
 
 

Proposta de resolució que presenten els grups municipals de Compromís per Bagà, Bagà Endavant i 
el regidor no adscrit Jaume Amills per a la creació i constitució de comissions organitzadores de la 
Festa Major i dels actes del medieval. 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

En el marc de cooperació per a la vila de Bagà, els grups municipals de Compromís per Bagà, Bagà Endavant i el 
regidor no adscrit Jaume Amills, en desenvolupament de les funcions de proposta i fiscalització de l’activitat de 
govern presenten la següent moció; 
 
Tenint em compte que enguany hi ha eleccions municipals a finals del mes de maig, en concret el 28 de maig de 
2023, es pot donar la situació que ni l’equip de govern sortint, ni l’equip de govern entrant tingui possibilitat 
d’organitzar amb garanties les festes principals de l’estiu, és a dir la festa major i els actes medievals. Dit risc 
existent, no el tenen perquè patir els vilatans, que mereixen unes grans festes amb totes les activitats possibles 
i de qualitat. Es per això que cal deslligar organització, de les eleccions municipals. 
 
Davant de tal embat, es proposa la creació de dues  comissió organitzadores de les citades activitats, tant amb 
un representant de cada grup municipal així com amb persones d’entitats que en els darrers anys han 
organitzats les activitats o de independents que es puguin afegir. Per tal d’esponjar l’activitat caldrà preveure 
dues comissions una exclusivament pel mercat medieval i setmana medieval i l’altre per la festa major i altres 
activitats que puguin sorgir al llarg del any. 
 
Mitjançant la presa en consideració i la seva aprovació si, s’escau, dels següents 
 

ACORDS 
 

1. Crear la comissió del medieval encapçalada per les entitats amb tradició i vinculades a aquesta temàtica,  

Associació Medieval, Esbart Cadí i Grup teatre la Faia. I convocar mitjançant un ban, a totes les persones de 

la Vila, per a que es puguin personar per formar part de la comissió organitzadora.  

2. Crear la comissió de festes i convocar mitjançant un ban, a totes les persones de la Vila, per a que es puguin 

personar per formar part de la comissió organitzadora de la Festa major. 

3. Sol·licitar als grups municipals: JUNTS X BAGÀ, COMPROMIS X BAGÀ I BAGÀ ENDAVANT, per a que designin 

un representant per a dita comissió. 

4. Crear les comissions en un màxim de 15 dies i constituir la comissió ja hem totes les persones triades en un 

termini no superior a un mes des de la present aprovació. 

5. Fer públic aquest acord, de forma visible i entenedora, a tots els vilatans i vilatanes. 

 
 
 
 
Bagà, 14 de gener de 2023. 
 


