AJUNTAMENT DE PALAMÓS
Àrea de Cultura i Patrimoni

ACTA DE LA REUNIÓ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE FESTA MAJOR 2014
Dia: 21/01/2014
Hora: 17 h
Lloc: Llar de la Gent Gran
Assistents:
- 39 assistents
- Joan Fugarolas, tècnic de Participació Ciutadana
- Alexandra Mateu, tècnica de Cultura i Festes

1.- Resum del procés participatiu de la Festa Major de Palamós 2013
Es fa un resum del què va ser el procés participatiu del 2013. Es fa especial atenció
en explicar que de les 9 propostes que van sorgir de la Llar l’any passat, 4 es van
portar a terme: 2 perquè ja entraven dins els actes programats per entitats (trobada
de colles geganteres i visites culturals) i 2 proposades en nom seu (el ball de la
tercera edat del dia 26 i el ball de la revetlla de Sant Joan a l’Arbreda)
2.- Pluja d’idees amb propostes pel 2014
- Ball de revetlla a Sant Joan
- Ball de revetlla a l’Arbreda
- Ball amb el grup Camelot
- No fer havaneres el dia 25, fer ball cada dia
- Concurs de fotografia a través d’Instagram
- Concert de música clàssica a la capella del Carme
- Repetir el Correfoc i el jazz com l’any passat
- Concert i ball a l’Arbreda del dia 24
- Jocs de cucanya a la platja (curses de sacs, pal ensabonat, pesca de xíndries...)
- Balls al passeig
- Concurs de voley a la platja de Palamós o de La Fosca
- Festa de l’espuma pels menuts
- Campionat de windsurf
- Fer algun ball el 25 o el 26 a la tarda al barri de Mas Guàrdies
- Reforçar horaris de Sarfa per poder anar de Mas Guàrdies al centre del poble per
les activitats de Festa Major, i fins i tot, contractar un acompanyant
- Organitzar la Descarrilada a Mas Guàrdies
- Pallassos (solidaris com els de Creu Roja)
- Repetir les Despertades
De les activitats proposades, es comenta:
- El concurs de voley i la mostra de windsurf ho traslladarem a Esports per
veure si alguna entitat esportiva s’hi vol involucrar ja que són activitats que
s’han de desenvolupar amb una entitat de referència
- Els balls al passeig ara mateix estan molt complicats d’organitzar-se per
festa major per les concessions actuals que hi ha i l’espai el que es disposa
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El canvi d’ubicació de la descarrilada es proposarà a la Policia i a la mateixa
entitat (ha de ser l’entitat la que hi estigui d’acord)
El concert a la Capella del Carme està supeditat a que la capella estigui
oberta
Majoritàriament, es prefereix la revetlla a l’Arbreda

3.- Torn obert de paraules
Aquesta informació es traslladarà a la reunió de dimecres 22 de gener a les 19h, al
taller participatiu que tindrà lloc a la Biblioteca Lluís Barceló i Bou.
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