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CELEBRACIÓCRISI ➜

R. BANYERES
❘ LLEIDA ❘ L’agost és el mes de les
festes majors per excel·lència.
Això sí, la crisi no els ha estat
aliena i, en els últims anys, la
majoria dels municipis s’han vist
obligats a estrenye’s el cinturó
i retallar pressupostos destinats
a aquestes celebracions. Sense
anar més lluny, el 2012 les reta-
llades van oscil·lar entre el 10%
i el 50%. Tanmateix, aquest
2013, al voltant de la meitat dels
municipis consultats per aquest
diari han aconseguit mantindre
la dotació de l’any passat.Això
sí, per a això han comptat amb
un dels seus actius més preuats
i que potser en temps de bonan-
ça s’havien infrautilitzat: les en-
titats i associacions veïnals.

La gran majoria dels ajunta-
ments que han parlat amb SE-
GRE reconeixen que les comis-
sions de festes i les associacions
s’estan bolcant a organitzar ac-
tivitats, amb el consegüent es-

talvi econòmic que suposa, ja
que la seua dedicació és volun-
tària.Aquest fet té un valor afe-
git: les festes s’estan convertint
en més participatives ja que, a
l’estar directament implicats en
l’organització, els veïns se les
senten més seues i acudeixen a
disfrutar dels esdeveniments.
Buscar micromecenatge d’em-
preses locals ha sigut una altra
de les alternatives, sempre sen-
se renunciar a la celebració,“per-
què en temps de crisi uns dies
de diversió es converteixen en
més necessaris que mai”, coin-
cideixen a assenyalar els alcal-
des.

Potser les més damnificades
han sigut les orquestres de més
caixet.Al seu lloc n’actuen al-
tres de més assequibles o es re-
dueixen el nombre d’actuacions.
Això sí, tant organitzadors com
promotors i artistes reconeixen
que aquestes formacions també
s’adapten als temps, perfecta-
ment conscients de l’actual situ-
ació econòmica.

I això que la pujada de l’IVA
cultural al 21%no hi ajuda gens.
Per als ajuntaments aquest im-
post no és recuperable, així que
amb la mateixa quantitat de di-
ners han de destinar-hi més im-
postos.

Després de la debacle dels pressupostos destinats a festes majors a Lleida en els últims anys, amb retallades que el 2012

van oscil·lar entre un 10 i un 50%, aquest 2013 un nombre significatiu de consistoris aconsegueix mantindre’ls. Això

sí, la participació de les entitats locals és fonamental, així com la contenció de preus d’orquestres i promotors.

SEGRE

LES ORQUESTRES

Les orquestres, encara que
adapten pressupostos, es
veuen substituïdes per
altres grups més barats

-50%
REDUCCIÓ

És la reducció màxima que han
aplicat al pressupost de festes els
consistoris consultats per aquest
diari.

DADES

3
DIES DE FESTA

És la xifra mitjana de jornades que
els ajuntaments consultats dedi-
quen a la celebració de la seua fes-
ta major.

Festesmésparticipatives
El progressiu descens de pressupostos ha propiciat una major implicació de les entitats en
l’organització ||Després d’anysdebaixades, algunsmunicipis comencenamantindredotacions

15
D’AGOST

És la setmana de l’any en què es
concentra un major nombre de
festes majors, tant a Lleida com a
la resta de Catalunya.

21%
IVA CULTURAL

És un dels factors que llasten les
contractacions de les festes majors,
atès el migrat pressupost d’alguns
consistoris.

ALGUNSEXEMPLES

ALT URGELL

La Seu d’Urgell
23 AL 26 D’AGOST

108.000 € (=)
❚ Després d’una reducció pressupos-
tària i escurçar un dia la festa major,
aquest any l’aportació del consisto-
ri de la Seu d’Urgell es manté en xi-
fres similars. Les entitats associatives
de la ciutat s’han implicat de ple en
la celebració, de manera que, fins i
tot, el nombre d’activitats va en aug-
ment.

Organyà
DEL 14 AL 17 D’AGOST

21.000 € (-7%)
❚ Després de la important reducció
del 35% del 2012 respecte al 2011
aquest any, la disminució ha sigut
molt menor i oscil·larà entre el 6 i el
7%. Els organitzadors de la celebra-
ció han optat per orquestres més as-
sequibles, grups de versions i DJ. Ai-
xò sí, han prioritzat mantindre el ma-
teix nombre de dies de festa.

ALTA RIBAGORÇA

El Pont de Suert
DEL 7 A L’11 D’AGOST

42.000 € (=)

❚ Després de passar dels 65.000 € del
2011 els 42.000 € del 2012, el Pont
de Suert manté aquest any el seu
pressupost. Continuen amb la fór-
mula iniciada l’any passat de fomen-
tar la participació popular, instaurar
una entrada mòdica al recinte de les
penyes i reduir el nombre d’orques-
tres.

Vilaller
DEL 14 AL 17 D’AGOST

18.000 € (-15%)
❚ Des del canvi de legislatura, Vilaller
redueix gradualment el seu pressu-
post. Aquest any han eliminat una
de les sessions d’orquestra i han pro-
curat que aquestes formacions allar-
guin les funcions per contractar-ne
una en lloc de dos.

La concorreguda festa major
de Solsona, l’any passat.
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El pressupost destinat a les festes majors dels municipis
de Lleida se centra entre mantindre les xifres del 2012
(normalment rebaixades ja en els anys anteriors) i un
descens del 50%.

Les inundacions a la Val també afecten la festa de
Bossòst, ja que l’ajuntament va suspendre les taxes de les
terrasses per ajudar els comerciants. Així, el consistori té
menys pressupost per a la festa.

Els nens, i no tan nens, van omplir la plaça del Palau d’Anglesola durant una de les actuacions de la passada festa majo

CELEBRACIONS CRISI

PALLARS JUSSÀ

Tremp
DEL 6 A L’11 DE SETEMBRE

90.650 € (=)
❚ Després de la rebaixa al voltant
d’un 15% de l’any passat, aquest
l’ajuntament ha pogut mantindre
el pressupost. Això sí, el calendari
(que no la crisi) ha propiciat que hi
hagi un dia més de festa. Per estal-
viar busquen la participació de les
entitats, orquestres més assequi-
bles i, sobretot, formacions musi-
cals de la zona.

Isona i Conca Dellà
DEL 22 AL 25 D’AGOST

15.000 € (-15%)
❚ A Isona busquen fomentar la
col·laboració dels veïns per estalvi-
ar despeses, a més a més de con-
tractar orquestres més barates.
També han integrat la Dinogresca
a la festa major, per donar-li més
relleu i aconseguir així tindre el
correfoc, que van recuperar l’any
passat.

Talarn
DEL 22 AL 25 D’AGOST

25.000 € (=)
❚ Talarn manté el seu pressupost i
a sobre ofereix una programació
de més qualitat, explica l’alcalde,
Lluís Oliva. El motiu, el 2012 es van
veure obligats a reduir la dotació,
que va passar de 42.000 € el 2011
a 25.000 € el 2012. Ho van suplir
buscant la participació dels veïns
en l’organització d’activitats. El re-
sultat, aquest any han comptat
amb 6.000 € de romanent del
2012. Continuaran advocant per la
mateixa fórmula participativa. Fins
i tot augmenten el nombre d’or-
questres.

PALLARS SOBIRÀ

Sort
DEL 31 DE JULIOL AL 4 D’AGOST

15.000 € (-35%)

❚ Sort busca la complicitat dels ve-
ïns i entitats per organitzar les ac-
tivitats de la festa major. També ha
eliminat una funció de l’orquestra
i l’ha canviat per una macrodisco-
mòbil, que serà la seua primera Nit
Jove, més barata. S’ajusta als
temps, però l’important és mantin-
dre la festa.

Rialp
DEL 14 AL 17 D’AGOST

14.000 € (-30%)
❚ Amb el pressupost rebaixat sobre
la disminució de l’any passat, la
participació ciutadana i voluntària
s’ha convertit també en la clau per
a l’èxit de la festa, en un poble tu-
rístic com Rialp. Una hípica de la
zona ofereix passejades a cavall
gratuïes, els joves organitzen diver-
ses gimcanes i una sessió de disco-
mòbil i l’ajuntament contracta una
sola orquestra capaç d’adaptar-se
a diferents sessions i públics, en

lloc d’optar per diverses formaci-
ons.

LES GARRIGUES

Juneda
DEL 23 AL 26 D’AGOST

90.000 € (-25%)

❚ Juneda ha eliminat l’últim dia de
festa major, el dimarts, per abara-
tir costos. Això sí, amb l’esperança
de recuperar-lo quan vinguin
temps millors. L’any passat ja va re-
duir el pressupost al voltant de
15.000 euros i el 2013, malgrat que
encara no està tancat l’import to-
tal, intenta disminuir-lo entre un
25 i un 30%.

L’Albi
DE L’1 AL 5 D’AGOST

30.000 € (=)
❚ Després de la reducció al voltant
d’un 30% que va patir l’any passat,
aquest 2013 el consistori ha pogut
repetir el pressupost del 2012. Ai-
xò sí, mantenen les despeses a rat-
lla contractant orquestres de
menys caixet i fomentant les acti-
vitats d’entitats del municipi i sen-
se intenció de recuperar el corre-
foc, que ja van eliminar fa diversos
anys.

EL PLA D’URGELL

Linyola
DEL 14 A 16 D’AGOST

20.000 € (-15%)

❚ El consistori ha optat per buscar
la participació local, a més de
grups musicals o DJ de la zona.
Respecte a les orquestres, han sus-
pès una de les actuacions habitu-
als i han buscat formacions més as-
sequibles que permetin abaratir
costos.

Golmés
DEL 2 AL 6 D’AGOST

70.000 € (=)
❚ Després de reduir el pressupost
un 10% l’any passat, aquest 2013

han pogut mantindre’l. El consis-
tori aporta uns 60.000 € i la resta
es recapta, amb abonaments i al-
tres iniciatives. Per reduir despeses
opten per contractar un parell d’or-
questres de prestigi en lloc de tres,
com havien fet anteriorment. Les
entitats també hi col·laboren vo-
luntàriament organitzant activi-
tats.

LA SEGARRA

Guissona
DEL 6 AL 8 DE SETEMBRE

35.000 € (=)

❚ Després d’alguns anys de reduc-
cions, aquest 2013 Guissona man-
té el pressupost respecte a l’any
passat. Això sí, la festes s’allarguen
un dia més, ja que el dia de la Pa-
trona cau en diumenge (8 d’octu-
bre). Això obliga a contractar es-

pectacles més assequibles i repar-
tir les activitats al llarg del dia. En
aquest sentit, des del consistori ex-
pliquen que no han necessitat re-
duir activitats.

EL SEGRIÀ

Almenar
DEL 20 AL 23 DE SETEMBRE

57.000 € (=)

❚ El consistori d’Almenar ha acon-
seguit mantindre el pressupost de
l’any passat buscant la implicació i
la complicitat de les entitats de la
població.

Alcarràs
DEL 28 D’AGOST A L’1 DE SETEMBRE

110.000 € (-10%)
❚ Des del 2010 han reduït un 10%
anual el pressupost. Per no afectar

les activitats han buscat el micro-
mecenatge de les empreses i co-
merços locals, a més de la partici-
pació activa dels habitants del mu-
nicipi.

LA NOGUERA

Àger
DEL 14 AL 18 D’AGOST

30.000 € (-25%)

❚ S’ha buscat la contenció, amb or-
questres més assequibles i DJ de la
zona. Es mantenen activitats em-
blemàtiques de la festa com l’Age-
Rock o el correfoc.

Balaguer
9 I 10 DE NOVEMBRE

140.000 € (-44%)
❚ Balaguer celebra la festa major al
novembre, per la qual cosa el seu

Com els afecta la crisi?
Principalment en el calendari,
ja que es redueixen el nombre
de dates tancades amb actuaci-
ons.També disminueix l’import,
cada vegada es cobra més tard i
els impostos augmenten. Una si-
tuació difícil de mantindre si con-
tinuem així gaires anys.
Què és el pitjor?
Veure com moltes festes majors
han prescindit dels programes
infantils. Els nens no tenen dret

a festa? I pel que fa al tema dels
concerts de nit, hi ha molta com-
petència.
En quin percentatge s’han redu-
ït els seus ingressos?
Preveiem que a finals del 2013
la reducció de la facturació serà
d’un 20%.
Com s’hi adapten?
Des d’Encara Farem Salat ofe-
rim espectacles intentant cobrir
tots els públics. Hem hagut
d’abaixar preus, com tothom,
perquè la batalla de preus aquest
any, sobretot en concerts de nit,
és espectacular. En la mesura
que podem, ens adaptem als
pressupostos de cada lloc.

Els seus contractants ja poden
pagar-los amb puntualitat?
Hi ha de tot. Els ajuntaments et
donen previsions de cobrament
que van des dels trenta dies (que
són els pocs) fins als seixanta,
noranta i més. Les entitats amb
poc pressupost són les que acos-
tumen a pagar abans, perquè no-
més organitzen alguna cosa si
tenen els diners per fer-la, així
que paguen després d’actuar o
en breu.
Com veuen el futur?
L’hem de veure amb optimisme,
malgrat tot. De moment, l’any
vinent estrenem un parell d’es-
pectacles.

Jordi Torras
ENCARA FAREM SALAT/PASTORETS ROCK

«És una situació difícil de
mantindre si segueixmolts anys»

Rosendo Manrique
Resaltado
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L’ajuntament deTalarn va aconseguir tindre un romanent
de 6.000 euros de la festamajor de l’any passat, i això que
n’havia reduït el pressupost. L’han guardat per a la
celebració d’aquest any.

Algunsmunicipis, com Juneda, han eliminat undia de
festamajor (en el seu cas el dimarts) amb l’objectiu de
reduir costos, encara que tenen clar que quan la situació
hopermeti volen tornar a recuperar-lo.

or.

pressupost encara no es coneix. Tot
i així, el consistori presumeix que
hi haurà una rebaixa notable, ja
que passarà de quatre dies el 2012
a dos el 2013, entre altres motius
perquè el Dia del Sant Crist caurà
en dissabte. En els últims anys, la
rebaixa ha sigut considerable. Sen-
se anar més lluny, s’ha passat de
gairebé 250.000 € el 2010 a
140.000 € el 2012 (xifra i percentat-
ges reflectits en l’enunciat).

EL SOLSONÈS

Solsona
DEL 7 A L’11 DE SETEMBRE

70.000 (-12,5%)

❚ Solsona manté els mateixos dies
de festa major en honor als seus
patrons. Això sí, des dels 160.000
euros del 2006 es passa als 70.000
pressupostats d’aquest any, 10.000
menys que el 2012. La implicació
de les entitats és ben fonamental.
Només es paga entrada a un con-
cert.

Sant Llorenç de Morunys
DEL 7 A L’11 DE SETEMBRE

9.700 € (=)
❚ Després que fa dos anys el pres-
supost es reduís en més d’un 40%,
aquest any es manté. Llavors tan
sols van eliminar un concert noc-
turn i es mantenen la resta d’acti-
vitats. Ho organitza una comissió
de veïns en lloc d’encarregar-ho fo-
ra.

L’URGELL

Tàrrega
DEL 12 AL14 DE MAIG

70.000 € (-5%)

❚ El pressupost de les festes de
maig a Tàrrega el 2013 va ser d’uns
72.000 € davant dels 71.000 € del
2012. Tanmateix, la quantitat des-
tinada a activitats va baixar al vol-
tant d’un 5% a causa de la pujada
de l’IVA i el fet que va tindre un dia
més que el 2012. Per a l’any vinent,
una altra vegada amb un dia

menys, les previsions són que la
dotació sigui d’uns 65.000 €.

Maldà
DEL 22 AL 26 D’AGOST

30.000 € (=)
❚ Després de reduccions gairebé a
la meitat d’anys anteriors, ara es
manté. Això sí, la pujada de l’IVA
implica haver de destinar més di-
ners a impost. Per això s’ha buscat
finançament d’organismes com
l’Agència Catalana de Residus, que
els cedeix gratuïtament l’unflable
per a l’activitat Boti boti.

LAVAL D’ARAN

Bossòst
DEL 14 AL 17 D’AGOST

16.000 € (-50%)

❚ A Bossòst han optat per contrac-
tar orquestres més assequibles i de
menor envergadura i mantindre
els quatre dies de festa major. La
tempesta que va arrasar Aran tam-
bé els ha perjudicat, ja que els ha
suposat un nivell menor d’ingres-
sos per destinar a les festes.

Vielha
DEL 7 A L’11 DE SETEMBRE

95.000 € (-15%)
❚ Vielha, com la majoria de muni-
cipis, renegocia els contractes a la
baixa per destinar part del seu
pressupost a altres necessitats i
busca l’equilibri entre les despeses
per a la festa amb altres necessitats
socials. La partida estrictament
musical ha passat dels 45.000 eu-
ros el 2012 als 35.000 d’aquest any.
Des del 2011 fins al 2012, la parti-
da ja va baixar al voltant d’un 10
per cent.

En quines mesures els ha obli-
gat la crisi a reformular la festa
major?
Un dels aspectes més impor-
tants que hem de destacar a
Tàrrega és la participació ciu-
tadana. Aquí la festa major
gran, la dels patrons, és al maig,
perquè la del setembre queda
diluïda amb FiraTàrrega. En
aquest sentit, les associacions
locals van organitzar una part
molt important dels especta-
cles, cosa que va abaratir els
costos i, a més, va fomentar el
voluntariat.
Seria lògic pensar que aquesta
col·laboració crea també una

xarxa que ajuda que els habi-
tants de Tàrrega se sentin més
implicats en la festa.
Efectivament. Fa temps que tre-
ballem en aquest sentit i crec
que ho estem aconseguint.A
més ha ajudat a recuperar tra-
dicions targarines, com una pro-
cessó o l’associació Guixanet,
per esmentar-ne una, que a les
festes del maig passat va recu-
perar uns balls típics d’aquí.
S’ha traduït en un augment de
públic?
Encara que no disposo de xi-
fres exactes, el que sí que puc
assegurar és que hi havia mol-
ta gent en els actes de les fes-
tes de maig. I és molt possible
que precisament aquest sigui
un dels motius pels quals els
ciutadans se les senten més se-
ues, perquè han participat ac-

tivament en la seua organitza-
ció.
Malgrat els temps que corren,
resulta indispensable celebrar-
les i trobar un equilibri entre la
diversió i la contenció econòmi-
ca?
Sí. Efectivament, vamolt bé per
oblidar-nos durant unes hores
de possibles problemes. Tenim
molt clar que volem organitzar
festes aptes per a totes les edats
i públics, no només per als jo-
ves, encara que una discomò-
bil sigui més barata.
Es plantegen augmentar la do-
tació quan la crisi passi?
De moment, no. Hem vist que
es poden portar a terme fes-
tes molt dignes (i hem de fer-
les) ambmenys pressupost.Ara
per ara toca destinar-lo a altres
coses.

RosaMaria Perelló
ALCALDESSA DE TÀRREGA

«La implicació ciutadana ha sigut
molt important a les festes»

Com ha canviat la crisi el pano-
rama de les festes majors?
L’austeritat que afecta els ajun-
taments, els nostres principals
clients, ha fet que les partides
destinades a festes s’hagin redu-
ït de forma considerable en els
últims temps.
La pujada de l’IVA cultural del 8
al 21% tampoc no hi deu ajudar
gaire.
Per als ajuntaments, l’IVA no és
deduïble, la qual cosa significa

que aquest increment incideix
de forma significativa a les par-
tides que destinen a les festes
majors. De la mateixa quantitat
de diners, s’ha de destinar més
a impostos.
Quines mesures han pres per
pal·liar els efectes?
Molt enginy, buscant una pro-
gramació ajustada a les necessi-
tats de cada ajuntament, que
acontenti els tres sectors princi-
pals: nens, joves i gent gran.
Les orquestres són lesmés dam-
nificades d’aquesta situació?
Són conscients dels pressupos-
tos actuals i estan fent tot el que
poden per adaptar-se als temps

que vivim sense renunciar a la
qualitat de sempre.
Baixa molt, la recaptació?
Els nostres clients han adaptat
els seus pressupostos a la situ-
ació actual.Tot i així, les festes
populars són cada vegada més
freqüentades i valorades per un
públic que espera trobar actu-
acions de qualitat. Pel que fa al
taquillatge, la pujada de l’IVA
incideix directament en la recap-
tació.
Quina solució veu factible,
doncs?
Rebaixar l’IVA de tots els ac-
tes culturals dinamitzaria la con-
tractació.

Enric Subirós
REPRESENTACIONS ARTÍSTIQUES SUBIRÓS

«Rebaixar l’IVA d’actes culturals
dinamitzaria la contractació»

Fonts: Totes les xifres han estat facili-
tades pels ajuntaments i/o els respon-
sables d’organitzar les respectives fes-
tes majors. Això sí, la majoria són xifres
i previsions aproximades que fan anar
els consistoris, ja que encara no tenen
el pressupost tancat o bé forma part
d’una partida anual en la qual s’englo-
ben totes les festes i celebracions de
l’any.


