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ACTA DE LA REUNIÓ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE FEST A MAJOR 2014  
 
Dia: 3-12-2013 
Hora: 20 h 
Lloc: sala polivalent de la Biblioteca Lluís Barceló i Bou 
Assistents : 

- Alfons Garcia Fernandez 
- Alexis Bravo Corbacho 
- Enric Ferrer Redondo 
- Pedro Igeño 
- Nacho Goñi 
- Glòria Prim 
- Maria Puig 
- Pau Maynés 
- Jaume Andreu Camps 
- M. Carmen López 
- Pilar Martí Nasarre 
- Martí Coll 
- Joan Fugarolas, tècnic de Participació Ciutadana  
- Alexandra Mateu, tècnica de Cultura i Festes 

 
Excusen la seva assistència:  

- Joan M. Juan Gea 
- Gràcia Artigas Imbers 
- Josep Cordomí i Molla 
- Joan Torras 

 
 
1.- Resum del procés participatiu de la Festa Major  de Palamós 2013  
Es fa un resum del què és un procés participatiu. Es fa especial atenció en explicar 
que: 
- cada persona que ve es representa a ella mateixa i té un vot 
- els assistents al procés organitzarem la Festa Major de Palamós 2014 
- com més serem més opinions tindrem i més validat serà el procés 
 
Es fa un resum del procés participatiu passat: 

- reunions fetes 
- pressupost  
- especial atenció a la Llar on es va expressament a fer el procés 
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2.- Resum de les activitats i pressupost de la Fest a Major 2013 
A través d’una presentació1 es repassa la graella final d’activitats, el cost final i es 
donen una sèrie de dades: públic assistent, quantitat d’activitats, cost per persona, 
etc.  
També es dóna un resum2 de les valoracions fetes tant a través d’enquestes, com 
a través del grup de seguiment i dels mateixos tècnics.  
 
 
3.- Torn obert de paraules  
S’explica que hi ha una persona que ens grava amb vídeo perquè des de la 
Diputació ens demanen una petit reportatge del procés per tal de documentar el 
procés i justificar la subvenció. 
S’emplaça a tothom a la propera jornada: 22 de gener a les 19 h al mateix lloc.   

                                                 
1 Aquesta presentació està penjada a la plana web de l’Ajuntament www.palamos.cat, a l’apartat 
“Festes i tradicions”, en la secció Festa Major 2014, amb el títol Presentació de la primera reunió (3-
12-2013)  
2 Idem punt anterior, amb el títol Resum de les valoracions de la FM2013 


