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Sabadellenques i sabadellencs, quin plaer i quines ganes de trepitjar de nou el barri de Torre-romeu, de viure Sa-
badell des de la calma de la riba esquerra del nostre riu... el riu Ripoll, i ben a prop dels camps i boscos de Santiga.

Avui, som aquí perquè comença la festa gran de la ciutat...

Avui, donem el tret d’inici de la Festa Major...

...són dies de festa al carrer, són dies de cultura...

Avui, comencem 5 dies de sortir al carrer, de participar, dies en què la cultura popular pren els carrers, dies en què 
les persones que fa un any que hi treballen ens regalen hores d’espectacle als carrer, hores de música i ball, hores 
i hores, en definitiva, en què la cultura en majúscules –la cultura popular– pren els carrers.

Aprofito aquest moment per agrair a les treballadores i treballadors de l’Ajuntament la seva tasca perquè tot es-
tigui a punt. A Logística, a Esports, a la Policia municipal i especialment als treballadors i treballadores de Cultura 
i a la seva regidora, la Montserrat Chacón, molt especialment per tota la feina feta des del procés participatiu de 
Festa Major, en què tantes persones com han volgut hi han pogut participar activament i fer propostes que avui 
són realitat.

Parlar de Festa Major és parlar de cultura...

Deia Montserrat Roig que la cultura és l’opció política més revolucionària a llarg termini, un opció, doncs, per viure 
la ciutat sense jerarquies, una opció per viure la ciutat des de la diferència i la diversitat, una opció per viure la 
cultura en majúscules, la cultura de les persones que forgen una societat... Parlo de la cultura de la cercavila i els 
correfocs, però també de la cultura d’arreu del món, la cultura de l’envelat o la cultura de les barraques... 

Perquè totes som cultura i totes fem la Festa Major, perquè la cultura és i serà, n’estem convençuts, un dels 
màxims emblemes d’aquesta ciutat!

Vull aprofitar aquest moment per agrair a totes les entitats que fan possible la Festa Major la feinada inacabable 
que han fet i faran aquests dies. Moltes gràcies a les colles de cultura popular, a les associacions esportives, a 
les associacions i col·lectius de danses, a la Comissió de Festes Populars i a les desenes i desenes de persones 
que treballen per a aquesta gran festa de la ciutat.

I el que és més important: les festes són per gaudir-ne. I per passar-s’ho bé des del respecte, la igualtat i la diver-
sitat. Tots som responsables que no hi hagi lloc per a la violència sexual en els espais de festa, treballant perquè 
totes ens hi sentim còmodes i segures tenint clar que no volem ni una agressió sexista als nostres carrers.

Em fa una il·lusió especial, tenia ganes moltes ganes de venir avui a Torre-romeu, perquè una festa popular com 
la Festa Major és un orgull que com a primer any d’alcalde la comencem aquí, a Torre-romeu, en un barri d’arrels 
populars...

Donar el tret de sortida de la Festa Major de la ciutat des d’aquí, en aquesta plaça i en aquest barri té molt simbo-
lisme, pel coratge reivindicatiu del barri i per la desgràcia produïda en aquest lloc concret. Som en una plaça de 
nom tràgic, la plaça de Cristóbal Ramos, la qual segurament ningú voldria que es digués així, perquè recorda l’in-
fant de 9 anys que va perdre la vida en un abocador que hi havia aquí mateix l’any 1975. Un de tants abocadors 
que gràcies a les lluites veïnals van anar desapareixent i donant lloc a la recuperació d’un espai públic guanyat 
per les veïnes i veïns del barri.

Sabem –així ens consta i la història així ens ho explica– que som en un barri de lluitadores... Sabem que el dia 
a dia és molt dur per a una part de les famílies d’aquest barri treballador... Sabem que hi ha qui no arriba a finals 
de mes... I sabem i treballem perquè la gent treballadora d’aquest barri es mereix ser en el dia a dia de la ciutat.
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Era una obligació per a un govern orgullós de la classe treballadora d’aquesta ciutat donar la màxima visibilitat 
als barris, i ho volíem fer des d’una òptica positiva.

Sabem que és un barri de la ciutat que veu de lluny l’altra riba del Ripoll, un barri que diu que va o que baixa a 
Sabadell... Tanmateix, avui el consistori en ple és aquí per afirmar alt i clar que la Festa Major de la ciutat, la Festa 
Major de totes les sabadellenques i sabadellencs, avui comença a Torre-romeu... Perquè, com amb molta raó 
alguna vegada he sentit al Ple municipal, Sabadell somos todos!

Sabadell està de Festa Major...

Deia Joana Raspall en un dels seus poemes que precisament es titula Festa Major, que... per Festa Major... “tots 
els carrers són un de sol perquè la música els enllaça”...

És per això que volem començar la Festa Major al carrer amb vosaltres, aquí, a Torre-romeu, i seguir-la tot ballant 
les danses del Perú a la plaça del Vallès, gaudint del swing a la plaça de Gas, recorrent els carrers amb l’Animala-
da de Barraques, les cercaviles i els correfocs o els balls tronera de tota la vida a la plaça del Mestre Planes i a 
l’avinguda de la Concòrdia.

Doncs això!

...omplim places i carrers de la música de milers de converses alegres i disteses entre amics, de retrobaments 
entre veïns i veïnes, 

...omplim places i carrers de la música de les comparses de cultura popular, 

...omplim places i carrers de la música de totes les cultures, 

... de la música de l’envelat, 

... de la música de la Festa Major i fem dels carrers de tota la ciutat un de sol!

I... és precisament per això que comencem la Festa Major de Sabadell aquí, entre vosaltres, en espais i llocs de 
trobada enmig de totes i tots vosaltres... i ho fem aquí... aquí baix, a la plaça i al carrer, amb vosaltres!

Aquest Govern vol construir la ciutat com ha construït la Festa Major, entre totes les persones que participem en 
el projecte de fer de Sabadell una ciutat millor per viure-hi... 

Recuperem entre totes l’objectiu comú de fer de Sabadell una ciutat de referència de Catalunya i dels Països 
Catalans i tornem a construir plegats, com construïm plegats la Festa Major, una ciutat més participativa i una 
ciutat més viva...

Sabadellencs i sabadellenques... feu-vos vostres places i carrers!

Sabadellencs i sabadellenques... gaudim de la Festa Major!

Aquesta Festa Major ens trobem als carrers!

Salut i alegria!

Bona Festa Major!

Maties Serracant i Camps
Alcalde de Sabadell


