AJUNTAMENT DE PALAMÓS
Àrea de Cultura i Patrimoni

ACTA DE LA TERCERA REUNIÓ DEL
D’ORGANITZACIÓ DE LA FESTA MAJOR 2014

PROCÉS

PARTICIPATIU

Dia: 19/02/2014
Hora: 19 h
Lloc: Biblioteca Lluís Barceló i Bou
Assistents:
- Martí Colls
- Lluís Requena
- Josep Lois
- Glòria Prim
- Jaume Andreu
- Pedro Igeño
- Maria Puig
- Lourdes Valls
- Alexis Bravo
- Pol Mingo
- Lídia Lara
- Oriol Pérez
- Joan Fugarolas, tècnic de Participació Ciutadana
- Alexandra Mateu, tècnica de Cultura i Festes

1.- Resum de la darrera reunió i presentació de la proposta final
L’objecte de la sessió és adequar les propostes fetes al pressupost disponible en
participació ciutadana que ascendeix a 20.000€.

2.- Desenvolupament de la sessió
Expliquem quines propostes van sorgir de cadascun del dos grups que es van crear
a la sessió anterior i exposem la programació resultant de la suma de les dues
propostes.
La proposta conjunta s’ha vist modificada en alguns aspectes per necessitats
tècniques. El 21 de juny s’ha deixat lliure per tal de no fer cap contraprogramació a
la Primera nit d’estiu. Passant la proposta del concert de jazz al divendres 20 i el
correfoc al diumenge 22. Així mateix, s’han quantificat totes les propostes
presentades aconseguint un pressupost final de 24.968,92 €.
Dia

Activitat

Proveïdor

Concurs de cartells
Concurs de fotografia

Cost
250,00 €

AF Cine Club Bahia

914,00 €

20/06/2014 Taller de grafittis

Joan Turu

400,00 €

20/06/2014 Jazz

JazzTIC
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21/06/2014 Torneig de futbol de carrer

Penya Sport

750,00 €

22/06/2014 Correfoc infantil

Dimonis de La Fosca

720,00 €

22/06/2014 Correfoc adult

Dimonis de La Fosca

1.280,00 €

23/06/2014 Ball de revetlla. Boogie Woogie

Ausamusic

2.662,00 €

La Mar Sonada

1.500,00 €

24, 25 i 26/06/2014 Animació de carrer
24/06/2014 Animació

Fefe

24/06/2014 Concert i Ball

La Selvatana

450,00 €
7.500,00 €

25/06/2014 Curses de cambrers
25/06/2014 Cucanya

Caravana

234,14 €

25/06/2014 Demostració de pintura

Cercle Artistic

200,00 €

25/06/2014 Sopar popular i cremat

Ron Pujol

180,78 €

25/06/2014 Havaneres

Norai

700,00 €

26/06/2014 Ball de la gent Gran

Maracaibo

27/06/2014 Guerra d'aigua

Fefe

28/06/2014 Exhibició d'skate
28/06/2014 Ball de revetlla

1.089,00 €
400,00 €
3.000,00 €

Música Tres

29/06/2014 Camàlic

1.150,00 €
500,00 €
24.968,92 €

3.- Plantejament tècnic
Es fa una explicació activitat per activitat per tal de tenir el màxim d’informació:
- Concurs de cartells: mirant les bases que s’han trobat de concursos similars, es
rebaixa la quantitat de 300 a 250 € perquè sol ser la gratificació general.
- Concurs de fotografia: s’explica la proposta presentada per l’Associació
Fotogràfica Cine Club Bahia que inclou 7 premis, dos d’infantils, i incloure el
concurs en la federació
- Taller de grafitis: no s’ha trobat cap associació local que li interessi desenvolupar
l’activitat per tant s’ha demanat pressupost a un professional en la matèria
plantejant un pressupost aproximat de 400 € per a un taller d’una sola sessió
- El jazz, el ball de revetlla, el concert i ball del dia 24, els espectacles infantils, les
havaneres del 25, el ball del 26 i el ball del 28 contenen el grup més votat en la
darrera sessió. Es porten grups alternatius per si es vol modificar alguna cosa
- Torneig de futbol al carrer: la Penya Sport planteja un torneig a realitzar en dos
dies, amb un màxim de 12 equips, amb detalls per cada participant, paneres pels
guanyadors i una arrosada final
- Correfoc infantil i adult: tècnicament es va explicar que no es podien plantejar les
activitats com a dues accions diferenciades. No ho permet el PAU, ni les capacitats
organitzatives (dispositiu de seguretat, neteja, etc.). Sí que es podria fer una
activitat darrera l’altra
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- Animació de carrer: es planteja l’activitat en tres dies on un grup d’animació de
percussió i vent farà saber els actes de la festa major i ambientarà els carrers
- Les curses de cambrers no estan quantificades davant la impossibilitat d’implicar
un col·lectiu o associació que ho organitzi o ens assessori en l’organització
- Jocs de cucanya: tècnicament s’ha optat per posar el preu de Caravana (col·lectiu
palamosí) per ser el més econòmic
- Demostració de pintura: dos membres del Cercle Artístic de Palamós proposen fer
una demostració de pintura a l’aire lliure que inclou explicació de tècniques i el
sorteig final de l’obra resultant
- Sopar popular i cremat: en aquest import només es contempla el cremat doncs el
lloguer de taules i cadires s’inclourà en l’apartat de logística de tota la festa major
- Guerra d’aigua: es proposa una activitat com la de l’any passat amb una guerra
d’aigua a la platja
- Exhibició d’skate: s’ha estat parlant diverses vegades amb el president de
l’Associació d’skaters de Palamós. El lloguer de rampes i organització de l’activitat
ascendeix a un mínim de 3.000 €
- Camàlic: tècnicament es planteja el dubte de si cal organitzar aquesta activitat
essent que els dies principals de festa major ja han acabat
4.- Debat i programació final
El debat rau en abaratir el pressupost en gairebé 5.000 €.
Finalment s’opta per:
- Reduir el concurs de fotografia amb premis i no fer-lo federat
- Eliminar l’arrossada del torneig de futbol a la platja
- Eliminar el correfoc infantil i deixar l’activitat com l’any passat
- Eliminar l’exhibició d’skate i deixar-la per quan la nova pista d’skate estigui feta
- Eliminar el camàlic
Programació final:
Dia

20/06/2014
20/06/2014
21/06/2014
22/06/2014
23/06/2014
24, 25 i 26/06/2014
24/06/2014
24/06/2014
25/06/2014
25/06/2014
25/06/2014
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Activitat
Concurs de cartells
Concurs de fotografia
Taller de grafittis
Jazz
Torneig de futbol de carrer
Correfoc adult
Ball de revetlla. Boogie Woogie
Animació de carrer
Animació
Concert i Ball
Cucanya
Demostració de pintura
Sopar popular i cremat
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Proveïdor
AF Cine Club Bahia
Joan Turu
JazzTIC
Penya Sport
Dimonis de La Fosca
Ausamusic
La Mar Sonada
Fefe
La Selvatana
Caravana
Cercle Artistic
Ron Pujol
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Cost
250,00 €
574,00 €
400,00 €
1.089,00 €
350,00 €
1.280,00 €
2.662,00 €
1.500,00 €
450,00 €
7.500,00 €
234,14 €
200,00 €
180,78 €
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25/06/2014
26/06/2014
27/06/2014
28/06/2014

Havaneres
Ball de la gent Gran. Maracaibo
Guerra d'aigua
Ball de revetlla. Música Tres

Norai
Montsol
Fefe
Montsol

700,00 €
1.089,00 €
400,00 €
1.150,00 €
20.008,92 €

5.- Valoració del procés
Es reparteix a tots els assistents un qüestionari de valoració sobre el procés
participatiu. Els resultats es presentaran en la valoració final després de la Festa
Major.

S’acaba la sessió a les 21.10h.

NOTA: Avui dia 20 de febrer ens han comunicat que el grup Boogie Woogie no està
disponible per la revetlla de Sant Joan. Es buscarà una alternativa del mateix preu i
qualitat.
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