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PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER L’ORGANITZACIÓ DE LA FES TA MAJOR DE 
PALAMÓS 2013  
 
El 29 de novembre  es fa la primera reunió del procés de participació. 
Intervenen 14 persones + 2 regidors + 2 tècnics 
Aquesta reunió és explicativa de com s’havia fet la festa major fins ara i per les 
intencions del procés de participació. S’explica també el pressupost a destinar i els 
passos a seguir. 
Amb els assistents es decideix que tothom portarà propostes per a la propera 
reunió per tal de configurar la propera Festa Major 
 
Difusió de la reunió: 
- facebook del centre Cultural La Gorga 
- plana web de l’Ajuntament de Palamós 
- mailing habitual de les entitats i particulars interessats  
- nota de premsa habitual 
- Ràdio Palamós 
- confecció de 3.700 fulletons que es reparteixen de la següent manera: 

• Es contracta a l’Anna Sagrera per anar dos dies al davant del mercat 
Municipal a informar i fer difusió de les reunions (700 unitats).  

• Es fa un repartiment especial de fulletons a la Llar de la Gent Gran (100 
unitats) 

• Es reparteix un fulletó a cada alumne dels centres educatius de Palamós de 
0 a 18 anys (2.700 unitats) 

• Es reparteixen entre els equipaments municipals, amb especial atenció a la 
Biblioteca on es reparteix un fulletó amb cada préstec (200 unitats) 

 
 

La segona reunió es porta a terme l’11 de desembre . 
Intervenen 15 persones + 2 tècnics + 1 dinamitzadora 
Aquesta reunió es planteja més com un taller on configurar específicament la Festa 
Major del 2013.  
Es fan tres grups que fan tres propostes diferents que, posteriorment, es 
transformen en una de sola de manera comuna.  
Vist que hi ha molt públic potencial a la Llar de la Gent Gran, es decideix fer una 
reunió específica amb ells en el seu local per parlar d’aquest tema.  
 
La tercera reunió a la Llar de la Gent Gran es porta a terme el 20 de desembre . 
Intervenen 31 persones + 1 dinamitzadora de la Llar + 2 tècnics 
El dia i l’hora es pacten amb Angy, dinamitzadora de la Llar. 
Es presenta la proposta que surt de la segona reunió i s’hi fan les aportacions que 
s’hi creuen convenients.  
 
El resultat final és a la darrera plana. 
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Un cop recollides totes les aportacions, s’han quantificat i en resulta una proposta 
final per la Festa Major 2013  que caldrà validar en una propera reunió que serà 
oberta i lliure a tothom, però que seria convenient convidar específicament a: 
- regidors del Consistori 
- tècnics 
- membres que van participar de l’enquesta 
- membres que han participat d’alguna de les reunions 
- membres del Consell 
- mailing d’entitats 
- nota al facebook, web de l’Ajuntament i Ràdio Palamós 
 
Propera reunió de tancament i retorn del procés de participació: 
- dimarts 12 de febrer a les 19.30 h a la sala polivalent de la Biblioteca 
 
 
 
 
Notes: 

• Tot el material aportat a les reunions o resultant de les mateixes, està penjat 
a la plana web de l’Ajuntament de Palamós, en els punts d’interès de 
Participació ciutadana i de Festa Major.  

 
• El procés de Participació Ciutadana de la Festa Major 2013 rep una 

subvenció de 5.000 € de la Diputació de Girona.  
 

• Es proposarà d’anar a Ràdio Palamós i TV Costa Brava a publicitar el procés 
de participació i anunciar la tercera i darrera reunió.  
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Activitats 
prèvies: 
 
- 15 de juny: 
Concurs de 
Colles 
 
- 21 de juny: 1a 
nit d’estiu 
 

22 de juny  23 de juny  24 de juny  25 de juny  26 de juny  Activitats 
posteriors: 
 
- 29 de juny: 
Revetlla de St. 
Pere 
 

 - Festa infantil d’aigua 
(Xeringada) 
 
 
 
 

- Pregoner i grallers - Despertada amb 
esmorzar popular. 
Ajuntament xocolata i la 
gent concurs de 
magdalenes 

- Pregoner i grallers 

- Descarrilada (de 17 a 
21h) 

- Pregó 
 
 
 
 

- Fefe 
- Concert Selvatana o 
similar 
- Jamm session a la 
plaça del Forn 

- Teatre de la gent gran 
(19h) 
- Jocs popular 

- Sardanes (19h)  
- Concert Coral (20h) 
- Disco baby (18 a 22h) 
- Ball de la tercera edat 

- Jazz a la Fosca 
(JazzTic) 

- Correfoc pels Diables 
de La Fosca 
- Revetlla a l’Arbreda 
 

- Ball Selvatana o 
similar 

- Sardanes (21h) 
- Havaneres amb Norai 
amb cremat (23.30 h) 

- Focs 

- Barraques del 21 al 25 de juny (ambdós dies inclosos) 
- La Ràdio al carrer: Ràdio SOMREGGAE i Ràdio Palamós 
- Tractament de la revista de la Festa Major 
- Possibilitat de Guarnir els carrers 
- Concurs de fotografia familiar: fer diferents punts i que per famílies o grups hagin de buscar des d’on ha estat feta la fotografia (El 
resultat dels premis es poden donar en el marc dels jocs populars del 25 de juny) 
- Si cal es vol fer màgia, es proposa el Mag Daniels (Josep Lloveras) per a públic familiar. 
- Proposar al Club de Rem si volen fer una Regata per Sant Joan  
- Intentar que una de les visites culturals sigui gratuïta. (Ho són totes les que es programen per festa major) 
- Recital de poesia i música a la platja (Es desestima i queda pendent de fer-se com a activitat interna de la Llar de la gent Gran) 
 

 
NOTA: Les activitats en gris són organitzades i proposades directament per les entitats  


