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Per una Festa Major Jove i Associativa!
A Barcelona hi ha prop d'un miler d'associacions juvenils sense ànim de lucre. Entitats que des de mirades
diferents treballen per contribuir a la construcció de la nostra ciutat, que aglutinen milers de joves
barcelonins/es que hi dediquen el seu temps lliure des de la gratuïtat i sense rebre res material a canvi:
esplais i agrupaments escoltes, associacions estudiantils, sindicats, organitzacions ecologistes, de drets
humans i de desenvolupament, organitzacions polítiques i d'acció social, entre moltes altres.
L'associacionisme és un dret reconegut i una de les principals eines que tenim la ciutadania per fer valer les
nostres posicions i les nostres propostes. La democràcia no s'implementa només des de les institucions
públiques, i per la part que pertoca a la societat civil, aquesta no s'ha d'acontentar en exercir el dret a vot
cada quatre anys. Una democràcia forta necessita d'un teixit cívic i social articulat i organitzat. I
necessita, sobretot, unes condicions que permetin la participació de la ciutadania en la definició dels rumbs
que segueixen el país i la ciutat.
Quan parlem de construir la ciutat que volem, ens referim a temes ben diversos, que van des del model de
transport públic al sistema educatiu, i que passen, també, per les festes majors. És imprescindible que la
ciutadania en general, i els i les joves en especial, siguin partícips de la definició del seu entorn. I la
celebració de la festa major de la ciutat és un bon i gran motiu per fer-ho. La gran majoria de
celebracions de Festes Majors dels municipis de Catalunya inclouen en la seva programació les
festes organitzades pel propi jovent del poble o ciutat. Són festes que els i les joves han dissenyat i
planificat durant mesos de forma organitzada per oferir a la ciutadania i, especialment, a tot el col·lectiu
juvenil, aquelles activitats que sorgeixen dels seus propis interessos i inquietuds. Normalment són espais
que compten amb el suport de l'Administració i es basen en el principi de la participació durant tot el seu
procés de planificació i organització. Les associacions juvenils del territori s'organitzen amb la motivació de
donar visibilitat al col·lectiu juvenil i a les pròpies entitats, i de comptar amb un espai d'oci i cultural que es
correspongui amb els seus interessos i necessitats.
A la ciutat de Barcelona els i les joves també reivindiquem un espai propi on desenvolupar activitats i on
donar visibilitat als i les joves organitzades i al conjunt del moviment associatiu juvenil. Considerem que a
les dues Festes Majors de Barcelona hi manca un espai directament gestionat i pensat per les
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entitats de joves, que complementi i enriqueixi la programació cultural municipal, cada cop més orientada
a esdevenir un gran festival internacional de música i actuacions artístiques amb una feble connexió amb el
teixit associatiu de la ciutat, que és una de les expressions més genuïnes del seu caràcter i de la seva
ciutadania.
Per tot això, el Consell de la Joventut de Barcelona reclamem:
Una major permeabilitat de la programació cultural de les festes majors de la Mercè i de
Santa Eulàlia, que permeti la participació directa del moviment associatiu juvenil en el seu disseny.
L'existència d'una Festa Major Jove i Associativa dins les festivitats de la ciutat que serveixi
d'espai on fer visible els centenars d'associacions juvenils que existeixen a Barcelona, així com oferir
una programació específica pensada des de les pròpies entitats de joves.
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