
 

LA COORDINADORA JUVENIL DE TONA ES DISSOL 

 

Després de 9 anys organitzant activitats per als joves del poble la Coordinadora Juvenil de Tona 

ha decidit dissoldre’s. Durant aquests anys la Coordinadora ha organitzat, entre altres actes, la 

Festa Major Jove, que s’ha consolidat com un dels esdeveniments més multitudinaris de la Festa 

Major d'estiu. 

 

Els membres de l'associació estem molt orgullosos i satisfets de la feina feta any rere any i de 

l'èxit que ha tingut la Festa Major Jove. Hi hem dedicat cada any, durant molts mesos, moltíssim 

temps i esforços i hem gaudit al màxim fent-ho, sempre sense ànim de lucre. Ens estimem molt 

la festa però ara, en una decisió difícil però ferma després de molta reflexió, creiem que és 

moment de dissoldre l'associació, per diversos motius. 

 

Primer de tot, creiem que no hi ha d'haver cap associació que sigui l'únic interlocutor dels joves 

davant l'Ajuntament, tal com ara se'ns demana. Qualsevol grup de joves hauria de poder 

organitzar activitats sense l'aprovació o implicació de cap entitat jeràrquicament superior. No 

volem tenir la responsabilitat de coordinar tots els grups de joves que vulguin organitzar 

activitats durant la Festa Major. La Coordinadora no hauria de tenir aquesta tasca ni ser un 

impediment per a ningú. 

 

Durant tots aquests anys hem dedicat molt de temps en l'organització de la Festa Major Jove, 

sense esperar-ne res a canvi. En cap cas buscàvem que l'Ajuntament ens donés les gràcies per 

fer-ho, malgrat que organitzàvem una part considerable de les activitats del programa de la 

Festa Major de cada any, que a més eren les més multitudinàries, amb molt pocs recursos. El 

que tampoc esperàvem era haver de demanar disculpes per fer-ho o haver de donar les gràcies 

nosaltres, ni haver de llegir com l'Ajuntament ens renyés en una carta rebuda a casa nostra. 

 

Pensem, a més, que el format dels últims anys de Festa Major Jove és insostenible, malgrat l'èxit 

que ha tingut, si no s'hi dediquen més recursos. Per la Coordinadora les últimes edicions han 

estat en conjunt deficitàries econòmicament, tot i les aportacions de l'Ajuntament. A més, la 

creixent afluència de públic fa cada cop més complicat garantir la seguretat dels assistents amb 

aquest format, tal com ja vam manifestar en aquesta última edició. 

 

Per acabar, creiem que l’oferta musical per als joves en el marc de la Festa Major no pot quedar 

orfe. En aquest sentit, pensem que un possible punt de partida seria que l'Ajuntament oferís un 

escenari obert a diferents joves que tinguessin interès en organitzar-hi alguna activitat, i els 

ajudés a coordinar-se. Animem, doncs,  als joves que vulguin muntar una festa a activar-se i 

organitzar-se perquè aquesta o altres propostes es facin realitat a la Festa Major de l’any vinent. 


