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RESUM DE LA REUNIÓ DE  PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE FE STA MAJOR 
2013  
 
Dia: 11-12-2012 
Hora: 19.30 h 
Lloc: sala polivalent de la Biblioteca Lluís Barceló i Bou 
Assistents : 

- Joan M. Juan Gea, regidor de Participació Ciutadana 
- Gràcia Artigas, regidora de Cultura i Festes 
- Pau Maynés, membre dels Dimonis de la Fosca 
- Joan Torras, membre de Norai 
- Josep Cordomí, membre de l’Agrupació Sardanista Costa Brava 
- Pol Mingo, ciutadà 
- Yasmin Ayaou, ciutadana 
- Moha Ayaou, ciutadà 
- Ernesto Arango, ciutadà 
- Rosa Muñoz, presidenta de l’AMPA de La Salle 
- Alexan Weltz, membre de l’AFAC 
- Albert Dalmau, ciutadà 
- Carles Puigdemont, ciutadà 
- Maia Nicola, ciutadana 
- Joan Gasull, ciutadà 
- Anna Sagrera, ciutadana 
- Joan Fugarolas, tècnic de Participació Ciutadana  
- Alexandra Mateu, tècnica de Cultura i Festes 

 
 
1.- Presentació política 
 
 
2.- Explicació tècnica de l’organització de la Fest a Major fins l’actualitat  
- Antecedents 
- Criteris  
- Activitats que es van fer a la Festa Major 2012 
- Pressupost festa Major 2012 
- Resultats de l’enquesta de valoració de la Festa Major de Palamós 2012 
- Festa Major 2013: activitats previstes, pressupost.  
 
 
3.- Temes sorgits  
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. 
De fet, algunes de les propostes van tenir molt poc recolzament.  
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- Utilitzar els diners que no es gastin amb altres activitats de la partida de Festa 
Major 2013 en millorar i incrementar els focs de cloenda. 

 
- Potenciar activitats de baix pressupost com ara l’ornamentació de carrers, els 

àpats populars on cadascú porta el seu menjar, etc.  
 
- Organitzar un Correfoc / Ball de Diables en el marc de la Festa Major 
 
- Per tal de potenciar la festa major, surt la idea de crear dos bàndols (tipus 

Blancs i Blaus de Granollers) que competeixin en jocs populars, gimcanes, 
etc... Aquests jocs han de crear rivalitat però en cap cas poden ser entre barris. 
Més endavant surt la idea que els bàndols poden sorgir dels joves de les 
diferents poblacions veïnes del voltant de Palamós: possibilitat de Palamós i 
forasters.   

 
- Es va parlar de la possibilitat de vincular els ingressos de la Festa Major a les 

activitats de la pròpia festa. 
 
- Surt el tema de com engrescar més a la gent en aquestes activitats. Surten 

diverses opcions entre les que destaca la possibilitat de que algú anunciï els 
actes del dia amb un megàfon o fer més difusió en els pobles veïns.  

 
- Proposta d’organitzar més balls per a la gent gran. 
 
- Si aquest any es tornen a fer les havaneres, estaria be que incorporessin un 

cremat. 
 
- Utilització de les xarxes 2.0 per a cridar als joves de poblacions veïnes. 
 
- Creació d’una Comissió de Festes. 
 
- Davant la idoneïtat de mantenir el mateix esquema d’activitats de la Festa 

Major 2012, s’hi va estar d’acord. 
 
- Cal mantenir les vistes guiades que, tot i no ser multitudinàries, aporten 

qualitat, diversitat i prestigi a la Festa Major. 
 
- Potenciar la promoció pel sector turístic tipus hotels i allotjaments rurals.   
 
- Vinculat als jocs populars, es proposa copiar una activitat que es porta a terme 

a Platja d’Aro, on es tiren petxines fluorescents al mar i la gent les ha de 
recollir. El que aconsegueix més petxines guanya un cotxe. A Palamós es 
podria fer amagant monedes d’or a la sorra, o quelcom similar. I els premis que 
els donin diversos comerços de la Vila.  
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4.- Comentaris  
Respecte al punt d’ornamentar els carrers, hi va haver una opinió generalitzada que 
comentava que per a poder portar a terme aquesta activitat caldria el recolzament 
d’una o diverses entitats. El mateix passa amb la idea de crear dos bàndols tipus 
Blans i Blaus (Grocs i Blaus en el cas de Palamós). 
 
Respecte a Correfoc, se li ha demanat a Pau Maynés que aportés més informació 
al respecte i una proposta més concreta de dia, hora, espai i pressupost econòmic.  
 
Respecte la vinculació d’ingressos i despeses de la Festa Major, es va explicar la 
impossibilitat d’aquest pel propi funcionament administratiu. El pressupost de Festa  
Major és una decisió política. El 2013 serà de 40.000 €.  
 
En tant que la creació de la Comissió de Festes, és un tema interessant a 
desenvolupar.  
 
 
5.- Per la propera reunió  
Es demana penjar el power point amb l’explicació de la Festa Major 2012 a l’apartat 
de Festes i al de Participació Ciutadana. 
 
Es demana portar el calendari de creuers del 2013 per veure si n’hi ha cap de 
vinculat a la festa. 
 
Individualment, tothom portarà propostes per a la propera reunió per tal de 
configurar la propera Festa Major. 
 
 


