PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE FESTES
PER A LA CELEBRACIÓ DE “SA RUA” 2019 el DISSABTE 23 DE FEBRER
en lloc del DISSABTE 2 DE MARÇ

La PROPOSTA present es refereix al canvi de celebració de “SA RUA” 2019
de VILAFRANCA. En aquest cas, es tracta de què, vistes les consideracions
que tot seguit s’exposen, “SA RUA” tengui lloc el DISSABTE 23 DE FEBRER
en lloc del DISSABTE 2 DE MARÇ, data que, segons el calendari marcat per la
celebració de Pasqua, que fixa, a la vegada, la celebració del Dimecres de
cendra, hauria de ser, en principi, el dia de realització d’aquest esdeveniment si
ens atenim al “calendari tradicional”.
El fet de presentar aquesta proposta s’ha d’entendre com un FET PUNTUAL I
EXCEPCIONAL , que consisteix, bàsicament, en avançar una setmana la
celebració de SA RUA del 2019 per un únic però destacadíssim motiu que, a
proposta del servei tècnic de Festes d’aquest Ajuntament, s’exposa a
continuació.
El motiu principal i bàsic, que ens ha suggerit, a la vegada, a presentar
aquesta PROPOSTA de manera EXCEPCIONAL - atesa, també, una
EXCEPCIONALITAT en el CALENDARI d’enguany que a continuació s’explicita
-s’ha d’entendre dins el marc de la metodogia de treball en programes i
projectes que el servei tècnic de Cultura i Festes d’aquest Ajuntament fa servir
habitualment.
En aquest punt, i pel que fa a la qüestió que ens ocupa, el motiu de canvi de
data respon a què, dins els procediments de PREVISIÓ i ANTICIPACIÓ a l’hora
de programar aquest esdeveniment, s’ha considerat que la data del 2 de març
és poc “idònia” o “favorable” per contribuir a consolidar l’èxit habitual de
participació ciudadana a SA RUA; al contrari, pot ser més bé “un punt
amanaçador” – com se sol dir en l’argot professional – en què la participació
ciudadana - un dels “punts forts” d’aquest esdeveniment, com també s’empra
en l’argot professional - pot veure’s sensiblement afectat a la baixa.
El fet que es consideri, en aquest cas, el dissabte 2 de març, una data poc
“idònia” per afavorir els processos participatius ciutadans en aquest
esdeveniment té a veure amb l’EXCEPCIONALITAT que ens depara el
CALENDARI del 2019 i que afecta, de ple, la data referida. En aquest sentit, la
proposta d’anticipar una setmana SA RUA d’enguany respon a què, una
vegada examinat el calendari escolar del CEIP ES CREMAT del municipi – en
el que cursen la majoria dels nins i nines de Vilafranca en els cursos d’Infantil i
Primària - s’ha advertit que el DIJOUS 28 DE FEBRER i el DILLUNS 4 DE
MARÇ no són lectius - el primer, per haver estat elegit per la Conselleria
d’Educació com a FESTA ESCOLAR UNIFICADA i el segon, per haver estat
elegit no lectiu pel propi centre escolar – que, juntament amb el DIVENDRES 1
DE MARÇ , per ser festiu – DIA DE LES ILLES BALEARS – conformen, tot

plegat, amb el corresponents DISSABTE 2 DE MARÇ i DIUMENGE 3 DE
MARÇ, un període de 5 DIES SEGUITS NO LECTIUS – estam parlant del
dijous 28 de febrer al dilluns 4 de març, ambdós inclosos - i, per tant, MOLT
SUSCEPTIBLES, des del punt de vista de l’ANTICIPACIÓ I PREVISIÓ, de ser
“DATES IDÒNIES” o “FAVORABLES” perquè molta gent les consideri un
període “minivacacional” - temps per dedicar-lo al lleure o descans, o a la
conciliació de la vida familiar entre pares/mares amb fills/ filles, dedicat a
realitzar algun viatge, passar alguns dies a allotjaments de Mallorca fora del
municipi, etc – d’aquí que, se suggereix, des d’aquesta Regidoria, de manera
ANTICIPADA i PREVISIBLE, avançar l’esdeveniment de SA RUA d’enguany.
Amb tot, essent conscients que aquesta proposta – insistim – és
EXCEPCIONAL, es considera oportú tramitar-la amb la màxima anticipació
informativa i amb el màxim abast i consens possible entre tots els agents
implicats com són l’ajuntament, centres escolars, i, en especial, tot el teixit
associatiu del municipi, de manera que, amb la present, se’ls posi – se us posi en coneixement.

Per aquesta raó, se us tramet la present amb la proposta referida “ut supra”
perquè la tengueu en consideració i coneixement.

Regidoria de Festes.
Ajuntament de Vilafranca de Bonany.

Vilafranca de Bonany, 9 de gener de 2019.

