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Benvolguts/des,  

Un cop finalitzada la Festa Major d’enguany, des de l’Ajuntament creiem que en tractar-se de la 

festa principal del nostre poble, es mereix uns moments de reflexió i anàlisi per part de tots i 

totes.  

Un any més hem pogut gaudir d’una gran i celebrada Festa Major! Després de tenir la mirada 

posada al cel, gairebé com cada any, el temps ens ha sigut còmplice fins el darrer acte per poder 

tenir una lluïda festa.  

Volem fer un especial agraïment a totes les entitats que heu fet possible que tot tirés endavant. 

Com molts sabeu, organitzar i planificar activitats comporta esforç i hores de dedicació. Enguany 

hem gaudit de noves activitats que han tingut molt bona rebuda i d’altres, que ja formen part 

de l’ADN de la Festa Major, com la caminada nocturna, la tarda de motor, el concurs de dibuix,  

el sopar popular, entre d’altres. Totes elles són d’encert assegurat. Així doncs, la més gran 

enhorabona per l’organització i èxit a tots i totes.  

Volem destacar, també, que les activitats de la festa major són pensades per a tota la població, 

per què des dels més petits als més grans en pugueu gaudir. D’aquesta manera, estem orgullosos 

i orgulloses de la participació i interès en els diferents actes. Sense la vostra assistència no 

podríem dir que Sant Bartomeu està de Festa Major!  

Comentar-vos, que el passat dimarts 03 de setembre vàrem fer una valoració conjuntament amb 

les entitats, amb l’objectiu de recollir els aspectes positius i negatius que creiem que cal seguir 

vetllant pel proper any i anotant les millores i canvis que ens faran seguir gaudint de grans i 

esperades Festes Majors. Tot i així, no podem finalitzar les reflexions de la Festa Major sense 

tenir els vostres comentaris i valoracions. Com hem dit, és una festa que la fem entre tots i 

totes, de manera que ens agradaria saber la vostra opinió. Per fer-ho, us adjuntem un petit 

formulari per poder anotar i comentar tot el que cregueu relacionat amb la festa major (el què 

us ha agradat, què milloraríeu, noves propostes, etc.). Podreu deixar les vostres valoracions, 

totalment anònimes, a unes bústies ubicades al Forn Griera, al Supermercat Sayol i El Reguer 

o a la bústia de l’Ajuntament, fins el dilluns 14 d’octubre. També ho podeu fer en format digital, 

entrant a la web de l’Ajuntament o descarregant-vos el formulari directament a la mateixa 

notícia de la web.  
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Finalment, adjuntem la relació d’ingressos i despeses perquè sigueu coneixedors dels costos de 

la festa major d’enguany. 

COSTOS DE LA FESTA MAJOR 2019 

 

 

 

Sense allargar-nos més, l’enhorabona novament a tothom. Esperem i desitgem que hagueu 

gaudit al màxim de la festa major i que ens feu arribar les vostres aportacions. 

 

 

Salutacions,  

 

David Puyol, Jacint Camps, Elisabet Munts i Imma Valls  


