
REUNIÓ COMISIÓ FESTA MAJOR 

 

Data: 17 de febrer del 2016 

Hora: 20.00h 

 

 

Assistents: 

 

Representants de les següents entitats o grups no formals: 

 

- Brou del mestre 

- La Bordalla 

- Geganters 

- Grup de joves “Criaturas de la Noche” 

- Bismark 

- Carles Sala (Cantants) 

- Representant Instituts: Laura Pujadas 

 

 

La reunió comença posant sobre la taula les diferents propostes que han arribat a 

l’Ajuntament. 

 

INSTITUTS:  

 

- Festa flaix back o flaix fm 

- Dj’s coneguts 

- Catarres 

- Txarango 

 

 

GRUPS QUE S’HAN OFERT: 

 

9 SON 

Amor de Tokio 

Showarma I els falafels  

Mimessotas  

Descarto  

 

 

GRUPS QUE PROPOSEN LES COMERCIALS: 

 

-Buhos 

- strombers 

- Aspencat 

- Bonovos 

- Lax n busto 

- La Golden beat (versions) 

- El niño de la hipoteca y los ratones 

 

 



GRUPS QUE PROPOSEN ALGUNES ENTITATS 

- Oques grasses 

- Los sobrinos 

- Ebri Knight 

- Falsiots ninjas 

- Germà Negre 

- Gramòfons Allstar 

 

 

La Bordalla proposa que vingui Aspencat. Troben que és una bona proposta. També 

com a alternativa diuen “Kaoba” 

També proposen la possibilitat que els grups locals puguin tocar en un espai alternatiu, 

com per exemple d’Auditori. Així podrien tocar tots. 

S’explica que la proposta pot ser interessant i es pren nota però s’explica també que 

sovint els grups locals el que volen en realitat és tocar a l’escenari gran i que els vegi 

molta gent. 

En Guille explica que alguna vegada havien pensat fer concerts després de 

l’esgarrinxada però que s’havia descartat per temes d’infraestructura. 

La Bordalla també proposen una cursa d’obstacles. Estaria bé que alguna entitat pogués 

portar aquesta iniciativa. 

 

Des dels IES es proposen els següents grups: 

- lágrimas de sangre 

- ítaca band (que ja van venir fa dos anys) 

també proposen les següents activitats: 

 

- Acampada Jove a la festa major 

- Posar nom a cada nit com si fossin events diferenciats igual que es fa a 

Centelles: ex. Viki taja. 

- Torneig de de futbol 7 

 

El representant del grup de joves de “criaturas de la noche”proposa que vingui alguna 

cosa de l’estil dj però en format diferent. Tipus festa o festival, amb dinamització, 

disfresses i regals. Proposa el grup Phono Sikers.  

També una proposta de joc tipus Pacman a tamany natural. Se li proposa que busqui 

grup de gent i se li donarà tot el suport per desenvolupar-ho. 

 

En Bismark i en Carles Sala volen proposar una opció de música que sigui tipus dj però 

música hip hop- caribenya reagge . Alguns companys diuen que podria quadrar al inici 

o al final de la festa.  

 

Es pren nota de totes les propostes. 

 

El regidor explica que el Passeig s’ha quedat petit i que s’estan buscant canvis 

d’ubicació seriosament. 

Que els mantindrem informats, que prenem nota de totes les propostes i s’estudiarà la 

viabilitat. 

Properament els tornarem a convocar per poder fer un retorn i tornar a posar sobre la 

taula les propostes reals. 

 


