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RESUM DE LA REUNIÓ DE  PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE FE STA MAJOR 
2013  
 
Dia: 20-12-2012 
Hora: 17 h 
Lloc: Llar de la Gent Gran 
Assistents : 

1. Angy, dinamitzadora de la Llar 
2. Socis (en van venir 31, però només van dir el nom els següents): 

1. Cristina Rossell Ibern 
2. Luisa Puigmal Enrik 
3. Núria Boleda Freixa 
4. Concha Navarro 
5. S. Llatyzer 
6. Josep Lladó Ribas 
7. Jaume Datsira 
8. Antonia Lopez 
9. Dolors Castella 
10. Josep Vallecillos 
11. Maria Fàbrega 
12. Imma Merlos Tuset 
13. Carme Serra 
14. Lluís Figueras Gombch 
15. Conxa Garcia Vidal 
16. Dolors Gonzalez Pascual 
17. Marina Agustí Franch 
18. Merce Casellas Rof 
19. Francesc Taberner 
20. Ramon Blanco 
21. Elisa Cosos 
22. Narcis Masó Romero 
23. Enriqueta Fornells 
24. Josep M. Serra 
25. Ernestina Mateu 

3. Joan Fugarolas, tècnic de Participació Ciutadana  
4. Alexandra Mateu, tècnica de Cultura i Festes 

 
 
1.- Explicació tècnica de l’organització de la Fest a Major fins l’actualitat i de 
l’organització prevista per 2013  
- Antecedents 
- Criteris  
- Activitats que es van fer a la Festa Major 2012 
- Pressupost Festa Major 2012 
- Festa Major 2013: activitats previstes, pressupost.  
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2.- Pluja d’idees  
Es recullen tots els temes, propostes, suggeriments i idees que sorgeixen a la 
reunió, tenint en compte que no hi ha cap consens al respecte, sinó que són 
opinions personals que cal desenvolupar, consensuar i, si s’escau, aprovar. 
 

- Fer un festival poètic i musical al xiringuito de la platja 
- Que el Club de Rem organitzi una regata el dia 24 de juny 
- Visites culturals gratuïtes 
- Fer la revetlla de Sant Joan a Sant Joan 
- Fer la revetlla de Sant Joan a l’Arbreda 
- Fer sopar i revetlla de Sant Joan a la Nau dels 50 metres 
- Fer un ball per a la gent gran el 26 de juny 
- Organitzar una mostra de balls regionals i jotes aragoneses 
- Organitzar una trobada de colles geganteres i capgrossos 
 

 
4.- Comentaris  
Es valoren tots els punts i es matisen de manera grupal: 

- Fer un festival poètic i musical al xiringuito de la platja 
Es valora positivament aquest punt però es veu poc probable de portar a terme 
a la platja en aquestes dates. Es proposa que, com que per Sant Jordi a la llar 
es fan activitats poètiques, aquest punt es port proposar de fer per Sant Jordi 
 
- Que el Club de Rem organitzi una regata el dia 24 de juny 
Des de l’Ajuntament, es proposarà la idea al Club de Rem i ells seran els que 
veuran si ho poden o volen portar a terme 
 
- Visites culturals gratuïtes 
Des del Museu i l’àrea de patrimoni s’ofereixen diverses visites. Es proposarà si 
una d’elles pot ser gratuïta 
 
- Fer la revetlla de Sant Joan a Sant Joan 
- Fer la revetlla de Sant Joan a l’Arbreda 
- Fer sopar i revetlla de Sant Joan a la Nau dels 50 metres 
Aquests tres punts es tractes conjuntament. Al final es decideix que la millor 
opció és fer una revetlla a l’Arbreda per la proximitat geogràfica. També es 
planteja la possibilitat de llogar taules i que tothom es porti el seu sopar i fer un 
sopar – revetlla popular.  
 
- Fer un ball per a la gent gran el 26 de juny 
 
- Organitzar una mostra de balls regionals i jotes aragoneses 
Aquest punt es desestima 
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- Organitzar una trobada de colles geganteres i capgrossos 
Ja es porta a terme una trobada i, per tant, aquest punt queda desestimat. 
 

El ball del dia 26 de juny i al revetlla del dia 23 són dues activitats que es veuen 
totalment imprescindibles de fer i que aquest col·lectiu espera que es portin a terme 
aquest 2013.  
 
5.- Per la propera reunió  
S’explica que la propera reunió serà al gener i que serà on s’explicarà i decidirà, 
finalment, quines activitats es poden portar a terme i quines no entren en 
pressupost.  
Es planteja de fer la propera reunió a La Gorga a les 19h. El col·lectiu diu, en 
general, que si es fa a La Gorga i a aquesta hora, ells hi assistiran.  
 
 


