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MEMÒRIA PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER L’ORGANITZACIÓ D E LA FESTA 
MAJOR DE PALAMÓS 2014  
 
El 3 de desembre es fa la primera reunió del procés de participació a la sala 
polivalent de la Biblioteca lluís Barceló i Bou. 
Assisteixen 12 persones + 2 tècnics 
 
Aquesta reunió és explicativa de com va funcionar el procés participatiu de la Festa 
Major 2013.  
 
Es dóna el tret de sortida del procés participatiu 2014 explicant les condicions que 
en general són: 

- pressupost de 20.000 € 
- les activitats fixes són el pregó el 23 de juny, els focs de cloenda el 26 de 

juny, i les activitats que munten les entitats sense ànim de lucre amb 
pressupost propi 

- es recorda que la participació en el procés es fa a nivell individual 
 
La difusió de totes les reunions sempre segueix el mateix esquema: 

- facebook del Centre Cultural La Gorga 
- plana web de l’Ajuntament de Palamós 
- mailing habitual de les entitats i particulars interessats  
- nota de premsa  
- pancarta de cada reunió  
- Ràdio Palamós 
- confecció de 5.000 fulletons que es reparteixen de la següent manera: 

- Es reparteix un fulletó a cada alumne dels centres educatius de Palamós 
de 0 a 18 anys  

- Es reparteixen entre els equipaments municipals, amb especial atenció a 
la Biblioteca on es reparteix un fulletó amb cada préstec i a l’oficina de 
Turisme  

 
 
El 21 de gener es porta a terme una reunió a la Llar Municipal de la Gent Gran per 
fer un resum del procés participatiu de la Festa Major de Palamós 2013 i demanar-
los quines propostes tenen per aquest any.  
Intervenen 36 persones + 1 dinamitzadora de la Llar + 2 tècnics  
 
El motiu d’anar a la Llar és donar veu directa a una població que és majoritàriament 
usuària i beneficiària de la Festa Major tradicional que estem programant.  
 
De les 9 propostes que van sorgir de la Llar l’any passat, 4 es van portar a terme. 
Enguany surten 18 propostes o demandes. Un cop finalitzat el procés, constatem 
que se’n portaran a terme 5 que són:  

- ball de revetlla a l’Arbreda  
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- concurs de fotografia 
- repetir el correfoc i el jazz (encara que no el mateix dia) 
- concert i ball a l’Arbreda el dia 24  
- repetir les despertades - pregons 

 
 

La segona reunió del procés general es porta a terme el 22 de gener a la sala 
polivalent de la Biblioteca Lluís Barceló i Bou. 
Intervenen 15 persones + 2 tècnics  
 
Aquesta reunió es planteja com un taller on configurar específicament la Festa 
Major del 2014. 
 
L’any passat les propostes no tenien un preu exacte sinó que es donava una 
forquilla de preus i això va dificultar trobar després grups reals que s’adeqüessin als 
imports escollits. Aquest any tècnicament s’elaboren unes targetes amb 
possibilitats de grups i activitats amb el seu preu corresponent i així es pot 
programar una graella d’activitats real i possible. 
  
Es fan dos grups que fan dos propostes diferents que, posteriorment, es 
transformen en una de sola de conjunta.  
 
Posteriorment, es fa un treball intern per quantificar i ordenar la proposta conjunta 
feta. Durant aquest treball intern s’han de fer algunes adequacions: 

- es deixa lliure la nit del 21 de juny perquè des del Museu de la Pesca es 
fa la Primera nit d’estiu i s’intenta no solapar activitats 

- es proposa el jazz la nit del divendres 20 de juny 
- es proposa el correfoc la nit del diumenge 22 de juny 
- la resta d’activitats es mantenen  

 
Un cop ordenada la graella, el pressupost resultant de totes les activitats puja a 
gairebé 25.000 €, superant el pressupost disponible en 5.000 €.  
 
 
La tercera reunió es porta a terme a la sala polivalent de la Biblioteca Lluís Barceló 
i Bou el 19 de febrer . 
Intervenen 12 persones + 2 tècnics 
 
Aquesta reunió serveix per validar una proposta final per la Festa Major 2014. La 
programació supera en gairebé 5.000 € el pressupost disponible i cal decidir si 
reduïm activitats o qualitat.  
 
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 



              
            AJUNTAMENT DE PALAMÓS 
               Àrea de Cultura i Patrimoni 
 
 

 
C/Ave Maria 3    17230 – PALAMÓS    Tel 972 60 23 30   Fax 972 60 21 69    lagorga@palamos.cat 

 

- 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 

 
 
El pressupost final decidit mitjançant participació  és: 
 
Dia Activitat Proveïdor  Cost  

  Concurs de cartells            250,00 €  

  Concurs de fotografia AF Cine Club Bahia          574,00 €  

20/06/2014 Taller de grafittis Joan Turu          400,00 €  

20/06/2014 Jazz JazzTIC      1.089,00 €  

21/06/2014 Torneig de futbol de carrer Penya Sport          350,00 €  

22/06/2014 Correfoc adult Dimonis de La Fosca      1.280,00 €  

23/06/2014 Ball de revetlla. Boogie Woogie Ausamusic      2.662,00 €  

24, 25 i 26/06/2014 Animació de carrer La Mar Sonada      1.500,00 €  

24/06/2014 Animació Fefe          450,00 €  

24/06/2014 Concert i Ball  La Selvatana      7.500,00 €  

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 Montsol      1.089,00 €  

27/06/2014 Guerra d'aigua Fefe          400,00 €  

28/06/2014 Ball de revetlla. Música Tres Montsol      1.150,00 €  

         20.008,92 €  
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ENQUESTES DE VALORACIÓ  
 
A la sortida de la tercera reunió es reparteix una enquesta de valoració del procés. 
 
Es fan diverses preguntes on es pot puntar del’1 al 5 essent l’1 la pitjor nota i el 5 la 
millor.  
 
Ens retornen 11 enquestes omplertes: 
 
S'ha fet una bona difusió 4,27 
Valoració espai 4,64 
Valoració tècnics 4,73 
Valoració informació i documentació 4 
Has pogut manifestar les teves opinions 4,7 
Durada sessions 4,64 
Durada procés 3,9 
Expectatives 3,6 
Tornaries 4,64 
Satisfacció global 3,95 
 
 
A part, hi havia dues preguntes més que eren: 

- 6 persones han participat de dues sessions, 4 de tres i 1 d’una sessió.  
- Els assistents s’han assabentat del procés: 8 mitjançant correu electrònic, 

3 a través dels passamans i 2 pel boca/orella.  
 
Creiem que la quantitat d’enquestes no és rellevant i que aquesta valoració no és 
significativa. És a dir, per l’any vinent, caldrà buscar un altre sistema de valoració 
del procés.  
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PRESSUPOST TOTAL DEL PROCÉS PARTICIPATIU 
 
 
Concepte  Import  
Disseny de la difusió (passamans, cartells i pancartes) 363,00 € 
Impressió del material de difusió 742,95 € 
Vídeo documental 350,00 € 
Pica-pica posterior a la segona sessió 79,27 € 
Pica-pica posterior a la resta de sessions 20,52 € 
 1.555,74 € 
 
A aquest import cal afegir: 
- la nòmina proporcional del tècnic de participació ciutadana 
 - la nòmina proporcional de la tècnica especialista de cultura i festes 
 
Per aquest procés s’ha aconseguit una subvenció de la Diputació de Girona de 
4.750 € 


