta el testimoni dels seus conflictes
amb l’Ajuntament de Cornellà del Llobregat (Baix
Llobregat). Aquest any, les activitats de la Festa
Major Alternativa de Korneyà es van organitzar sota
el lema El capitalisme agonitza… Rematem-lo! Acció
directa i autònoma. Les festes van tenir lloc a princi-
pis del mes de juny, amb un bon reguitzell de con-
certs, karpa tekno inclosa. Finalment, el gruix de les
actuacions es va fer al polígon Almeda. En parlem
amb la Laura, de l’assemblea organitzadora.

Paella popular organitzada per la Colla la Masovera de Castelló

festa i lluita
SUPLEMENT ESPECIAL DEL SETMANARI DIRECTA 149

DIRECTA
www.setmanaridirecta.info

935.270.982|661.493.117|directa@setmanaridirecta.info
Juan Ramon Jiménez 22. 08902 L’Hospitalet de Llobregat 

AMB EL SUPORT DE LA Coordinadora
de Festes Majors Autogestionades

coordinadoradefestes.wordpress.com
cfma07@gmail.com
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“El fet d’estar
coordinades ens
facilita compartir

recursos”
La Festa Major Popular i Alternativa 

de Lleida, una iniciativa per dinamitzar 
el casc antic de la capital del Segrià

Quants anys fa que or-
ganitzeu la festa al-
ternativa?

La fem des de fa quatre anys i és
una festa petita: un vespre de
cercatasques i un altre d'activi-
tats de dia, amb un sopar i un
concert a la nit. La festa se cele-
bra a la plaça del Dipòsit, un
espai situat al casc antic de la ciu-
tat i que és un punt de trobada
de persones molt diferents: des
de la comunitat gitana fins a dife-
rents persones immigrades de
multitud de països, majoritària-
ment de l'Àfrica. El casc antic de
la ciutat és una zona molt degra-
dada per l'especulació, propicia-
da pel propi consistori. Hi viu
molta gent amb pocs recursos
econòmics i és un espai de
venda i consum de drogues al
carrer: és a dir, la pobresa i la
marginació hi són visibles. Al-

guns dels col·lectius i persones
que inicialment vam impulsar la
festa –CSA La Maranya i Casal
Ocell Negre– tenim les nostres
seus socials al barri. Amb la
festa, també volem dinamitzar-
lo, fer que la gent de la ciutat –a
qui li costa apropar-s'hi– vingui i,
a la vegada, fer valer la diversitat
cultural que hi ha al barri i a la
mateixa plaça on es fa la festa.

Quines dificultats trobeu?
El primer any vam tenir un gran
problema amb l'Ajuntament pel
tema del permís. Al barri hi ha
una associació de veïns formada
per allò que podríem anomenar
“els veïns de tota la vida”, que
adopten el discurs clàssic de la
inseguretat i critiquen la margi-
nalitat en què viu el barri, però
des d'un punt de vista totalment
classista. El president d'aquesta

associació es va oposar frontal-
ment a la celebració de la festa i
com que, a Lleida, la gestió de
les activitats públiques dels
barris està cedida als les associa-
cions de veïns per delegació de
l'Ajuntament, no volien donar-
nos el permís. Després d'algunes
reunions, el darrer dia es va
aconseguir el permís, gràcies al
suport d’altres associacions del
barri i de la ciutat. Actualment,
els nostres problemes principals
són l'econòmic i el dels recursos
humans. Les festes generen els
diners justos per cobrir les des-
peses i som poques persones les
que finalment assumim el pes
d'organitzar-les.

És un problema aconseguir di-
ners sense les subvencions?
Com que la nostra és una festa
amb pocs recursos econòmics i
humans, el que fem és adaptar-
la a les nostres possibilitats, amb
un pressupost petit i només dos
dies d'activitats. També inten-

tem recollir diners abans de
cada festa, per garantir una mica
de coxí. És per això que organit-
zem diverses activitats, com la
carrossa reivindicativa de la rua
de carnestoltes de la ciutat. El
debat sobre l'acceptació de sub-
vencions és un clàssic, segura-
ment a causa de la diversitat de
gent que participa en l'organitza-
ció i de les diferents línies de tre-
ball que hi ha. Nosaltres optem
per l'autogestió perquè creiem
que podem dur a terme projec-
tes i activitats sense dependre
de l'administració.

I, aquest any, quines possibili-
tats us ha brindat el fet d'estar
coordinades?
La Coordinadora acaba de co-
mençar, però aquest any ja ens
ha servit perquè vinguessin a
tocar Els Bandolers, un grup de
la Ribera Baixa. El fet d'estar
coordinades ens facilita compar-
tir recursos, experiències i co-
neixements.

Parlem amb la Marina, membre del Centre Social
Autogestionat La Maranya i de l'assemblea de la
Festa Major Popular i Alternativa de Lleida.

Aquests conflictes es veuen agreu-
jats pel xàfec d’ordenances cíviques en
què s’escuden legalment alguns ajunta-
ments per posar pals a les rodes a les
festes autogestionades. En aquest sen-
tit, trobem ciutats on l’actitud oficial és
de clara prohibició –sobretot en el cas
dels ajuntaments del País Valencià go-
vernats pel PP– fins a estratègies més
subtils, com les que segueixen alguns
ajuntaments del Principat, més preocu-
pats per la seva imatge integradora. En
aquest segon cas, les entitats organitza-
dores entren en un estira-i-arronsa
constant amb les administracions i un
degoteig de reunions i pressions de tota
mena. Un dels objectius de la CFMA és
posar en comú aquestes experiències
perquè sigui més fàcil fer-hi front.

Per altra banda, una pràctica recu-
rrent de les administracions locals des da
fa uns anys és la de silenciar i criminalit-
zar algunes festes majors alternatives. Ai-
xí doncs, algunes revistes i diaris locals,
sovint depenents en major o menor
mesura de l’ajuntament de torn, acostu-
men a tractar les festes autogestionades

com un problema “d’ordre públic”. So-
vint obvien el fet que aquestes festes
s’han dut a terme amb un nombre de
participació elevat de la gent del barri.

Les dificultats econòmiques
Fruit de la posada en comú dels proble-
mes que sorgeixen a l'hora d’organitzar
una festa major autogestionada, un dels
temes que preocupa més als col·lectius
que les impulsen són les mancances e-
conòmiques –que limiten la dimensió de
les activitats– i la manca d’infraestructu-
ra per dur-les a terme. Cal recordar que
la coordinadora reuneix festes molt
consolidades i d’altres de poblacions
més petites i amb menys bagatge.

Així les coses, els primers passos que
ha fet la CFMA per solucionar aquests
obstacles s'han materialitzat amb l’adqui-
sició –per part de l’organització de les
festes de Sants– d’una sèrie de barraques
que es posen a disposició d’altres grups
amb menys capacitat per dotar-se d’una
infraestructura pròpia.

Pel que fa a la sonorització dels con-
certs, la cooperativa Que Soni està a dis-

posició de les entitats integrants i, per
tant, els tractes ja es fan com a membre
de la CFMA i no com un grup local aïllat.
Pel que fa als costos de difusió de la festa,
també hi ha la possibilitat de posar a-
quest àmbit a mans de la cooperativa de
treball La Ciutat Invisible de Barcelona.

Cooperar en els recursos
Fins ara, hem estat parlant de costos,
obstacles i contractes, però sempre dins
l’àmbit de grups afins i de projectes que
tenen la paraula cooperació com a pre-
missa de funcionament. Com destaquen
totes les entitats organitzadores de fes-
tes majors amb qui hem parlat (vegeu
entrevistes adjuntes), el potencial de la
nova organització és la possibilitat de
compartir contactes amb grups musicals,
infraestructura diversa i també experièn-
cia. La seva base de dades permet esta-
blir contactes directament amb algunes
bandes i un dels objectius de la CFMA és
arranjar gires comunes, que serveixin
tant per la difusió de determinats grups
musicals com per poder elaborar amb
més facilitat el cartell de cada festa major.

que gairebé era a l’Hospitalet.
Nosaltres els vam proposar
diferents espais més integrats a
la ciutat, però no els van sem-
blar bé.

Com ho vau solucionar?
Des de l'assemblea de festes
alternatives vam prendre la de-
terminació de no fer festes des-
prés de dotze anys, comunicar-
ho a l'Ajuntament i a veure què
passava... El consistori va arribar
a la conclusió que, si nosaltres
no teníem festes, boicotejaríem
les festes oficials i, llavors, ens va
oferir un nou lloc. Amb la pecu-
liaritat que ens van prometre
que l'any següent hi ubicarien
també les altres entitats del po-

ble que organitzen activitats per
festa major. No ha estat així,
però a nosaltres ens han conce-
dit el mateix lloc durant dos
anys consecutius, al polígon
Almeda, molt aprop del CSO
Laforsa.

Com us ha anat aquest any?
A nivell econòmic, molt mala-
ment. Ja fa dos anys que no arri-
bem ni a cobrir les depeses a
conseqüència de la proliferació
de llauners. Això és una proble-
màtica generalitzada a totes les
festes i centres socials. I ha estat
així, tot i que ja havíem pres
mesures: pancartes antillauners,
textos explicatius, torns de gent
nostra controlant...

Les alternatives de Gràcia han patit una forta criminalització mediàtica

Habeas Corpus a les alternatives de Korneyà, el juny de 2007

Competició de bitlles catalanes a la capital del Segrià



En aquest context de creixement de les Festes Majors Autogestionades, entenem que és molt important
augmentar-les qualitativament i quantitativament, a la vegada que veiem com les administracions posen
més traves burocràtiques a l’organització –sobretot en relació a l’espai– i sempre busquen l’aïllament,
quan no directament la prohibició, com passa sobretot a alguns pobles del País Valencià, on les batllies
no cedeixen cap espai públic per desenvolupar les activitats de les Festes Alternatives.

La creació d’una xarxa de coordinació
d’esforços que es consolidi i que doni
capacitat de resposta comuna.

Pobles adherits 
Primera quinzena de gener 

Festes Populars de Ciutat Palma 1
Segona quinzena de març 

Festes Alternatives i Populars de la Magdalena Castelló de la Plana 2
Falles Populars València 3

Segona quinzena d’abril 
Festes Majors Populars Lleida 4

Primera quinzena de juny 
Festes Majors Alternatives de Korneyà Cornellà de Llobregat 5

Festa Major Alternativa Santpedor 6
Primera quinzena d’agost 

Festa Alternativa a la Maêdeu d’agost Vilallonga 7
Festa Alternativa de Cardedeu 8

Segona quinzena d’agost 
Festa Alternativa als Bous Borriol 9
Festa Major Alternativa Manresa 10

Festa Major Alternativa de Sants 11
Festes Alternatives de Vilafranca del Penedès 12

Primera quinzena de setembre 
Folgança d’Algemesí 13

Festa Major Alternativa d’Artés 14
Festes Majors Alternatives de Gramenet del Besòs 15

Festes Alternatives de Viladecans 16
Segona quinzena de setembre 

Comissió Festes Alternatives de Sarrià 17
Festejades Alternatives del Prat de Llobregat 18

Primera quinzena d’octubre 
Festes Majors Alternatives La Petita Sant Feliu de Llobregat 19

Segona quinzena de novembre 
Festes Reivindicatives Clot-Camp de l’Arpa 20

Primera quinzena de desembre 
Festes Alternatives de Sant Andreu de Palomar 21

Festa Major Reivindicativa Sant Andreu de Palomar 22

Per què la CFMA?

Objectius
de la CFMA El qüestionament crític i pràctic de les

dinàmiques institucionals i comercials
de l’oci i la cultura populars.

Facilitar la creació de noves
Festes Majors Autogestionades
als pobles que així ho desitgin.

Crear una base de recursos per l’intercanvi
d’activitats, infraestructures i coneixements
entre Festes Autogestionades.


