AJUNTAMENT DE PALAMÓS
Àrea de Cultura i Patrimoni

RESUM DE LA REUNIÓ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE FESTA MAJOR
2013
Dia: 11-12-2012
Hora: 19.30 h
Lloc: sala polivalent de la Biblioteca Lluís Barceló i Bou
Assistents:
- Joan Torras, membre de Norai
- Lourdes Valls, membre de Norai
- Lluís Reuqena, membre de Norai
- Pol Mingo, ciutadà
- Moha Ayaou, ciutadà
- Ernesto Arango, ciutadà
- Rosa Muñoz, membre de l’AMPA de La Salle
- Joan Gasull, ciutadà
- Anna Sagrera, ciutadana
- Jaume Andreu, membre de Fefe i Cia
- Angy Plandolit Montsec, dinamitzadora de la Llar de la Gent Gran
- Jaume Datsira, membre de la Llar de la Gent Gran
- Miquel Vargas, membre de la Llar de la Gent Gran
- Josep Banyeres, membre de la Llar de la Gent Gran
- Glòria Prim, membre del Cercle Artístic de Palamós
- Mercè Ramos, dinamitzadora
- Joan Fugarolas, tècnic de Participació Ciutadana
- Alexandra Mateu, tècnica de Cultura i Festes

1.- Resum de la reunió anterior
- Antecedents
- Criteris
- Activitats que es van fer a la Festa Major 2012
- Pressupost festa Major 2012
- Activitats previstes per la Festa Major 2013

2.- Presentació dels assistents

3.- Dinàmica
Mercè Ramos pren la paraula i explica que ens dividirem en tres grups per tal de
confeccionar tres graelles possibles d’activitats de la Festa Major 2013.
Els tres grups saben que es disposa de 20.000 € i es donen unes forquilles de
despeses d’activitats aproximades.
La divisió en tres grups es fa separant als membres de la mateixa entitat.
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Un cop acabades les propostes, es posen en comú les propostes i es confecciona
una graella unitària d’activitats.
La graella resultant és la següent:

Activitats
prèvies:
- 15 de
juny:
Concurs
de Colles
- 21 de
juny: 1a nit
d’estiu

Pregoner + Grallers al matí
22 de juny
23 de juny
- Festa infantil
d’aigua
(Xeringada)

- Descarrilada (de
17 a 21h)

- Pregó

- Jazz a la Fosca
(JazzTic)

- Correfoc pels
Diables de La
Fosca

24 de juny

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

25 de juny
- Despertada
amb esmorzar
popular.
Ajuntament
xocolata i la
gent concurs de
magdalenes

26 de juny

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

- Sardanes
(19h)
- Concert Coral
(20h)
- Disco baby (18
a 22h)

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

- Focs

Activitats
posteriors:
- 29 de juny:
Revetlla de St.
Pere

- Barraques del 21 al 25 de juny (ambdós dies inclosos)
- Tema revista de Festa Major
- La Ràdio al carrer (Ràdio SOMREGGAE – Gerard 686 917 992). Avisar també Ràdio Palamós
- 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. Els
premis es podrien donar en el marc dels jocs populars del 25 de juny
- Mag Daniels (Josep Lloveras) per a públic familiar.

4.- Comentaris
Es comenta als assistents que el dijous 20 de desembre es farà una reunió
específica amb la gent de la Llar de la gent Gran al seu local per parlar d’aquest
tema. La intenció és informar del que s’ha treballat fins al moment fins al moment, i
recollir propostes per afegir a l’esquema ja confeccionat.

5.- Per la propera reunió
Tècnicament es buscaran pressupostos i diferents opcions de les propostes fetes
per tal de acabar de configurar la festa en una tercera reunió al gener.
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