
 

23.-MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS PER A L’ELECCIÓ, 

A TRAVÉS D’UN PROCÉS PARTICIPATIU, DEL PREGONER I/O 

PREGONERA DE LA FESTA MAJOR  

1.-Atès que, la participació es defineix com “la capacitat per expressar decisions, 

què siguin reconegudes per l’entorn social i què afectin a la vida pròpia i/o a la vida 

de la comunitat en la què es viu.” (Roger Hart, 1993). 

2.-Atès que, la participació és una peça fonamental del sistema democràtic, què 

ajuda a impulsar qualsevol aspecte de la vida política, econòmica, social i cultural. 

3.-Atès que, els processos participatius són instruments actius destinats a que la 

ciutadania pugui opinar i elevar les seves propostes als governats. 

4.-Atès que, el nostre Ajuntament fomenta la cultura participativa i promou nous 

mecanismes de participació directa de la ciutadania. 

5.-Atès que, la Festa Major de Sant Cugat del Vallès té una alta participació del 

veïnat a totes les activitats que s’hi organitzen. 

6.-Atès que, els pregoners i pregoneres de la Festa Major des de l’any 1978 han 

segut proposats per l’Alcaldia. 

7.-Atès que, són molts els municipis que ja han començat a obrir l’elecció dels 

pregoners i pregoneres de les seves Festes Majors a la ciutadania.  

Proposem, al Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat, l’adopció dels següents ACORDS: 

PRIMER. Que a partir del proper any els pregoners i/o pregoneres de la Festa Major 

de Sant Cugat siguin proposats i elegits, a través d’un procés participatiu, pels veïns 

i veïnes de Sant Cugat del Vallès 

SEGON. Que amb el consens dels representants polítics al consistori i de la resta de 

vocals del Consell de Ciutat s’elaborin els requisits i mecanismes tant per a la 

presentació de candidatures com per a l’elecció del pregoner i/o pregonera de la Festa 

Major. 

TERCER. Que els acords de la moció es traslladin al Consell de Ciutat. 

            

Aldo Ciprian, Portaveu Grup Municipal de Cs de Sant Cugat 


