CONVOCATÒRIA A TOTS ELS
BORREDAFESTAIRES
La Festa Major és un dels moments de reafirmació més important dels pobles. A
Borredà també ens trobem cada mes d'agost i confirmem que el poble es viu i amb ganes
de tirar endavant.
Qui és el responsable d'organitzar una Festa Major? Tothom se la sent seva. Però sovint
només per gaudir-la o criticar-la. Per treballar-hi ja no té tanta concurrència. És
l'ajuntament qui se n'ha d'ocupar? Depèn de l'ambició. Una Festa Major finançada al
100% amb pressupost municipal ha de ser modesta. Els diners fan falta per altres coses.
Si se li vol donar més volada, ha d'haver-hi alguna entitat que li posi ales.
Actualment qui organitza la Festa Major de Borredà és l'Associació Borredà de Festa
formada el 2013 per un grup de voluntaris i que ha anat canviant la seva composició al
llarg d'aquests sis anys. Es treballa molt i de franc i requereix un grau d'implicació i
compromís que va molt més enllà dels cinc dies que dura la festa. Només l'estima al
poble fa que es dediqui temps i energia a preparar aquesta celebració. La resta de
suposicions que es puguin fer al respecte són falòrnies.
La Festa Major d'enguany ha anat molt bé i n'estem molt contents però no es repetirà si
no s'aconsegueix més col·laboració i de manera més estable.
SI VOLEM QUE LA FESTA MAJOR DE L'ANY 2019 SIGUI IGUAL O MILLOR
QUE LA DE L'ANY 2018, NECESSITEM GENT QUE HI COL.LABORI
Es parla molt de la participació del jovent (un bé cada cop més escàs als pobles petits).
Joves! Hi sou convidats i especialment benvinguts: tant si sou residents, estiuejants o
passavolants.
Necessitem propostes de les Associacions: si voleu programar una activitat o coordinar-la
teniu les portes obertes.
I si es forma un grup amb empenta, ganes i joventut per encarregar-se que la celebració
sigui més gran i bonica, estarem encantats de col·laborar-hi.

A tots els que us estimeu la Festa Major us esperem el dia 22 de
setembre a les 18:00 al Casal de la Gent Gran. Comencem a
preparar la Festa del 2019, de tots en depèn com serà!
Borredà, setembre 2018

