CONCLUSIONS
1. El congrés ha pres forma a partir de les 61 comunicacions i 70 esmenes a les ponències marc, en recollir la
pluralitat de veus respecte de les Festes de la Magdalena. Aquesta participació reforça la vocació inicial de fer
palés el conjunt de valors, inquietuds, anhels i objectius actuals dels castellonencs envers les seues festes. El
congrés ha suscitat un gran interés inicial, que no s'ha traslladat a la fase final, de debat i acords, amb un 52%
d'assistència de les 727 persones inscrites. El Comité Organitzador manifesta la seua satisfacció per la
participació de la ciutadania.
2. Organitzat per l'Ajuntament de Castelló, el IV Congrés Magdalener ha suposat un autèntic procés participatiu
i democràtic d'implicació amb la ciutat, els seus veïns i veïnes i les seues festes, i ha tingut una composició en el
seu Comité Organitzador consensuada i aprovada pel Consell Rector del Patronat Municipal de Festes, amb
representants de tots els grups polítics municipals i de diferents col·lectius i associacions festeres.
3. El procés d'elaboració de les ponències marc va ser obert i d'àmplies possibilitats de participació, però en
futures convocatòries seria bo afavorir més el diàleg i el debat entre persones i col·lectius amb posicionaments
diversos.
4. Les ponències marc han recollit el sentir de les comunicacions presentades i han estat publicades amb un
articulat que permetia que qualsevol congressista poguera estudiar-les i proposar les esmenes que considerara
oportunes. Per això, el resultat del congrés és aquell que s'obté del treball dels que han tingut interés a opinar i
debatre sobre els temes proposats. En aquest sentit, el congrés ha esdevingut un exercici democràtic que
assenta les bases per a la gestió, realització, programació i desenvolupament de les festes, tal com la ciutadania
castellonenca, en l'exercici de la seua llibertat, ha volgut.
5. Les declaracions institucionals del congrés possibiliten una plena pressa de consciència de la diversitat i
pluralitat dels col·lectius festers, a l'hora de prendre decisions per part d'aquelles persones i entitats festeres a
les quals els pertoque, ja que són el fruit d'un procés rigorós i participatiu que ha mogut a la reflexió individual
i col·lectiva i que ha posat les bases per a un debat seré, amb la contraposició d'arguments com a protagonista.
6. Es fa una crida als grups polítics municipals a assolir un necessari consens respecte de la reforma dels
Estatuts del Patronat Municipal de Festes.
7. El Comité Organitzador recull la convicció, compartida pels participants i col·lectius festers de la importància
de canalitzar la reflexió pública respecte de les festes de Castelló i, en aquest sentit, fa una crida a l'Ajuntament
de Castelló sobre la conveniència d'establir una periodicitat –que recomanem de 5 anys- per a pròximes
edicions del Congrés Magdalener així com de realitzar-lo en el període de primavera i estiu.
8. Es fa palesa la necessitat de donar a conéixer les Festes de la Magdalena, per a la qual cosa cal afrontar
constructivament el futur des d'un espai on totes i tots tinguem cabuda.

