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Introducció 

 

Aquest informe pretén analitzar com s’ha desenvolupat  l’edició de la Feria de Abril, 2016 a Barcelona. 

La Fundació FECAC, (en procés de canvi de nom a Fundació ANDACAT), ha estat molts anys la promotora 
de la Fira d’Abril de Catalunya. Amb la nostra experiència i la voluntat de garantir la sostenibilitat d’aquest 
esdeveniment a Barcelona, cada any hem fet una valoració del desenvolupament de la Feria de Abril a 
Catalunya, tot fent propostes de millora, tant organitzatives, com de gestió i de transparència. 

L’any anterior, el 2015, ja vàrem exposar una valoració global denunciant la rescissió unilateral del contracte 
amb la Fundació per part de l’ajuntament i l’adjudicació directa a la Federació F.E.C.A.C. També vam posar 
en dubte les dades d’afluència aportades per la Federació F.E.C.A.C i vam denunciar la supressió de les 
mesures de control impulsades per la Fundació durant l’organització del 2014. A la vegada vàrem demanar a 
la mateixa Federació F.E.C.A.C, que fes públic el balanç econòmic de l’esdeveniment i de la seva gestió, cosa 
que no ha succeït tot i la insistència de diverses entitats Andaluses adscrites a la F.E.C.A.C. 

Enguany, degut a la novetat de l’adjudicació per concurs públic (amb l’objectiu declarat per l’Ajuntament, 
d’afavorir la transparència) hem fet un seguiment i anàlisis detallat de tot el procés, que queda recollit en 
aquest informe que fem arribar a aquells que desitgin conèixer o aprofundir sobre l’organització d’un dels 
esdeveniments més multitudinaris de la ciutat de Barcelona. 

Aquest document inclou un seguiment des de las primeres reunions mantingudes amb l’Ajuntament de 
Barcelona, passant pel concurs que va licitar Barcelona Serveis Municipals SA, la seva adjudicació i el 
seguiment de l’esdeveniment organitzat pel guanyador del concurs, la Federació d’Entitats Culturals 
Andaluses de Catalunya F.E.C.A.C. 
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1. Reunions amb el nou Govern de l’Ajuntament de Barcelona. 

Amb el nou canvi de govern de la ciutat,  la Fundació va sol·licitar reunió amb els nous gestor i es va realitzar  
una reunió amb el Tercer Tinent d’Alcalde el Sr. Jaume Asens, el dijous 22 de juliol de 2015. 

Al Sr. Asens se li va fer una presentació detallada de tot lo succeït amb l’anterior govern dirigit pel ex-alcalde 
el Sr. Xavier Tries, destacant  la rescissió del contracte que tenia la Fundació FECAC amb l’empresa BSM per 
organitzar la Feria de Abril, al Fòrum. 

Se li va donar copia d’un informe el que es  detallava i documentava tot el succeït entre novembre de 2013 i 
gener de 2015. També se li va informar de la demanda interposat a BSM reclamant per part de la Fundació la 
reposició del contracte i la indemnització pel perjudicis ocasionats. 

Finalment després de explicar amb detall al Sr. Asens tot lo succeït entre al F.E.C.A.C i la Fundació FECAC, i 
sobre tot la relació entre Garcia Prieto i l’actual direcció de la Federació, se li va exposar un nou projecta de 
Feria de Abril, el que la Fundació es compromet a donar cobertura  a totes les entitats que hi  participen  i 
obre un nou escenari de transparència en la gestió,  convidant a participar en l’organització a les 
administracions publiques de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona i Generalitat de 
Catalunya.  

Aquest projecta comptava i compta amb la participació de totes les federacions i coordinadores d’entitats 
andaluses a Catalunya, inclosa la F.E.C.A.C. 

El resum de la reunió va ser que estudiaria el projecte que li vam lliurar i que després de vacances ens 
tornaríem a veure. 

Reunió  amb Joan Llinares el 5 de novembre de 2015. 

Aquesta reunió va anar en el mateix context que la mantinguda amb el Sr. Jaume Asens, amb la novetat que 
el Sr. Llinares ens va comentar l' intenció de l'Ajuntament de licitar un concurs per la cessió de l’espai Fòrum, 
per l’organització de la Feria de Abril. 

Aquesta proposta va ser rebuda amb positiu per part nostra i vam realitzar dos observacions que creiem  
primordials per salvaguardar l’essència de l’esdeveniment. La primera era que no hi pugues participar cap 
empresa amb afany de lucre. La segona que el concurs fos per una adjudicació més llarga d’un any ja que fer-
ho anualment limitava molt la gestió organitzativa i la recerca de fonts de finançament privat. 

 

2. Licitació del Concurs. 

A mitjans de desembre es van publicar les bases del concurs de cessió d’un espai al Fòrum per a 
l’organització d’un esdeveniment de tipus cultural a traves de l’empresa Barcelona Serveis Municipals SA 
(BSM). 

Aquestes bases tenien alguns punts que consideràvem  que perjudicaven una correcta organització de la 
Feria de Abril, com la limitació d’exclusives en concepte de begudes, la disminució d’atraccions, la reducció  



 
 

horària en el tancament de l’activitat, l’obligació de contractar a traves de BSM els serveis de seguretat i 
sanitat,  i haver d’instal·lar grups electrògens per a la baixa tensió. 

Vàrem comunicar aquests punts a BSM per tal de que es corregís i en favor del bon del funcionament de 
l'esdeveniment. Adjuntem els mails que vam enviar, i les respostes del mateixos en el Annex 1. 

3. Adjudicació del concurs. 

Al concurs ens hi vàrem presentar la Fundació FECAC i la Federació F.E.C.A.C. Prèviament la Federació 
F.E.C.A.C va pressionar a l’Ajuntament de Barcelona, a través dels mitjans de comunicació, amenaçant amb 
endur-se la fira fóra de la Ciutat de Barcelona. Va esgrimir la inviabilitat econòmica d’organitzar 
l’esdeveniment sota les condicions del concurs i va llançar tot tipus d’acusacions a l’alcaldessa. 

La Federació F.E.C.A.C va impugnar la taula de contractació. La seva impugnació va ser acceptada, eliminant 
del jurat a dos especialistes independents en Cultura Andalusa, quedant només a la taula un especialista en 
cultura popular i la resta de representants tècnics i polítics. 

La Fundació FECAC, per la seva part, també va demanar la nul·litat de la taula del jurat degut a la presència 
de dos membres de BSM SA que feien de jurat i,  a la vegada, tenien un litigi judicial obert amb la Fundació 
FECAC per la rescissió unilateral de l’antic contracte d’organització de la Feria de Abril de Catalunya. 

La petició de la Fundació FECAC no va ser acceptada (adjuntem documentació Annex 2). 

Finalment l’adjudicació del concurs va ser en favor de la F.E.C.A.C, degut a una oferta econòmica molt 
superior a la de la Fundació. Cal destacar que el concurs no “topava” les sobre-ofertes econòmiques ni 
disposava de cap clàusula d’alça temerària, permetent que guanyés el millor postor i no pas el millor projecte 
cultural. 

En l’apartat econòmic el qual puntuava 30 punts l’import de sortida va ser de 12.800 €, la Fundació va oferta, 
20,000 €  i la F.E.C.A.C 90.000 €, amb lo que va obtenir la major puntuació. 

També va puntuar en: 

• La reducció horària del tancament de  l’activitat , amb la proposta de tancar una hora abans tots el dies, 
quedant que els divendres i dissabtes se tancava  a les 03:30 h i de diumenge a dijous a les 23:00 h 
(va obtenir 8 punts) 

• En l’apartat de fill musical també va puntuar al comprometre's a instal·lar un fill musical al terreny de la 
Plataforma Marina destinat a les atraccions,  per tal d'unificar la musica de totes les atraccions en un 
sol ambient musical (va obtenir 4 punts) 

• Com reducció de dies de desmuntatge va oferir passar dels 9 dies de desmuntatge que marcava el 
Plec Tècnic a sols 7 dies, la qual cosa també li va suposar guanyar puntuació. (va obtenir 8 punts) 

A l’apartat cultural, el de transparència i el retorn del guanys de l’esdeveniment, la Fundació va obtenir la 
màxima puntuació i la F.E.C.A.C no va passar dels 3 punts sobre 10. 

S’adjunta acta de la mesa de contractació en el Annex 3. 



 
 

4. Seguiment del desenvolupament de la Feria de Abril 2016, plena d’irregularitats. 

a) Irregularitats en la formalització del contracte. 

El concurs es va adjudicar el dia 29/01/2016 i es va notificar la resolució el dia 02/02/2016 per 
Mail, amb lo que s'havia de formalitzar el contracte 4 dies després, tal i com recollia el Plec 
Administratiu, com a màxim el dia 11/02/2016. 

Text del Plec Administratiu:  

“ 15.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

1. Amb la formalització del contracte aquest quedar perfeccionat. 

El contracte s´haurà de formalitzar per escrit, mitjançant document privat, signant-se per 
les parts, en el termini màxim de 4 dies hàbils a comptar des de la notificació de la 
resolució del procediment… 

… En el supòsit que el guanyador no atengués el requeriment de l’entitat, no complís els 
requisits per a la celebració del contracte o impedís que es formalitzes en el termini 
assenyalat, l’entitat podrà procedir a resoldre l’adjudicació, donat un tràmit d’audiència a 
l’interessat de 2 dies naturals…” 

La realitat es que el contracte es va signar el dia 25/02/2016, 23 dies hàbils després de ser 
notificada  la resolució a les parts i no 4 dies com es recull a les basses, i només es va dipositar 
la garantia  de 10.000 €, l' import ofert de 90.000 € es va ingressar a BSM el dia 18/03/2016. 

Creiem que aquesta acció no s’ajusta a lo publicat en les basses del concurs i sembla ser que la 
F.E.C.A.C  va poder disposar de mes temps per obtenir l' import de l’oferta. 

La Formalització del Contracte es va publicar en el Web de Transparència de BSM el dia 
09/05/2016, en l’apartat de Formalització, fins aquesta data ha estat a l’apartat d’Adjudicats.  

Aquestes dades es van poder comprovar per part de la Fundació, en dues visites realitzades a 
les oficines de BSM per tal de poder revisar l’expedient de la licitació, una el dia 01-03-2016 i la 
segona el dia 18-04-2016.   

  b) Incompliment del planell d’ubicació de les atraccions. 

Un dels problemes que es va detectar a la licitació de BSM, va ser la distribució imposada en els 
terrenys de les atraccions. El Plec Tècnic determinava un planell on es marcava molt clar l'espai 
que es podia utilitzar per a la instal·lació d’atraccions i deixava també molt clar l'espai que 
quedava per els carrers de circulació de públic. 

Aquesta acció perjudicava molt poder garantir el manteniment del mateix numero d’atraccions 
que tradicionalment participen a la Feria de Abril, i que de pas es reduïen de forma considerable 
els ingressos per les taxes que abona aquest col·lectiu a l’organització.  



 
 

Una vegada es van iniciar els treballs de muntatge, es va veure que la distribució de l’espai 
d’atraccions tenia una modificació que permetia mantenir el mateix número d’atraccions que en 
edicions anteriors. 

Plano publicat en el concurs i plano de com van quedar instal·lat definitivament les atraccions. 

 

Com es pot observar hi ha una modificació d’un planell a un altre, ja que es crea un carrer en mig 
del terreny que permet incloure major número d’atraccions que en el planell inicial publicat en el 
plec. 

c) Incompliments en el control d’aforament. 

Una de les condicions importants i nova respecte a altres edicions, a estat el control d’aforament, 
tan del recinte en general com el de cada caseta. 

Text del que es va publicar al Plec Tècnic: 

“... Addicionalment l’ADJUDICATARI serà el responsable del control d’aforament de tots 
els espais tancats s’incorporaran a l’entrada, en lloc absolutament visible, la màxima 
ocupació permesa d’acords amb les característiques físiques de l’espai disponible segons 
el projecte de llicencia. 

Serà responsabilitat de la entitat adjudicatària assegurar que a cada caseta o espai públic 
tancat es controla l’aforament en tot moment. La forma de controlar-lo pot ser mitjançant 
comptatge manual  (per persones) o automàtic (amb torns). 

El tenir que complir amb aquesta acció, suposava un increment dels costos de personal de 
control d’accés en les casetes. 

En diferents visites que s’han realitzat a la Feria de Abril, s’ha certificat que únicament hi havia un 
control d’accés pel recinte en general, però que no hi havia cap control ni mecànic ni humà a 
l'accés de les casetes, ni tampoc cap cartell que indiqués el numero d’aforament, a excepció de 
la caseta de la organització. 



 
 

Un altre incompliment per part de l’adjudicatari. 

En les següents fotografies es pot observar com no hi havia ninguna indicació de numero 
d’aforament ni tampoc ningú mitja de control. 

 

 

d) Incompliments en els horaris de tancament de l’activitat. 

El diumenge 24 d’abril, una comissió de la Fundació va estar visitant la Feria de Abril per avaluar 
diferents aspectes organitzatius, entre ells el de certificar que es tancava a les 23:00 hores, tal i 
com constava a l'oferta de l’adjudicatari. 

A les 22:00 havent estat presents a la caseta nº 23 vam veure com el mateix president de la 
F.E.C.A.C, Sr. Daniel Salinero es presentava a la mateixa caseta sobre les 22:30 per parlar amb 
els components del grup de ball, sobre les 23:00 hores va arribar el Sr. Francisco Carmona i en 
cap moment es va aturar la musica de la caseta ni de les casetes properes. Els números de  



 
 

casetes que vam poder certificar que tenia la musica en funcionament passada les 23:00 hores 
son la 14,15,16,17, (18-19-20), 24 i 25. 

Sobre les 23:15 vam a anar a la porta principal certificant que l’activitat de la Feria de Abril seguia 
funcionat  i que tampoc es prohibia l’accés al recinte, mantenint-se les portes obertes. 

Es va efectuar una trucada a BSM per denunciar aquest incompliment. 

Malgrat denunciem els incompliments de la Federació F.E.C.A.C, nosaltres no compartim la 
proposta de reducció d’horaris proposada per l’Ajuntament i ampliada per la Federació. No 
trobem lògic que la Feria de Abril tingui de tancar a les 00:00 h i per altres esdeveniments no 
sigui així. Podem posar com exemple el PRIMAVERA SOUND, on l'últim concert programat pel 
dijous 2 de juliol va finalitzar a les 06:00 h de la matinada. Cal tenir en compte que el nivell 
d’impacte acústic i de gent és molt superior el del Primavera Sound que no pas a la Feria d’Abril.  

Aforament màxim del Primavera Sound es de 50.000 persones i el de la Feria de Abril de 25.000 
persones. 

e) Incompliment del fil musical en l’espai d’atraccions. 

En aquest apartat també es va incomplir l’oferta de l’adjudicatari,  ja que ens tres visites a l'espai 
de les atraccions varem poder constatar que la musica no era la mateixa i que el volum de les 
diferents atraccions era desigual. 

També tenim constància, de les nombroses queixes que ha rebut el Consell de Dones de 
Barcelona, en referencia a una cançó que es reproduïa en l’atracció del Toro Mecànic, amb una 
lletra que incorporava una frase discriminatòria amb les dones, sexista i ofensiva.  

Un altre prova de que l’adjudicatari no va complir amb els seus compromisos. 

f) Incompliment en el desmuntatge de la Feria de Abril. 

La Feria de Abril es va clausurar el diumenge 1 de maig. Per tant, segons constava a  l’oferta de 
de la F.E.C.A.C, de reduir en 3 dies el desmuntatge. El dissabte 7 de maig a les 00:00 havia 
d’estar el recinte buit i net, ja que la data màxima publicada en el plec tècnic era el dia 10 de 
maig. 

Evidentment, aquest compromís tampoc es va complir, tal i com vam poder constatar, el 
divendres 6 de maig a les 19:00 i el dissabte 7 de maig a les 12:00, continuaven muntades 
casetes i instal·lacions de baixa tensió. 

Segons il·lustren les següents fotografies. 

 

 



 
  

Fotografies tomades el divendres 6 de maig, 19:00 hores.    

 

Fotografies tomades el dissabte 7 de maig, 12:00 hores.    

                  

         

5. Una fira amb poca oferta cultural i molta oferta comercial. 

També volem fer pales el nostra anàlisi sobre el model de fira d’aquest any on creiem que els visitants i les 
entitats han sortit clarament perjudicats.  

Primerament cal destacar la inexistència de programa cultural. En cap lloc s’ha publicat el contingut del  



 
 

programa d’actes ni s’ha fet difusió dels esdeveniments troncals de la Fira. Un cop més el visitant s’ha sentit 
“perdut” i sense informació de la fira com poden ser un planell i un programa. 

Hi ha hagut espectacles presentats per part de la F.E.C.A.C al concurs públic, com l’espectacle musical de 
flamenc “Curro el Palmo” produït per la productora “Octubre Teatral”, que han sigut des programats i 
substituïts a última hora. La Fundació a tingut converses amb els representats “d’Octubre Teatral” i podem 
constatar el seu malestar al tenir la sensació d’haver estat utilitzats per guanyar puntuació en el concurs. 

A més de la inexistent presentació d’un programa cultural definit, un cop a la fira, el visitant s’ha trobat amb un 
excés d’oferta comercial i una de les participacions més baixes per part de les entitats, associacions i partits 
polítics mai recordades. 

La Federació F.E.C.A.C només ha aconseguit que 14 de les seves entitats gestionin casetes. Aquest any més 
del 57% de les casetes de la Feria de Abril han estat casetes comercials o de restauració. El cas arriba a ser 
tant flagrant que 6 entitats de la F.E.C.A.C han subrogat l’explotació de les seves casetes a “mesones”. 

Cal destacar que aquest any no han muntat 5 entitats de la passada edició, de les quals 4 son tradicionals de 
la Feria de Abril i la gestió de les seves casetes es feia amb el socis a nivell voluntari com Casa de Utrera, 
Andalucía y Catalunya, Hermandad Rociera de Badalona, Hermandad Rociera Postora Almonteña, C.A de 
Canovelles. 

Amb tot, el repartiment de les 51 casetes d’aquest any ha estat el següent: 

- 12 casetes comercials de venta directa de productes. 

- 11 casetes de mesons i restauració. 

- 7 casetes d’entitats no federades en F.E.C.A.C. 

- 1 caseta de Partits polítics. 

- 14 casetes d’entitats federades en F.E.C.A.C, gestionades per els seus socis. 

- 6 casetes d’entitats federades en F.E.C.A.C, explotades per empreses de restauració. 

D’aquestes 6 entitats, n’hi ha 3, que els seus presidents formen part de la Junta Directiva de la F.E.C.A.C, 
Casa de  Andalucía de Barcelona, Flamenco Vivo, Centro Cultural Andaluz de Santa Perpetua de la Moguda. 

Amb aquestes dades es pot deduir que de les 118 entitats que manifesta el president de la F.E.C.A.C, 
únicament 14 participen en la Feria de abril como tals. La resta, un total de 37 casetes, són dedicades a 
espais Comercials en diferents formats. 

 

 

 



 
 

Plano del Real de la Feria de Abril, 2016. 

 

 

6. Conclusions.  

Des del 2015 la Feria de Abril consolida una tendència preocupant 

Aquesta Feria de Abril 2016 ha exagerat la tendència negativa de l’esdeveniment iniciada el 2015, amb 
una davallada notable de visitants i de la qualitat ofertada, a la vegada que tampoc s’ha guanyat en el 
compliment dels compromisos de l’adjudicatari. 

No s’ha aconseguit transmetre més transparència 

El procés concursal ha generat polèmica i les bases han premiat els aspectes econòmics i tècnics per 
sobre dels aspectes culturals. Esperem que millori. Altrament no s’ha aconseguit donar la percepció de 
més transparència, ja que a hores d’ara encara es desconeixen els resultats econòmics de 
l’esdeveniment, ni tampoc s’han fet públiques les dades d’aforament, dia per dia, una xifra polèmica que 
cada any es posa en discussió. Tampoc es coneix el balanç de la campanya per atraure el públic 
“creuerista” que va prometre la Federació F.E.C.A.C. 



 
 

 

Una fira massa comercial i poc cultural 

En l’apartat cultural la Feria no ha complert amb les expectatives, consolidant la tendència de ser, cada 
cop més, una fira comercial i de restauració i no pas una fira de cultura. La baixa participació d’entitats, 
associacions i partits polítics, la subrogació de carpes d’entitats a “mesones” i la falta d’un programa 
cultural així ho demostren. 

La Feria s’ha de regenerar i ser sostenible econòmicament 

Des de la Fundació volem manifestar la necessitat de regenerar la Feria de Abril. Amb un model d’èxit i 
de qualitat, amb la Cultura com a eix central, sostenible econòmicament i amb la menor dependència 
possible de subvencions públiques. 

Volem que la Feria de Abril tingui un model econòmic basat en el retorn del beneficis a les entitats 
culturals andaluses, que no hipotequi amb deutes a l’esdeveniment ni als organitzadors per que no 
hagin de dependre del suport públic. 

Si la Feria segueix el model organitzatiu actual està condemnada a l’ofec econòmic i al fracàs. 

Si de veritat l’Ajuntament amb tots el Grups Municipals volen que la Feria de Abril continuï a Barcelona 
com a festa cultural, plural, participativa i que sigui un esdeveniment que vagi any rere any en augment 
de participació, de qualitat, de gestió transparent i rentable per tothom, esta clar que AQUEST NO ES 
EL CAMI. 

Si  ho volem, hem d’estar disposats a parlar i començar a treballar amb decisions fermes i amb 
responsabilitat, no s’hi valen les declaracions de transparències per després trobar-se amb el resultat 
d’aquest any: sense dades econòmiques ni de participació creïbles. 

Però si el que se es vol es que la Feria de Abril DESAPAREGUI, això es una altre cosa i per tant si que 
es el camí correcte. 

Per últim i veien que l’adjudicatari (F.E.C.A.C) NO  ha complert amb la seva oferta, demanem que tal i 
com recull la Declaració Responsable del concurs, no se li accepti la seva participació en els propers 
procediments públics de cessió de espai per el mateix esdeveniment cultural en el Fòrum. 

 

 

 

 

 



 
 

 

6. Proposta de Futur. 

Novament des de la Fundació, proposem dos opcions damunt de la taula: 

1)  Arribar a un acord amb l’Ajuntament per tal de tornar al contracte inicial de 2005 que es va actualitzar 
al 2013, i començar una nova etapa de diàleg entre les administracions i la Fundació per tal de que 
tothom pugui gaudir d’una Festa transparent, amb qualitat i amb una major participació d’entitats 
culturals. 
 
Això comportaria arribar a un acord i evitar un judici que creiem no es bo per a cap de les parts, ni per 
BSM i molt menys per el col·lectiu de entitats culturals. 
 

2)  En el cas que l’Ajuntament no vulgui acceptar la primera proposta, i que vulgui obrir un altre concurs 
preguem que sigui el més aviat possible. El temps és molt important per l’organització d’aquest 
esdeveniment i per a poder treballar en les millors condicions. 

El mes de setembre seria perfecte, per licitar i adjudicar a finals de mes o com molt tard principi 
d’octubre. 

La Feria de Abril, es i ha estat uns dels esdeveniments mes populars celebrats a Catalunya, organitzat per 
persones sense ànim de lucre. Es molt difícil poder realitzar be el treball i aconseguir que, cada vegada 
més, sigui un esdeveniment sostenible i que no depengui de les subvencions publiques.  
 
Es per aquesta raó, que demanem sentit comú a l’administració i als seus gestor per tal que facin tot el 
possible per afavorir-ho. 

Quedem a la seva disposició per treballar per la ciutat de Barcelona i la seva Cultura.  

 

Fundació FECAC 

Barcelona, 14 de juny de 2016. 
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