“ La petita”
1a festa major Alternativa de
Sant Feliu de Llobregat
Aquest any 2006, diverses entitats de
Sant Feliu ens hem coordinat per tal
d'oferir unes festes de tardor diferents,
amb caràcter lúdic i festiu, però també
reivindicatiu.
Es tracta de “la petita”, un projecte que
pretén ser un punt de trobada del teixit
associatiu santfeliuenc i que vol tractar
temes com el medi ambient, el feminisme,
l'especulació o la solidaritat, i recuperar un
esperit en les festes més enllà d'allò que
mica en mica s'ha anat institucionaltzant.
Perquè ”La petita”?
“Festa Major Petita” és el nom amb què es
coneixien antigament aquestes festes. La
Festa Major, pròpiament dita, tenia lloc a
l'agost per celebrar l'època de collita, de la qual depenia l'abastiment de la població. No
obstant, la industrialització va fer perdre importància a l'agricultura i va nèixer una
tendència generalitzada de marxar del poble per vacances, convertint la Festa Major
Petita en la principal i de més concurrència. Sant Feliu ha anat canviant segons les
condicions socials del moment, unes condicions que, en l'actualitat, van consolidant Sant
Feliu com a ciutat dormitori al ritme que marca l'anomenda globalització, amb la
conseqüent pèrdua d'identitat personal i col?lectiva i el desarrelament i individualisme que
imposa la lògica dels diners.
Amb aquestes festes volem començar a treballar conjuntament per tal d'intervenir en la
presa de decisions d'allò que ens afecta, i creiem que una bona solució és autoorganitzarnos per vertebrar òrgans encaminats a una democràcia participativa i vinculant , una
participació que massa sovint manca a la ciutadania de Sant Feliu.
Fem nostres les festes de tardor! Fem gran “La petita”!
I com deia el poeta valencià Vicent Andrès Estellés, “...no et limites a contemplar
aquestes hores que ara vénen, baixa al carrer i participa...”
Qui en formem part?
Amics de la Natura, Amics de l'Escola Mestre Esteve, Associació per al Foment de
l'Amistat entre els pobles- Xarxa d'Intercanvi de Coneixements, Associació Roses de
Llobregat, Brigada Catalana Venceremos, Brigada catalano-veneçolana Alí Primera,
Casal de la Dona, Cinebaix, Club d'esplai Diversitat Lúdica, Comissió Mediambiental de
l'Escola Mestral, Endavant, Sant Feliu Respon, Teteria Índia, Plataforma per les Zones
Verdes de Mas Lluí, Xarxa d'enllaç amb Palestina.

-- la petita -1a festa alternativa sant feliu de llobregat
13, 14 i 15 d'octubre
Totes les activitats tindran lloc al Parc Nadal (costat Plaça de l'Estació)
Divendres 13
TALLER I 17h de la tarda
*tarot i energia curativa
CINEMA I 19h de la tarda
*ràdio favela
OBERTURA DE FESTES I 20’30h
*manifest, batucada i traca
CONCERT I 22h de la nit

*The penguins / Electric sheet/ Ragganaiser
Dissabte 14
MERCAT BOIG I de 10 del matí a les 20h
*espai d’intercanvi d’objectes diversos
TALLER I d’11 del matí a 13 del migdia
*relaxació i visualització creativa cal portar tovallola o esterilla
XERRADA I 12h del migdia
*mitjans de comunicació alternatius
VÍDEO I CONFERÈNCIA I 14’30h
*‘una vida per la llibertat’ experiències per l'educació popular i
progressista
XERRADA I 5 de la tarda
*el cas dels 5 cubans empresonats a eua
TALLER I de 18 a 20 del vespre
*customització de samarretes, bolsos...
*dansa del ventre
XERRADA I 18’30h de la tarda
*cooperació internacional de joves santfeliuencs
CINEMA I FÒRUM I 20h del vespre
*curtmetratge ‘2+2=5’
CONCERT I 23 de la nit

*Dj xal.li / Tagomago
Sibarites / Ràbia Positiva

Diumenge 15
SESSIÓ I a les 9’30 del matí
*txi-kun
SORTIDA I a les 10 del matí
*visita al torrent del duc
GIMCANA INFANTIL I a les 10 del matí
*sostenibilitat i reciclatge
VÍDEO I XERRADA I 12 del migdia
*propostes per salvar collserola
FI DE FESTA SORPRESA I 14h del migdia
...i tots els dies durant tot el dia...
*paradetes de material, exposicions, servei de barra i menjars
amb productes de comerç just i alternativa vegetariana
*...i moltes coses més!

