PROCÉS PARTICIPATIU PER
A L’ELECCIÓ DE LA

SEGONA
FESTA
LOCAL
Torelló té un calendari ple de dates
assenyalades, que ens enriqueixen com a
poble i ens identifiquen. D’entre aquestes
dates, tenim la facultat de marcar-ne dues
com a dies festius que, en el nostre cas, són el
dia de la Festa Major (1 d’agost) i el dilluns de
Rocaprevera.
En els darrers anys, hi ha hagut iniciatives que
proposaven revisar les festes locals i que
plantejaven afegir un festiu per Carnaval. A
principis d’aquest mandat, en un ple municipal
es va adquirir el compromís de tractar aquest
tema i fer-ho a través d’un procés participatiu.
En definitiva, que fos la ciutadania qui decidís
entre mantenir el dilluns de Rocaprevera com
a festa local o canviar al divendres de
Carnaval.
El passat 1 de juny va arrencar el procés amb
un debat públic per posar sobre la taula els
pros i contres de cada opció. Hi van participar
els col·lectius i entitats que promouen les
festes, Deixebles i Comissió de Rocaprevera; i
sectors afectats per l’aplicació dels festius
locals: les escoles, les famílies, el comerç i
l’Associació d’Estudis Torellonencs.
D’aquesta trobada en va sortir una llista amb
els principals arguments de cada opció, per
tal que tothom pugui votar amb coneixement i
criteri.
En aquest document recollim els més
destacats i us expliquem el procés de votació,
que anirà del 20 de juny al 10 de juliol. Us
convidem a participar-hi per tal de poder
decidir, entre tots, el nostre calendari de festes.

Tu què
hi dius?

SISTEMA DE
VOTACIÓ
El procés de votació de la
segona festa local anirà del 20
de juny al 10 de juliol de 2022. Es
podrà votar des de la web
municipal, a través de l’adreça
participacio.torello.cat.
Com altres processos
participatius, aquest es farà amb
les garanties i seguretat de la
plataforma Participa 311, que la
Diputació de Barcelona posa a
disposició dels municipis.
Es tracta d’un sistema de
votació electrònica, vinculat al
padró municipal, que permet a
qualsevol persona del poble de
més de 16 anys, votar des de
qualsevol dispositiu, només
identificant-se amb el DNI, i
decidir sobre el nostre calendari
local.
A més, l’Ajuntament habilitarà
punts de votació per a tots
aquells veïns i veïnes que tinguin
dificultats per poder emetre el
seu vot. A les oficines municipals
de la Casa Espona i al Torelló
Jove hi haurà punts fixos, alhora
que es disposarà d’equips de
suport itinerants per tal de
facilitar la votació de les
persones amb problemes
d’accés als recursos tecnològics
necessaris per votar o a les
persones amb dificultats de
mobilitat.

Marçal Ortuño i Jolis
Alcalde Torelló
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ARGUMENTARI
De la taula de debat celebrada l’1 de juny en van sortir arguments a favor i en contra de
designar festiu el divendres de Carnaval o mantenir el dilluns de Rocaprevera:

Divendres de
Carnaval
A favor...
· Ajudaria a créixer i potenciar el
Carnaval perquè permetria
organitzar més actes i faria una
festa més participativa.
· Reforçaria la imatge del Carnaval
com l’esdeveniment més conegut i
emblemàtic de Torelló de cara a
l’exterior.

En contra...
· El divendres és el dia del Carnaval a
les escoles i que permet que tota la
quitxalla el celebri (una part de la
qual d’altra manera no el
celebrarien).
· El divendres de Carnaval és un dia
d’un important moviment comercial
que, si fos festiu, es perdria.

Dilluns de
Rocaprevera
A favor...
· La tradició d’una festa de tornaboda
molt antiga, documentada almenys
des de 1870.
· Els actes de dilluns tenen molt
seguiment i permeten generar els
ingressos necessaris perquè la
festa de Rocaprevera sigui viable.

En contra...
· Com a esdeveniment representatiu
del poble, la festa de Rocaprevera
ha anat perdent pes.
· L’aplec s’ha de reformular per a
recuperar el seu relleu, sense la
necessitat que el dilluns sigui festiu.

CALENDARI I UBICACIÓ DELS PUNTS DE
VOTACIÓ ITINERANT
· Dimarts 21 de juny: de 6 a 8 de la tarda
a la plaça Nova

· Dissabte 2 de juliol: de 10 a 13 h, centre
vila

· Dimecres 22 de juny: de 6 a 8 de la
tarda a la plaça Nova

· Dilluns 4 de juliol: de 6 a 8 de la tarda a
la plaça de la Sardana

· Dijous 23 de juny: de 4 a 5 al Casal Cívic
i de 6 a 8 de la tarda a la plaça Joanot
Martorell

· Dimarts 5 de juliol: de 6 a 8 de la tarda a
la plaça Nova

· Dilluns 27 de juny: de 6 a 8 de la tarda a
la plaça de la Sardana
· Dimarts 28 de juny: de 6 a 8 de la tarda
a la plaça Nova
· Dimecres 29 de juny: de 10 a 13 h al
mercat setmanal i de 6 a 8 de la tarda a
la plaça Nova
· Dijous 30 de juny: de 4 a 5 al Casal Cívic
i de 6 a 8 de la tarda a la plaça Joanot
Martorell

· Dimecres 6 de juliol: de 10 a 13 h al
mercat setmanal i de 6 a 8 de la tarda a
la plaça Nova
· Dijous 7 de juliol: de 4 a 5 al Casal Cívic i
de 6 a 8 de la tarda a la plaça Joanot
Martorell
· Divendres 8 de juliol: de 6 a 8 de la
tarda, centre vila
· Dissabte 9 de juliol: de 10 a 13 h, centre
vila

· Divendres 1 de juliol: de 6 a 8 de la tarda
a la plaça Països Catalans
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