
La Festa Major 

Aquestes darreres setmanes i després de la publicació del darrer BIM, el govern de 

l’Ajuntament de Riudoms ha publicitat la “Nova Festa Major” de Sant Jaume. Si bé els 

riudomencs ja ens podíem imaginar que hi havia algun projecte en la ment del govern 

municipal arran de la pregunta sobre el seguici popular a la Consulta de la Fira de 2016 , també 

hem pogut constatar que les formes en que es treballen les propostes no ha canviat, decidint 

entre uns pocs en un despatx. 

De nou ens trobem com el govern municipal tira endavant una nova proposta sense tenir en 

compte l’opinió dels diferents representants del poble, entitats i col·lectius afectades, i 

ciutadans en general. El que considerem incomprensible és que ni tan sols s’hagi convocat a les 

principals entitats que han mantingut viva la festa major durant aquests anys per treballar 

conjuntament la proposta. 

Per tot això, la CUP Riudoms ja vam fer diverses preguntes i propostes al govern per tal de 

revertir i millorar la proposta de la Festa Major. Ens preocupa la situació de les existents 

representacions de la cultura popular riudomenques. Com podem tirar endavant noves 

propostes i estar segurs que no aniran en detriment de les ja tradicionals? S’ha tingut en 

compte la seva opinió o parer a l’hora de proposar actes conjunts com un Seguici Popular?  

Veient els problemes i mancances d’aquesta iniciativa, des de la CUP proposem que es creï una 

taula de coordinació dels elements de la cultura popular de Riudoms, per tal d’organitzar 

conjuntament aquests aspectes. També apostem per a que s’obri un espai de participació 

ciutadana, que també reculli els projectes existents com les Ulé Barraques o la Bicicletada 

Popular,  per tal de fer realment la Festa Major de Sant Jaume  una festa participativa i inclusiva 

del poble de Riudoms.  


