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Mesura de Govern: PER UNA FESTA MAJOR DE GRÀCIA 

MÉS SOLIDÀRIA I MÉS ACCESSIBLE 
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» 01. INTRODUCCIÓ 

 

Tot i ser una festa relativament jove, des de la seva creació ençà, la Festa Major de 

Gràcia ha esdevingut una de les festes més importants de Catalunya, motiu pel qual, 

l’any 1997 va ser declarada Festa Tradicional d’Interès Nacional per la Generalitat de 

Catalunya.  

 

No obstant, les primeres referències daten de principis del segle XIX: primer a través 

d’una nota publicada al diari de Barcelona el 19 d'agost del 1827, anys més tard, arran 

de l’aparició d’unes notes de l’ historiador Francesc Curet datades l’any 1817. 

 

Tampoc existeix unanimitat sobre el sant al qual es va començar dedicant aquesta 

celebració, si bé la versió més acceptada és la que fa referència a la Mare de Déu 

d’Agost. No obstant, altres historiadors s’inclinen per Sant Roc, que té lloc cada any el 

16 d’ agost. 

 

Sigui com sigui, amb el pas del temps aquesta festivitat s’ha anat definint cada cop 

com una festa més cívica que no pas religiosa, si bé a dia d’avui encara conserva 

algunes tradicions que recorden els seus orígens religiosos, com és el cas de la popular 

ofrena a Sant Roc, que té lloc cada any a la capelleta situada a la cantonada dels 

carrers Fraternitat amb Llibertat, davant de la qual les Colles de Cultura Popular fan els 

seus lluïments i els Castellers de la Vila de Gràcia hi aixequen un pilar.  

 

En aquests moments la Festa Major té una durada de 7 dies i el seu tret més 

característic son els guarnits dels carrers i places i els actes que s’hi desenvolupen en 

aquests. Darrerament, també s’han vingut realitzant guarnits als balcons i portalades.  

 

La festa, impulsada i liderada per la Fundació de la Festa Major de Gràcia compta des 

de fa anys amb la col·laboració de diverses entitats i administracions entre les quals 

s’hi troben l’Ajuntament de Barcelona i el Districte de Gràcia. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Diari_de_Barcelona
http://ca.wikipedia.org/wiki/1827
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Enguany, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha acordat concedir a la Fundació 

Festa Major de Gràcia la Creu de Sant Jordi “pel fet de contribuir amb eficàcia a la 

continuïtat d’una tradició que es remunta a les primeres dècades del segle XIX i que 

constitueix un dels esdeveniments festius més populars de Barcelona i una de les 

millors expressions de cultura democràtica en espai urbà. I per la voluntat de fer-ne un 

àmbit de convivència que és capaç d’atreure, des d’una identitat genuïna, gent vinguda 

d’arreu.”  

 

» 02. ANTECEDENTS 

 

La Festa ha comptat, a més dels carrers guarnits, amb diversos espais tancats i a l’aire 

lliure, dedicats a activitats específiques:  

 

 Espai de la calma (carrer Santa Rosa, Cercle Catòlic) 

 Espai de la paraula (Plaça Revolució) 

 Plaça del folk (Plaça del Sol, TRAM ) 

 Espai del jazz-swing (Plaça del Diamant, Orfeó Gracienc) 

 Espai de la música (Oratori Sant Felip Neri) 

 Espai de la música clàssica (Església de Santa Maria de Gràcia) 

 

La Regidora del Districte va manifestar en els diferents discursos de la Festa Major de 

l’any 2011 el record als ciutadans i ciutadanes que, degut a la crisi econòmica existent, 

ho estan passant malament.  

 

A la Roda de Premsa de cloenda de la Festa, també va manifestar la voluntat que a 

l’organització de la propera edició (2012), aquesta realitat social comptés amb un espai 

propi a la Festa Major. Declaracions de principis que s’emmarquen en la voluntat 

d’aquest govern de prioritzar l’atenció a les persones. 
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Gràcia té un gran teixit associatiu, les entitats de Gràcia són sensibles a les 

necessitats socials i estan reaccionant a la crisi econòmica incrementat les seves 

activitats solidàries. 

Les entitats de Gràcia, i en aquest cas també la Fundació de la Festa Major, han 

mostrat sempre una gran sensibilitat per l’atenció social, el que es tradueix en el fet 

que moltes d’aquestes entitats, duguin a terme al llarg de l’any gran quantitat 

d’activitats de sensibilització i ajuda a les persones que més ho necessiten, establint en 

alguns casos convenis de col·laboració amb entitats del tercer sector social com Càritas 

Diocesanes. 

 

 

Sensible a aquesta realitat i a l’esforç que venen fent el conjunt de les entitats de 

Gràcia, el govern municipal ha volgut incrementar el seu suport i recolzament a 

aquestes entitats, entenent que la funció principal de l’administració és estar al costat 

de les mateixes, evitant-ne la competència.  

 

La Festa Major de Gràcia és una festa oberta a tothom, motiu pel qual des de fa anys la 

Fundació Festa Major de Gràcia i el Districte han impulsat diverses mesures amb 

l’objectiu de garantir la possibilitat que tots els sectors de la població puguin participar 

i gaudir d’aquesta Festa. 

 

No obstant, per tal de tenir una imatge global entorn l’accessibilitat de la Festa Major, 

acabada la Festa Major de l’any passat es va realitzar un estudi d’accessibilitat i una 

diagnosi que recullen els punts més febles i aporten un conjunt de millores amb la idea 

que s’implementin en la festa d’enguany. 

  

És voluntat doncs de la Fundació Festa Major de Gràcia i el govern del Districte 

treballar plegats en aquesta línia i vetllar perquè la Festa Major sigui cada cop més 

accessible.  
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Una mesura que dóna resposta a una necessitat i a una voluntat  concretes 

d’aquest govern municipal: prioritzar l’atenció a les persones des d’una visió  

inclusiva. 

 

 

 

» 03. ACTUACIONS PRÈVIES PER MILLORAR EL MARC D’ACCIÓ 

 

En darrer terme, la Regidora va manifestar la seva voluntat de què enguany la Festa 

Major pogués comptar amb una temàtica relacionada amb les necessitats socials. 

 

És per això que l’equip de govern del districte de Gràcia, a través del conseller de 

Cultura i la consellera de Qualitat de Vida, ha mantingut diverses trobades amb la 

Fundació Festa Major, amb la voluntat d’impulsar plegats una proposta en l’àmbit de la 

solidaritat des d’una perspectiva inclusiva. 

 

Respecte l’ accessibilitat, la prioritat ha consistit en fomentar l’eliminació de barreres 

arquitectòniques en els carrers guarnits a la Vila de Gràcia i treballar per suprimir 

barreres en la comunicació, especialment en aquells actes de gran afluència de públic.  

 

També s’està treballant per tal que la programació de la Festa Major d’enguany 

contempli un conjunt d’activitats inclusives i sensibilitzadores envers el sector de 

persones amb discapacitat. 

 

» 04. ACTUACIONS PREVISTES 

 

L’espai de la solidaritat està plantejat com un espai amb una programació pròpia i amb 

un conjunt d’activitats adreçades cada a dia a accions solidàries concretes. Aquesta 

iniciativa permetrà: 
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L’espai de la solidaritat es configura com un espai destinat a sensibilitzar i a 

orientar el públic assistent sobre diverses temàtiques socials, visibilitzant a la 

vegada la tasca que venen fent les entitats de Gràcia en contra de les 

desigualtats socials. 

 Visibilitzar les diferents entitats que treballen una mateixa temàtica i informar 

sobre la tasca que fan. 

 

 Organitzar activitats relacionades amb aquesta temàtica en totes les franges 

d’edat. 

 

 

En aquest sentit i tenint en compte les entitats que existeixen al districte i la durada de 

la Festa Major, cada dia de la festa estarà dedicat a una realitat social diferent. Aquest 

fet entenem que permetrà realitzar una funció orientativa i sensibilitzadora dels temes 

plantejats. Les activitats que es realitzin estaran encaminades a tractar aquesta 

temàtica des d’una perspectiva educativa, tenint en compte totes les edats, així com 

les activitats que ja venen realitzant-se pels diversos carrers i espais de festa. 

 

Activitats com conta-contes, tallers, cines fòrums, xerrades, etc, permetran tractar la 

temàtica escollida des d’una perspectiva lúdica alhora que sensibilitzadora, tractant 

cada dia una temàtica diferent. 

 

 TEMÀTICA 

Dia 1 Persones sense sostre 

Dia 2 Gent Gran  

Dia 3 Infància i adolescència 

Dia 4 Famílies 

Dia 5 Taula del Tercer Sector 

Dia 6 Pobresa 

Dia 7 Dones  
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Paral·lelament les mesures que impulsarem en coordinació amb la Fundació de la 

Festa Major per promoure l’ accessibilitat seran:  

 

 Presentació a cadascun dels carrers de l’estudi d’accessibilitat realitzat l’any 

passat i de les propostes de millora. 

 

 Promoció de criteris d’accessibilitat en la comunicació per incorporar en la 

revista i la pàgina web de la Festa Major. 

 

 Entrega d’una guia de recomanacions sobre criteris d’accessibilitat als carrers.   

 
En aquesta guia es contemplen criteris perquè el carrer tingui un itinerari 

accessible, una adequació de la ubicació i mida de les tarimes, millores per la 

concentració i disposició d’objectes o mobiliari, així com altres aspectes que 

evitin l’existència de barreres arquitectòniques i que facin dels carrer un espai 

on tothom pugui participar de forma més accessible i segura.  

 

 Programació d’activitats inclusives i sensibilitzadores vers el sector de persones 

amb discapacitat en el Programa de Festa Major. 

 

 Promoció de mesures d’accessibilitat a la comunicació en actes i espectacles de 

la Festa Major.  

 

 


