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FUNCIONAMENT INTERN DE LA FUNDACIÓ FESTA MAJOR DE GRÀCIA 

Amb la denominació Fundació Privada Festa Major de Gràcia es constitueix 

l’any 2009 la nostra Fundació, sense ànim de lucre, amb finalitats d’interès 

general, subjecte a la legislació de la Generalitat de Catalunya. 

La seva finalitat, capacitat, règim jurídic, representació i funcionament estan 

recollits als estatuts de l’entitat. 

Els principis i valors en els que es fonamenta l’entitat estan continguts en el 

codi ètic i el protocol econòmic. 

Com a Fundació, l’òrgan de govern i representació és el Patronat (definida la 

seva composició i funcions als estatuts). És doncs al Patronat a qui li correspon 

vetllar perquè s’acompleixi la finalitat fundacional, i és en aquest òrgan on 

s’aproven, o no, les decisions que afecten a aquesta finalitat. 

Tanmateix, i per la història i conformació principal de la nostra entitat, amb un 

nombre variable de carrers i places, el comitè ha de mirar de cercar el consens 

en aquells temes d’interès general. 

Reunió Informativa 

Definim doncs, la reunió informativa com una reunió amb representants de la 

Fundació Festa Major de Gràcia, on generalment s’informa del funcionament 

quotidià de l’entitat i sobretot d’aquells aspectes que són d’interès per als 

diferents espais guarnits. 

La reunió informativa no limita el nombre de representants per espai però, per 

una qüestió d’ordre, sí que s’ha d’anomenar un portaveu en cada tema i una 

sola persona que emeti el vot per entitat, en cas que sigui necessari. 

D’aquesta manera el comitè, sempre que sigui possible, durà a reunió 

informativa aquells temes d’interès general per a poder fer-ne un debat extens. 

Tanmateix, aquells temes que afectin normativa o funcionament de la Fundació 

hauran de ser posteriorment ratificats en aprovació del Patronat, com així ho 

dicten els estatuts. 

És, per tant, d’interès de tots els carrers i places assistir a aquestes reunions. 

Aquesta es controlarà per a assegurar que tot espai guarnit rep la informació 

necessària.  
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CAPÍTOL 1. NORMATIVA DE GUARNIT, ACTIVITAT I ACTES 

La Fundació Festa Major de Gràcia té com a activitat principal la Festa Major, 

compresa entre el 15 i el 21 d’agost. 

Tanmateix, és alhora impulsora de la cultura popular catalana, organitzant o 

participant en d’altres activitats durant tot l’any, com poden ser la cavalcada de 

carteres reials, carnestoltes, l’aplec de la sardana, foguerons, etc. 

Per a preservar la continuïtat d’aquestes activitats de forma tradicional, es 

reglamenta la seva participació o format a través d’una puntuació que afecta la 

subvenció rebuda per cada carrer o plaça de la part corresponent a l’aportació 

de la Fundació. Aquesta es detallarà en cada bloc del present text però es pot 

resumir en el següent quadre: 

ACTIVITATS VALORACIÓ 

a) Guarnit 0 o 7 punts 

b) Seguretat 0 o 4 punts 

c) Programació d'activitats i compliment horari De 0 a 7 punts 

d) Assistència a actes i participació en l’organització 

d’activitats de la Fundació 

De 0 a 7 punts 

TOTAL 25 punts 

L’atorgament d’aquest punts aniran a càrrec dels següents òrgans, tal com 

s’explica de forma més detallada en els blocs corresponents: 

 Comissió de seguiment: valoració dels conceptes a) Guarnit i b) 

seguretat 

 Comitè: valoració dels conceptes c) Programació d’activitat i compliment 

d’horari, i d) Assistència a actes i participació en l’organització d’activitats 

de la Fundació 

Els punts totals obtinguts serviran per ponderar la part variable de la subvenció.  

En cas que un o més carrers obtinguin una valoració negativa, en qualsevol 

dels àmbits descrits en el reglament, el Comitè de Direcció de la Fundació 

haurà d'informar-los mitjançant una carta, en la qual hi hauran de constar els 

motius pels quals la comissió ha emès el seu vot desfavorable. 
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El carrer o plaça valorat negativament, que ho desitgi, podrà presentar les 

seves al·legacions davant la comissió competent en el tema en un termini de 

48 hores després de rebre la notificació. 

En darrera instància, i en cas que sigui necessari, es pot considerar recórrer al 

Patronat per a prendre una determinació final. 

 

A. GUARNIT – NORMATIVA I COMPLIMENT   

1. DEFINICIÓ DE GUARNIMENTS I NORMATIVA BÀSICA 

El guarnit dels nostres carrers i places és el tret diferencial de la Festa Major de 

Gràcia. Allò que ens atorga un reconeixement especial arreu.  

Per això, tots els carrers i places que formen part de la Fundació Festa Major 

de Gràcia, han de guarnir l'espai on es duguin a terme les seves activitats 

durant la festa, i es dotarà el guarnit d'una partida pressupostària a l'efecte que 

contribueixi a incentivar la qualitat dels mateixos i fomenti la seva promoció i 

divulgació. 

Aquest reglament recull la normativa bàsica que han de complir els espais tant 

en el propi guarnit com en la seva seguretat i construcció: 

Guarnit 

- Els guarniments han de tenir com a mínim dues entrades o sortides, un 

sostre i detalls adients. Tots ells han de ser coherents amb el conjunt. 

Donada la problemàtica especial de les places, podran substituir les 

entrades per importants motius centrals i/o laterals. 

- El guarniment mai pot fer menció a marques, empreses o interessos 

particulars. 

- El guarniment no podrà estar realitzat per cap tipus d'empresa ni per 

professionals de manera remunerada. 

- Amb la finalitat de donar la màxima informació al jurat tots els carrers i 

places hauran d'emplenar la fitxa tècnica que els facilitarà la FUNDACIÓ 

FESTA MAJOR DE GRÀCIA en la qual hi haurà de constar com a mínim: 

el nom del carrer, les mides (ample i llarg i a ser possible metres 

quadrats guarnits) breu descripció del guarniment i títol. Els carrers i 

places que ho desitgin podran ampliar la informació adjuntant un dossier, 

que hauran d'elaborar ells mateixos i que mai podrà superar els cinc fulls 

format DIN-A4 material gràfic inclòs (veure fitxa tècnica descripció 

annex1). 
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- L’ús de productes, articles o materials que no estiguin treballats haurà de 

ser sempre com a elements complementaris d’altres, dins dels motius de 

major importància (portalades, motiu central i sostre), essent els 

elements principals del conjunt sempre resultat de treball i manipulació. 

- Els carrers i places no trauran les peces del guarnit fins el dia del 

desmuntatge. Es podrà incloure en els programes de la Festa Major. 

- Es penjaran de Sant Jaume a la Mercè a un lloc visible del carrer o 

plaça, com a mínim, les següent banderes: De Gràcia, de la Fundació i 

la de Respectem el Guarnit.  

 

Seguretat 

- L' espai de guarnit ha de deixar en tot moment un recorregut 

completament lliure d'obstacles segons normativa de seguretat i a la 

vegada facilitar un camí pel desplaçament de les persones amb mobilitat 

reduïda. Aquest recorregut s'adaptarà a la realitat i a les característiques 

de cada carrer. Salvant la zona de la tarima en carrers amb 

característiques concretes, l'amplada del recorregut haurà de ser 

d'almenys 1,50 m al llarg de tot el circuit, adaptant el guarnit en el cas 

que sigui necessari.  

- Les portalades no podran reduir, en cap cas, el pas establert pel 

recorregut al llarg del carrer ni amb elements decoratius ni de cap altra 

mena d'objectes. En el cas que les característiques del carrer ho 

permetin es deixarà un pas d'un mínim de 2 m, d'amplada. Si això no fos 

possible es deixarien dos passos diferenciats. 

- Només en el cas dels carrers amb sentit únic predeterminat, la sortida 

complirà sempre els 2 m d’amplada i l’entrada pot ser de 1.5 m. 

- Dins dels carrers o places, del sostre no podran penjar elements que 

impedeixin el pas dels vianants i molt especialment el del recorregut 

establert. 

- Per a poder obrir els carrers al pas dels visitants i donar inici a la Festa 

Major els carrers i places assumeixen el compromís d'acabar el guarnit, 

tenir l'espai net de material com a màxim a les 09:00h del dia 15 d'agost. 

L'incompliment d'aquest compromís estarà només justificat per causes 

de força major però en cap cas durà associada una sanció. El Jurat 

podrà passar a partir de les 9h del matí, per tal de valorar el carrer. La 

comissió pot decidir tancar temporalment el carrer, durant la visita del 

jurat. 
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- La traca d’inici es podrà llençar a partir de les 08:00h del dia 15 d’agost. 

- La traca de tancament es podrà llençar o bé just acabada la Festa del 

dia 21 o en acabar el desmuntatge el dia 22. En cap cas durant la 

matinada, per respectar el descans del veïnat.  

Tasques de la comissió de control 

Una Comissió vetllarà pel compliment aquesta normativa. (Comissió de 

guarnits). Aquesta estarà formada per un membre de cada un dels carrers que 

l'any anterior hagin aconseguit els tres premis d’honor, l'onzè i el dotzè premi. 

El seu funcionament serà el següent:  

- Els membres de la comissió visitaran tots els carrers i places i emetran 

un veredicte favorable o desfavorable de cada carrer o plaça sobre el 

compliment del present reglament. 

- Cada membre de la comissió rebrà dues graelles: una amb els 

conceptes normatius d’aquest reglament; l'altra serà un full de control 

que hauran de segellar tots els carrers i places o en el seu defecte amb 

signatura i DNI d’algun membre de la Junta Directiva de la respectiva 

comissió o associació. (Veure annex 2) 

- Cada membre de la Comissió de Valoració de Guarniments lliurarà el dia 

18 les dues graelles a la secretaria de la Fundació, la qual aixecarà acta 

del resultat i de la posterior valoració que emeti la Comissió. 

- La comissió de valoració del guarnit atorgarà 11 punts a aquells carrers o 

places que compleixin el que aquí està recollit, de la següent manera:  

CONCEPTE VALORACIÓ 

a) Normativa bàsica de guarnit 0 o 7 punts 

b) Normes de Seguretat 0 o 4 punts 

TOTAL 11 punts 

 

Guarnit i carnestoltes 

Una comissió de carnestoltes formada per la persona responsable 

d’activitats del comitè i dues persones escollides de la comissió habitual de 

treball, podrà demanar als carrers durant la Festa Major que cedeixin peces 

del seu guarnit per decorar la carrossa de carnestoltes del proper any. 
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Aquest material podrà guardar-se al magatzem de la fundació si els carrers 

així ho requereixen.  

 

 

B. PROGRAMA D’ACTIVITATS - NORMATIVA I COMPLIMENT 

El comitè de la Fundació Festa Major de Gràcia valorarà els punts que donen 

dret a percebre els incentius d’aquest àmbit a partir de dos conceptes: 

programació d’activitats i compliment d’horaris. 

1. PROGRAMACIÓ  

El carrer o plaça ha d’organitzar en el seu espai guarnit actes i activitats com a 

mínim en 15 de les 21 franges horàries de la festa. Els 7 dies de festa estan 

dividits en 3 franges horàries. Activitats programades que comencen:  

 Matí: a 8:00 fins a 13:59 hores. 

 Tarda: a 14:00 fins a 20:59 hores. 

 Nit: a 21:00 fins a 02:00 de diumenge a dijous; 3:30 el divendres i 

dissabte. 

El carrer o plaça ha d’incloure en la seva programació, com a mínim, les 

activitats següents:  

a) 5 actes veïnals-socials: Dinars i sopars de carmanyola, sopars de veïns, 

vermuts, berenars infantils i xocolatades; documentals i cinema a la 

fresca; jocs de taula; activitats inclusives; activitats de conscienciació i 

respecte a la tradició de la Festa Major i de respecte als veïns (com per 

exemple tallers de guarnit o activitats amb el taller d’Història de Gràcia), 

etc. 

b) 5 activitats infantils: Tallers organitzats pel propi espai o actuacions 

contractades. 

c) 1 activitat Havaneres o sardanes. 

d) 4  espectacles en viu: Teatre, dansa, música en directe, karaoke, cinema 

a la fresca, etc. Només es permet una nit de discoteca mòbil. En el cas 

que n’hi hagi cap altra dia, aquesta no pot ser considerada l’activitat 

principal. 

Cada activitat només podrà comptabilitzar un cop en una de les tipologies. 



 

9 

 

Mantenint sempre la llibertat de programació de cada carrer i plaça, tots es 

comprometen a que almenys una de les nits es programi amb activitats o 

concerts que no causin molèsties a l’entorn més proper.  

2. HORARIS  

Els concerts nocturns començaran com a molt aviat a les 23:00 i acabaran com 

a màxim a l’hora estipulada. 

En el cas que un carrer decideixi acabar les activitats abans de l’hora establerta 

aquest té la llibertat d’apagar els llums, com a molt una hora abans de la 

finalització de la festa.  

El concert “vermut” ocupa la franja de 12-14h (sonorització inclosa) i ha de ser 

de format “tranquil” (més tranquil que els nocturns. Per exemple: instrumental, 

cantautor, música “suau”...) 

Es permet un sol concert de tarda de 18:00 a 20:00 amb llibertat d’elecció en el 

dia. 

En cap cas podran coincidir el mateix dia les tres franges de concerts 

simultàniament (“vermut” – tarda - nit). 

La Festa acaba a les 02:00 de diumenge a dijous i a les 3:30 el divendres i 

dissabte. Això implica la finalització de la música i de la venta de beguda. Els 

llums poden romandre encesos mentre s’està recollint i el carrer s’acaba de 

buidar. 

 

L’incompliment en qualsevol d’aquests punt suposa penalització: 

CONCEPTE VALORACIÓ 

a) Programació 

0 o 3 punts – franges horàries i tipologia 

d’activitats 

0 o 1 punt – nit tranquil·la 

b) Horari  0 o 3 punts 

TOTAL 7 punts 
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C. PARTICIPACIÓ - ACTES D’ASSISTÈNCIA OBLIGATÒRIA  

La Fundació Festa Major de Gràcia donarà incentius als carrers i places 

que assisteixin als actes i participin en l’organització de les activitats de la 

Fundació.   

Els actes d’obligatòria assistència són: 

 Presentació del cartell de Festa Major (segon divendres de maig) 

 Presentació de la Festa Major (divendres més proper a st Jaume) 

 Lliurament de presents (16 d’agost) 

 Lliurament de premis del concurs de guarnits (17 d’agost) 

Les activitats anuals organitzades per la Fundació són: 

 Cicle de nadal (cant de la sibil·la, festa dels avis, cavalcada de reis) 

 Rua de carnestoltes 

 Aplec de la sardana 

 Concursos (literari, de fotografia...) 

Tots els carrers hauran d’aportar almenys 1 persona per la preparació i 

participació de la cavalcada de reis i/o la rua de carnestoltes.   

També hauran de participar amb almenys 1 voluntari en l’organització d’una de 

les següents activitats: aplec de la sardana i activitats organitzades amb els 

patrocinadors (cargolada, tastos...) 

Els punts associats a aquesta secció es comptabilitzen de la manera 

presentada al quadre següent: 

CONCEPTE VALORACIÓ 

a) Actes d’assistència obligatòria De 0 a 4 punts (i per cada acte) 

b) Participació en l’organització d’activitats  

0 o 2 punts (cavalcada reis o 

carnestoltes) 

0 o 1 punts (festa dels avis, 

aplec, o activitats patrocinador) 

TOTAL 7 punts 
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Els carrers o places, que per una causa justificada  no puguin assistir a un dels 

actes obligatoris hauran de presentar un document que acrediti els motius que 

han originat la seva no presència. 
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CAPÍTOL 2. PREMIS I JURAT 

A. CONCEPTES DE VALORACIÓ I PUNTUACIÓ (per part del jurat) 

El Jurat  farà una valoració global de cada carrer i plaça, tenint en compte  

l'estètica, harmonia, disseny, originalitat, acabats.... del total d'elements que 

configurin l'espai guarnit: sostre/laterals, portalades, motius centrals, 

il·luminació, així com tots aquells detalls que la Comissió o Associació de cada 

carrer i/o plaça hagi elaborat. La valoració de Conjunt, és el criteri per fer 

guanyador el carrer. El Jurat podrà deliberar quin és el guanyador, tenint en 

comte els criteris de la graella.(veure fitxa annex 3). 

Per tenir aquesta visió general, s'observarà en deteniment els següents 

conceptes: 

 Portalades: Conjunt d'elements ornamentals ubicats a cadascun dels 

dos extrems del carrer, o tram de carrer, que defineixen i delimiten 

l'entrada i sortida del mateix. Ateses les característiques especials de les 

places excepcionalment podran substituir les entrades per varis motius 

centrals en correspondència estètica amb el conjunt del guarniment. 

S’haurà de clarificar quins són els motius centrals de les places, en la 

fitxa de descripció del guarnit. 

 Sostre: Conjunt d'elements harmònics que defineixen !a part superior 

del carrer o plaça. Del sostre es podran desprendre elements importants 

sempre i quan no impedeixin el pas dels vianants per sota d'ells.  

 Laterals: Elements harmònics i adients amb el conjunt del carrer 

col·locats en les parts laterals del carrer o plaça, de dalt a baix o de baix 

a dalt així com en les parets. Es valoraran els laterals, com a opció pels 

carrers o places, sense ser de caràcter obligat. 

 Il·luminació: Elements lluminosos integrats en els motius del 

guarniment que defineixen una estètica de llum pròpia i que es 

diferencien o substitueixen la llum convencional (fanals). 

 Detall artístic: Aquell o aquells elements que destaquin per la seva  

subtilesa,  originalitat, elegància i la seva confecció especial d’entre tots 

els carrers i places. 

 Reutilització: l'element o conjunt d'elements obtinguts després de 

treballar o manipular materials que originàriament hagin estat dissenyats 

per un altre tipus de finalitat i que hagin estat utilitzats prèviament pel 

seu ús original (exemple: ampolles. llaunes, diaris, etc.) Tanmateix, es 

podran considerar com a reutilitzables, els materials, peces o elements 

utilitzats en altres edicions, sempre i quan, no reprodueixin el mateix 
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ambient (haurà d'estar manipulat i transformat en un altre objecte.) 

 

Altres Possibles Criteris: 

 FUNCIONALITAT: Es valorarà que els carrers i places es respecti l’espai 

necessari per fer una mobilitat per tothom i que no hi hagi impediments. 

 INNOVACIÓ: Es valorarà les noves aportacions tecnològiques, de 

material, estructura, de llum o de so. 

 QUALITAT ARTÍSTICA i CREATIVITAT: Es valorarà el disseny de les 

peces i també els acabats. 

 

Tots els premis es valoraran de l'1 a 10 punts en la categoria general i del 1 al 5 

dins la categoria especial. La categoria de menció especial serà de l'1 al 3.  

Els premis de categories generals, les especials i les de menció especial, es 

puntuaran en una graella diferent i totalment independent. 

La puntuació final  de cada carrer serà l'obtinguda de la suma de tots els 

conceptes de tots els membres del jurat i no s'utilitzaran decimals. 

 

 

B. PREMIS 

El jurat del guarnit de la Festa Major atorgarà els premis següents en funció del 

requerits dins de les categories següents: 

Categoria General (hi ha tants premis com carrers i places que participen) 

Es valora la totalitat de l'impacte visual-conjunt del guarnit. 

L'ordre de premis serà: 

• Primer, segon i tercer premi d'honor.  

• Quart, cinquè, sisè, setè, vuitè, novè, desè i així successivament. 

 

Categories especials (un màxim de 5 premis) 

 Portalades: Al millor dels elements o conjunt d'elements que defineixen 

l'entrada o la sortida d'un carrer, o motiu central d’una plaça 

 Sostre/Laterals: Conjunt d’elements harmònics treballats que defineixen 

el sostre i les parets laterals del carrer o plaça. 

 Detall artístic: Aquell o aquells elements que destaquin per la seva 
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originalitat, elegància i la seva confecció d’entre tots els carrers i places. 

 Il·luminació: Al millor conjunt d'elements lluminosos integrats dins del 

propi guarniment. 

 Reutilització: A l'element o conjunt d'elements manipulats per l'obtenció 

d'un dispositiu, forma i/o volum diferent a l'original, per a una funció o 

utilització determinada d'una part o d'un total del guarniment. 

 

Categoria de menció especial (màxim de 1 premi) 

Aquesta categoria farà palesa de la seva menció, al carrer que hagi aportat 

algun element innovador, diferencial, funcional, elaboració artesanal, juntament 

amb el criteri del treball, personal, familiar, d'equip reflectit en el dossier. 

Aquesta menció es pot declarar deserta. 

 

Portada de programes (3 premis) 

El jurat valorarà també les portades dels diferents carrers en criteri de seu 

disseny, format, presentació, impacte visual.... i d’acord amb la temàtica del 

carrer i s'establirà un total de 3 premis de les portades dels programes de 

carrer. 

Punts a tenir en compte: 

 Coherència amb el guarnit del carrer. 

 Originalitat amb la seva execució. 

 Uniformitat en el concepte d'estil, maquetació. 

  

C. JURAT 

El coordinador del jurat és la figura encarregada de cercar els membres del 

jurat sota les premisses aquí redactades, transmetre tota la informació de les 

bases del concurs del guarnit i del funcionament de puntuació, així com de 

guiar-los en el procés. El coordinador del jurat farà de secretari, aixecarà acta 

de les votacions efectuades i dels premis atorgats. També serà la seva tasca 

entregar a la Fundació tota la documentació relacionada amb el concurs de 

guarnits per a que aquí quedi i pugui ser consultada per part dels carrers i 

places. 

La figura del coordinador l’escull finalment el comitè de la Fundació després de 

demanar als patrons noms de possibles candidats i valorar-los. 

El jurat estarà format per un mínim de 5 i un màxim de 7. Una part del jurat 
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estarà format per professionals dels següents àmbits: Disseny, Il·lustració, 

Escenografia, Escultura, Fotografia, Aparadorisme, Pintura o Dibuix artístic. A 

més dels anteriors, com a mínim 1 o 2 membres del jurat (segons nombre total) 

procediran de la cultura popular del territori, excloent Gràcia, per assegurar la 

imparcialitat.  

A la reunió informativa abans de Festa Major, el coordinador del jurat indicarà la 

professió, aficions i perfil curricular de cada membre del jurat. 

Sempre que sigui possible, dos membres del jurat hauran d'haver participat en 

el jurat de l'any anterior. La finalitat és la d'informar i servir de referència en 

aquells punts que pot ser interessant comparar amb l’any anterior.  

Tots els membres del jurat es reuniran a l’inici de l’activitat. Faran com a mínim 

dues passejades per cada carrer o plaça, una al matí i l'altra a la nit. La 

nocturna es farà quan ja no hi hagi llum natural. La primera visita es podrà fer a 

partir de les 9 del matí del dia 15 d’agost. 

Cada carrer podrà fer una breu introducció (entre 7 i 10 minuts) o recorregut al 

jurat per tal d’explicar les històries que s’amaguen darrere els guarnits, els 

autors i les intencions.  

El jurat es reunirà el dia desprès de les passejades per deliberar i valorar els 

guarniments dels carrers i declarar el seu resultat. 

El veredicte del jurat serà inapel·lable i secret fins el dia de l'acte d'entrega dels 

premis en públic. 
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CAPÍTOL 3. NORMATIVA PER A ENTRAR A FORMAR PART DE LA 

FUNDACIÓ FESTA MAJOR DE GRÀCIA COM A NOU ESPAI DE 

GUARNIMENT 

A. ADHESIÓ A LA FUNDACIÓ PRIVADA FESTA MAJOR DE GRÀCIA 

El carrer o plaça que vulgui formar part de la Fundació Privada Festa Major de 

Gràcia ha d’estar legalment constituïda com associació i inscrita el registre de 

la Conselleria de Justícia. La sol·licitud d’inscripció i l’acceptació per part de 

Justícia s’ha de realitzar abans de l’1 de gener de l’any que es vulgui fer Festa 

Major. 

El carrer o plaça que vulgui fer Festa Major haurà de comptar amb el suport de 

la majoria dels veïns del carrer. Aquest s’haurà de constatar amb un seguit 

d’assemblees, reunions i documentació que s’especifica a l’article 4. 

Un cop entregada tota la documentació per part del nou carrer o plaça, validada 

per la Fundació i tenint l’acceptació del districte (GUB), en el següent Patronat 

els Patrons hauran de votar la seva entrada a la Fundació Privada Festa Major 

de Gràcia 

B. SUPORT DELS VEÏNS NECESSARI PER ADHERIR-SE 

El carrer o plaça que vulgui adherir-se a la Fundació Festa Major de Gràcia per 

a celebrar la Festa al carrer necessita el suport i consentiment dels veïns i 

veïnes del tram afectat i rodalies. 

Els passos a seguir seran: 

 Acordar amb el Districte el nombre de veïns que es veurien afectats per 

la celebració de la Festa en el nou tram. 

 Convocar una assemblea informativa de caràcter veïnal. Aquesta ha de 

ser convocada almenys amb 15 dies d’antelació amb un avís al carrer, 

carta informativa a cada bústia i/o portal. 

 Es recomana fer un porta a porta per a recollir el màxim de signatures 

dels veïns, més si l’assemblea no ha tingut molta assistència.  

 La comissió haurà de recollir les signatures a favor i en contra dels veïns 

estipulats. Es pot reforçar amb signatures de veïns propers a la zona, 

però es presentaran per separat. Caldrà aportar les signatures d’almenys 

un 60% dels veïns acordats, d’aquestes més del 50% hauran de ser 

favorables. 

 El full de signatures haurà de contenir almenys la següent informació: 

Nom i cognoms, adreça, i DNI. 
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 S’haurà de recollir un acta de l’assembla on quedi reflectit el suport per a 

fer la Festa, i que s’acreditarà amb la documentació adjuntada.  

 

S’haurà d’entregar tota la documentació a la Fundació Festa Major de Gràcia, 

adjuntant fotos de les diferents fases del procés, abans del març de l’any en 

que es vol fer Festa Major. 

Aquells carrers ja existents però que han aturat la seva activitat durant més de 

3 anys hauran de passar altre cop per tot el procés. (És a dir, 3 estius sense fer 

Festa Major). 

C. PARTICIPACIÓ AL CONCURS DE GUARNITS 

Només podran participar al concurs de Guarnits els carrers o places que 

formen part de la Fundació Privada de Festa Major de Gràcia. 

Els carrers o places hauran d’acceptar el reglament del concurs de Guarnits. 

D. CESIÓ DE LOCAL DE GUARNIT O AJUTS AL LLOGUER  

Els carrers o places membres de la Fundació Privada Festa Major de Gràcia 

podran disposar d’un dels 6 espais situats al c/ Milà i Fontanals 6 o dels 2 

situats al carrer de la Travessera de Gràcia 102, per tal de poder realitzar el 

guarnit del seu carrer, sempre que no estigui ocupat per un altre carrer.  

Aquells carrers o places amb local propi rebran un ajut al lloguer proporcional al 

propi preu del lloguer i en el percentatge establert a la Fundació. 

Les dues ajudes no són compatibles. 
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MODIFICACIÓ DEL PRESENT REGLAMENT 

La modificació d’aquest reglament intern seguirà la normativa recollida als 

estatuts de la Fundació. 
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Annex1 – Fitxa de guarnit de cada carrer 

 

NOM DEL CARRER: 

 

Informació del carrer: 

 

Metres llargada: 

Metres amplada: 

Metres quadrats guarnits: 

Temps per realitzar el guarnit: 

Nombre de persones que han intervingut: 

Hores aproximades per a realitzar el projecte: 

 

Títol del guarnit: 

 

·Breu descripció de la temàtica del guarnit(20 línies màx) 

 -portades / entrades / sortides (especificar motiu centrals de les 

places) 

 -sostre / laterals 

 -il·luminació 

 -detalls artístics a destacar 

 -reutilització 

 

·Informació addicional (3/5 imatges) 

 

Materials Utilitzats: 

Tipus Quantitat Finalitat Altres 

    

    



 

20 

 

    

    

    

    

 

Materials Reutilitzats: 

Tipus Quantitat Finalitat Altres 
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Annex 2 – Graelles de la comissió de guarnits 

Graella de segells: Es recollirà el segell de cada carrer o plaça. En cas de no 

tenir-ne cal apuntar nom, cognom, dni i signatura d’un membre de la junta. 

(exemple d’un fragment de la graella) 

 

Graella recull de valoracions: 

Correspon al llistat dels carrers amb la resolució respecte el compliment del 

guarnit i la seva seguretat. 

(exemple d’un fragment de la graella) 
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Annex 3 

CONCEPTES DE VALORACIÓ, segons art.3 2 i 3 4 del Reglament de 

Guarniments. 

CATEGORIA GENERAL 

Puntuació del 1 al 10 , segons l'establert art.5 del Reglament de Guarniments 

Concepte Puntuació Comentari 

Entrada/Sortida (carrers) 

Motiu Central (places) 

  

 

 

Sostre 

 

Laterals () 

  

 

  

 

Il·luminació   

 

Reutilització   

 

Originalitat, acabats, 

coherència temàtica, 

imaginació.... 

 

  

 

Total del Conjunt   

  

CONCEPTES DE VALORACIÓ, segons art.3 2 i 3 4 del Reglament de 

Guarniments. 

CATEGORIA ESPECIAL 

Puntuació del 1 al 5, segons l'establert art.5 del Reglament de Guarniments 
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Concepte Puntuació Comentari 

Entrada/Sortida (carrers) 

Motiu Central (places) 

  

 

 

a-Sostre  

 

b-Laterals () 

  

 

  

 

Detall artístic   

 

Il·luminació 

 

  

 

Reutilització   

 

TOTAL CONCEPTES   

 

 

CONCEPTES DE VALORACIÓ, segons art.3 2 i 3 4 del Reglament de 

Guarniments. 

CATEGORIA MENCIÓ ESPECIAL 

Puntuació del 1 al 3, segons l'establert art.5 del Reglament de Guarniments 

 

Concepte Puntuació Comentari 

Innovació_   
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Qualitat artística i 

creativa_ 

  

 

Funcionalitat_   

 

TOTAL CONCEPTES   

 

 

 


