
Tradicionalment, les festes populars han
estat manifestacions culturals creades

per la gent del carrer des d'on expressar els
seus problemes quotidians a través de l'art i
la festa i, alhora, han reflectit la concepció
de la vida pròpia de cada poble. Les festes
han estat moments d'ajuntar transgressió
amb diversió, un parèntesi de temps en què
el poble ha experimentat els plaers que
donen la llibertat i la participació, ha teixit lla-
ços comunitaris i ha ridiculitzat el Poder. 

Per això mateix, els de dalt no han vist
mai amb bons ulls les festes populars i

sempre han procurat buidar-les del seu
contingut crític. Sovint les han acabant
organitzant ells mateixos per poder-les dis-
secar en unes celebracions allunyades de
la realitat, en mer entreteniment per dis-
treure els ciutadans i evitar que s'uneixin i
lluitin pels seus drets.     

Afi d'oferir una alternativa a les pseudo-
festes mercantilitzades i alienants, fa

quatre anys que diversos grups de Santa
Coloma organitzem les Festes Majors
Alternatives. En consonància amb les altres
activitats que fem durant l'any, intentem que
aquestes festes uneixin reflexió, diversió i
lluita, i que no siguin cap producte de con-
sum sinó el resultat de la participació de
tothom, des d'allò que cadascú pot i vol apor-
tar. En aquesta quarta edició, ens hem esfor-
çat especialment perquè "l'alternativitat" de
les festes no es quedi tan sols en el nom; per
això volem que els actes lúdics ajudin a
difondre la tasca que fan els col·lectius de la
ciutat que són llavors d'un altre món possi-
ble, i que totes les activitats estimulin l'incon-
formisme i l'acció com a eines per construir

realitats de contrapoder popular i teixir una
xarxa social capaç de donar alternatives a
l’actual forma de vida, que produeix contí-
nuament precarietat, tristesa i impotència:
una feina mal pagada, precària i sense sen-
tit, o no tenir feina; uns estudis que ni ens
ensenyen a viure ni sabem per a què servi-
ran, una ciutat inhòspita, feta i desfeta pels
polítics, un oci consumista i buit...

Són moltes les preocupacions que inten-
tem reflectir en aquestes Festes, entre

elles volem destacar-ne dues perquè
creiem que és molt important que les afron-
tem en un futur immediat: una, la necessi-
tat d'eradicar les situacions i els episodis
de racisme i marginació que pateixen molts
treballadors nouvinguts; l'altra, la necessi-
tat de posar fre a la brutal especulació que
la ciutat pateix d'un temps ençà, impulsada
amb el vistiplau dels tres grups polítics que
conformen el govern municipal, amb l'alcal-
de al capdavant. Des de les IV Festes
Majors Alternatives hem volgut destacar
aquests problemes, ja que ens hi juguem
molt. Ens juguem que a Santa Coloma tots
siguem ciutadanes i ciutadans amb els
mateixos drets i deures, o que al contrari hi
hagi ciutadans de primera i de segona
classe. I ens juguem també que tinguem
uns equipaments públics de qualitat, o bé
que Santa Coloma sigui una ciutat inhabi-
table per a la gent treballadora i un paradís
per al capital immobiliari i els qui s'enri-
queixen amb l'especulació i la precarietat. 

Sense oblidar tots aquests reptes, al
contrari, integrant-los a la festa, ha arri-

bat l’hora de divertir-se! Fes teves les
Festes Alternatives!

2, 3 i 4 de setembre de 2005, a la Glorieta del Parc Europa
Gramenet del Besòs (Santa Coloma de Gramenet)

PARTICIPA
A LES IV FESTES ALTERNATIVES!

IV FESTES ALTERNATIVES 
2, 3 i 4 de setembre

Organitzen:
Casal de Cuba (Santiago Rusiñol, 53 baixos) - La Fabriketa (C/ Santa Rosa, 23) -
Krida (C/ Sicília, 97; www.ara-santacoloma.com) - Ateneu Popular Julia Romera
(C/ Santa Rosa, 18; www.ara-santacoloma.com) - Trencaclosques (Ateneu; www.ara-
santacoloma.com) - Escamot de Gramenet del Besòs (Ateneu; skamot-grame-
net@hotmail.com)  - Centre d’Acolliment (C/ Pirineus, 2, www.ara-santacoloma.com)
- La Runa (Fabriketa, laruna6@latinmail.com)

Programa

Divendres, 2
20 h cercavila antiracista (sortida: pl. Vila)
21 h pregó de festes
22 h concert amb Oleaje, Carcharadon carcharias i PD voluntari

Dissabte, 3
12 h espectacle infantil amb el màgic Urubu i mostra de fanzines
14 h paella popular (vegetal)
16 h te i pastes
17 h marató de les alternatives i les resistències (I)
20 h Cesk Freixas (cantautor)
21 h el grup Artistas Autistas presenta "Construcciones y derribos amor s.a." 

i "Desconcierto" en "Impacto Ambiental".
23 h concert amb Makla, Nebur i BB vino

Diumenge, 4
12 h partits d’handbol alternatiu (contra l’especulació i pels drets socials)
17 h marató de les alternatives i les resistències (i II)
19 h cloenda: espectacle flamenc, focs, malabars i final del judici popular 
contra el racisme (fins a les 21 h)

I cada nit, bar i sopars a la fresca!


