COMUNICAT CAB

La Mercè, la festa de les persones unides
que es mouen, cuiden i construeixen
la ciutat

Volem celebrar que, després d’uns anys limitats per la pandèmia, tornem
a recuperar la normalitat de Festa de la Mercè als nostres carrers. Per això,
des del Consell d’Associacions de Barcelona, volem agrair a les persones,
col·lectius i associacions que la faran possible.
Perquè la Festa de la Mercè, també és la festa de les persones organitzades,
ja que són elles les veritables protagonistes dels principals moments de la
festa. Persones que s’organitzen en colles per fomentar les diferents manifestacions de cultura popular; voluntàries que donen suport a grans activitats
com les cercaviles o la cursa; o les pertanyents a les diferents entitats que
protagonitzaran esdeveniments que ompliran de vida i festa la nostra ciutat.
La Festa de la Mercè, com la nostra ciutat i la nostra gent, també té un vessant social, festiu i compromès. Durant molts mesos, entitats de la ciutat
planegen, produeixen i proposen activitats per construir la Festa de l’Associa’t. Enguany, sota el lema de «La Barcelona que es mou» s’han implicat sis
espais de la ciutat i més de 80 entitats, per oferir a la ciutadania una festa
comunitària, reivindicativa, plural i solidària.
Per això, volem manifestar que la Mercè és quelcom més que una gran programació de macroconcerts i propostes de consum cultural. El veritable eix
de la festa són les associacions i les persones, que col·lectivament, cuidem
cada dia de Barcelona, de la seva gent i de les seves tradicions.
El CAB, com a gestor de Torre Jussana, impulsa l’Associa’t, tant La Festa1
(que se celebra durant la Mercè) com el Quèdequè2 (l’agenda associativa
de la ciutat), amb la voluntat de mostrar la gran tasca que desenvolupen les
entitats i ajudar-les a visibilitzar-se davant la ciutadania. És per aquest motiu
1 Podeu consultar la programació de l’Associa’t a la festa en aquest enllaç:
https://www.barcelona.cat/lamerce/ca/la-festa-de-lassociat
2 Podeu consultar el Quèdequè en aquest enllaç: https://quedeque.barcelona/
| COMUNICAT CAB | cab.cat

COMUNICAT CAB

que ens agradaria reivindicar que la Mercè fos un espai on es palpés aquesta
realitat, aquesta Barcelona. Per aquest motiu demanem que l’ICUB, en els
seus espais de participació i comunicació, posi en valor el fet i la diversitat associativa durant, i més enllà, de la Festa de la Mercè.
El calendari festiu de la ciutat té una oferta molt àmplia i diversa que s’estén
durant tot l’any. Cada barri celebra la seva festa major gràcies a la il·lusió i
la feina no remunerada dels veïns i veïnes que s’organitzen col·lectivament
per generar espais de trobada, espais comunitaris i espais de festa. Des del
CAB, com a membres de la Plataforma de Festes Majors, reclamem un major
reconeixement d’aquestes festes i una millora dels recursos de què puguem disposar. Perquè són totes aquestes manifestacions comunitàries, que
es realitzen durant tot l’any, les que fan de Barcelona una ciutat més justa,
més humana, més sostenible i més democràtica.
Us desitgem unes bones festes majors associatives de ciutat!
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