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ACTA DE LA REUNIÓ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER VAL ORAR LA 
FESTA MAJOR 2015  
 
Dia: 8-7-2015 
Hora: 19 h 
Lloc: Espai d'Entitats Culturals  
Assistents : 

- Maria Puig, regidora de l'àrea de Participació Ciutadana 
- Francesc Subirats, regidor de l'àrea de Cultura 
- M. Carmen López 
- Neus Virgili 
- Josep Anton  
- Miquel Vargas 
- Pedro Igeño 
- Lídia Lara 
- Lluís Salichs 
- Joan Fugarolas, tècnic de Participació Ciutadana  
- Alexandra Mateu, tècnica de Cultura i Festes 

 
Excusen la seva assistència i fan arribar les seves valoracions: 

- Quim Esteve 
- Jaume Andreu 
- Núria Coma 

 
 
Presentació dels nous regidors 
Es presenta als assistents els nous regidors encarregats de la Festa Major des del 
vessant de partició (Maria Puig) i des del vessant d'activitats (Francesc Subirats). 
Els nous regidors marxen de la sessió, per petició dels tècnics, després de les 
seves presentacions. 
 
 
Anàlisi de les activitats organitzades fruit del pr océs participatiu    
 
IMATGE DE LA REVISTA DE FESTA MAJOR  
Es presenten 5 propostes. 
La portada guanyadora és fresca i a la gent li agrada.  
Es crea el debat si convindria professionalitzar més la imatge de la Festa Major 
(dotar de més diners el premi, es proposa uns 400 €) o fer un concurs entre els 
escolars de la vila. 
També es planteja la possibilitat de canviar el disseny del programa de mà. Fer-lo 
més esquemàtic (amb activitat, dia, hora i lloc) i més petit (que càpiga a la cartera) 
 
  
DIVENDRES 19 DE JUNY 
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CONCERT DE PALAMÓS GOSPEL CHOIR I FUSIONS 
Es nota diferència entre la sonorització dels dos grups. Probablement perquè una 
coral va demanar un micro per cantant, i l'altra va demanar micros d'ambient.  
La diferència entre els dos grups va ser evident i va quedar estranya.  
Es reflexiona sobre la conveniència de programar dos grups en la mateixa activitat. 
Caldria haver escollit una sola coral.     
Assistència: 500 persones 
 
 
DISSABTE 20 DE JUNY 
DEMOSTRACIÓ CASTELLERA 
Es fa a les 18 h i fa molta calor. Si es tornés a repetir s'hauria de proposar a partir 
de les 19 h.  
El lloc és adient i l'activitat agrada molt 
Assistència: 250 persones 
 
CORREFOC 
Aquesta activitat té més assistents a l'espectacle inicial i final que durant el 
recorregut. Valorant el desplegament que cal fer i l'assistència total, valdria la pena 
plantejar-se una modificació en l'activitat i organitzar un espectacle de foc més que 
no pas un correfoc.  
Rebem una queixa dels veïns del carrer Sardenya que ens comuniquen que les 
jardineres del seu carrer es van treure el 19 de juny i es va retornar el 2 de juliol. En 
aquests quinze dies les plantes no es van regar i s'han retornat dues terceres parts 
de les plantes mortes. Com que aquestes jardineres també fan de separació entre 
els vianants i els cotxes, es queixen de la quantitat de dies que han estat sense 
elles.  
Assistència: 300 persones 
 
JAZZ  
Aquesta activitat agrada molt. L'espai és agradable, la qualitat musical és bona i el 
bon temps va ajudar que el públic en gaudís.  
Gran encert portar bar.  
Com a proposta de millora cal dir que el concert era molt tranquil. Potser caldria un 
repertori un xic més mogut, o comercial, o fer alguna cançó amb cantant.  
Assistència: 400 persones 
 
 
DIUMENGE 21 
DEMOSTRACIÓ DE LINDY HOP 
Hi va haver un malentès a la hora de programar aquesta activitat. Es va anunciar 
com a demostració quan aquest tipus d'activitat es fan com a classe oberta. Això va 
fer que una part de públic no entengués què s'estava portant a terme.  
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És important comunicar molt clarament les propostes que es fan al procés i deixar 
molt clar el que s'encarrega per tal de no anunciar una cosa diferent a la que 
finalment es farà. 
Assistència: 60 persones (ballen 23 parelles) 
 
 
DILLUNS 22 
ESPECTACLE DE CIRC + TALLERS DELS ESCOLTES  
L'espectacle agrada. És de petit format però a l'Arbreda queda recollit i adient. 
El públic infantil sol ser de curta edat. És millor buscar espectacles d'un màxim de 
50 minuts, o fer un espectacle de 30 minuts i fer dues sessions.  
Algun dels tallers es va quedar sense material. Convé fer-los amb música ambient 
per fer caliu, i fins i tot, tenir un speaker.  
Està be vincular els dos espectacles per portar més públic.  
Assistència circ: 300 persones 
Assistència tallers: 150 persones 
 
 
DIMARTS 23 
REVETLLA D'ARREL: FOGUERA, SOPAR POPULAR, CONCERT D E PAU 
ALABAJOS I BALL FOLK  
En general l'activitat va anar molt be. És una activitat de petit format perquè molta 
gent no es desplaça a Sant Joan però està be recuperar la revetlla i, potser, no cal 
voler arribar a gaire més gent. 
El cantautor (Pau Alabajos) va funcionar però hi ha molta tradició de petards a la 
zona i l'activitat es va veure interferida. Per futures ocasions es planteja d'habilitar 
un espai lliure de petards.  
El ball folk va engrescar i va agradar molt.  
Es proposa escollir un grup per l'any vinent que tingui un repertori més tranquil per 
l'inici, i més mogut per la segona part. Fins hi tot la idea de portar un Dj.  
La foguera va agradar als veïns. L'empresa Jocor fa de patrocinador i aporta 
gratuïtament la sorra per posar sota del foc. Des de l'Associació ÉsCUP (els 
col·laboradors en l'organització de la foguera i el sopar popular) es comenta que no 
els va agradar el fet que hi hagués un patrocinador en aquesta activitat. 
Tècnicament es va veure la oportunitat i es va estar d'acord pensant que era la 
millor manera de portar a terme l'activitat amb el pressupost que s'hi havia destinat 
(100 €) ja que portar i recollir la sorra amb un camió ploma hagués sigut força més 
car.   
Incidències: 
Es tiren algunes cendres en els bújols en comptes d'abocar-ho als big bags de 
Jocor tal i com havíem quedat. Quan els bújols es buiden, un es trenca per culpa 
del pes.  
Es va haver d'optar per aquesta solució perquè la sorra i les cendres ocupaven 
més espai del disponible als big bags. Si es tornés a portar a terme l'activitat, 
caldria portar només mig sac de sorra i així les cendres cabrien després a dintre.  
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Assistència pregó: 300 pax.  
Assistència revetlla: 200 pax. 
 
 
DIMECRES 24 
CONCERT I BALL AMB LA SELVATANA  
El concert és una de les activitats que porta més gent. Una hora abans del concert 
ja estaven totes les cadires plenes  
Hi ha molta gent que segueix La Selvatana i ve expressament. 
Alguns comentaris deien que el repertori del concert era més fluix aquest any que 
l'any anterior.  
Assistència concert: 1.500 pax.  
Assistència ball: 500 pax.  
 
ANIMACIÓ AMB FEFE 
Aquesta activitat es porta a terme a la plaça Sant Pere. La ubicació és molt bona i 
es reuneix molt de públic a la zona.  
Assistència: 250 pax 
 
 
24 i 25  
ANIMACIÓ AL CARRER AMB VENTSONATS I GRALLUTS  
Agrada la idea de concentrar l'animació el dia 24 de juny i fer sessió de matí i tarda. 
També agrada molt la idea d'esperar a la gent que surt de la missa.  
 
 
DIJOUS 25 
DEMOSTRACIÓ DE PINTURA COLL&COLLS 
L'activitat funciona per ella mateixa: la idea de sortejar quadres és atraient i original 
i ells dos són showmans.  
Es sortegen 6 aquarel·les i 1 oli 
L'activitat estava anunciada a les 18 h pe`ro es canvia a les 19 h per la calor. Els 
pintors eren a lloc donant les explicacions del canvi d'horari a tothom que 
preguntava.  
Assistència: 250 pax 
 
 
DIJOUS 25 
HAVANERES AMB NORAI 
Hi havia més públic que altres anys. Probablement perquè enguany ha fet molt bon 
temps.  
Es va fer una mica curt de cremat (estava previst per 300 persones)  
Assistència: 400 pax 
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DIVENDRES 26 
FESTA DE L'AIGUA AMB FEFE 
Hi havia molta gent tot i que no hi havia la zona de l'àrea activa i feia molta calor.  
Va sortir publicat per error a la revista que es feia a la zona barraques però com 
que es veia l'activitat des de la mateixa platja, la gent ja canviava d'ubicació 
directament.  
Assistència: 200 pax 
 
 
DIVENDRES 26 
BALL DE LA GENT GRAN AMB XÀKARA 
Aquesta activitat té un públic molt concret i fidel que sempre venen.  
Va sobrar berenar 
Assistència: 500 pax 
 
 
DISSABTE 27 
FARCELL DE JOCS AMB FEFE 
L'activitat era molt prop de la Fira i interferia amb el soroll.  
Assistència: 150 pax.  
 
GINCAMA ESCOLTES 
S'ha notat que era el primer any i fallava una mica l'organització però els que van 
participar s'ho van passar be.  
Si cal inscripció prèvia, cal publicar-ho a la revista amb anterioritat 
Assistència: 5 equips de 5 persones = 25 pax.  
 
 
CONCURS DE FOTOGRAFIA 
En el moment de la valoració, aquesta activitat encara no ha conclòs.  
 
 
REFLEXIONS GENERALS O SOBRE ALTRES ACTIVTATS DE LA FESTA 
MAJOR QUE NO ESTAN INCLOSES EN EL PROCÉS  

- Caldria debatre sobre la durada de la Festa Major. El procés hauria de 
programar activitats només del 23 al 26 de juny o es pot allargar per davant i 
darrera com està passant?  
 

- Es planteja la possibilitat de portar tot el pressupost de Festa Major a 
participació i incloure també el pregó i els focs 
 

- Es podria destinar una part del pressupost a decoració dels espais (Arbreda, 
plaça de Mossèn Gumersind, plaça Sant Pere...) 
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- En cas que sobrin diners de participació, es poden traspassar a la partida de 
l'any vinent?  
 

- Caldria debatre sobre la gent que pot participar del procés. Els polítics poden 
venir a les sessions? Els que proposen activitats han d'estar vetats en les 
sessions de decisió del programa?  
 

- Cal millorar com els tècnics donem la informació sobre els grups als 
participants del procés: potser es poden visionar vídeos dels grups 
seleccionats, o passar la informació prèviament i que hi hagi un procés de 
preselecció electrònica....  
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DIA HORA LLOC ACTIVITAT   GRUP   PARTICIPACIÓ ASSISTÈNCIA  
      Portada revista                 200,00 €  5 
Divendres 19 de juny 22 h Arbreda Concert Palamós Gospel Choir                400,00 €  

500 Divendres 19 de juny 22 h Arbreda Concert Fusions               907,50 €  

Dissabte 20 de juny 18 h Plaça Catalunya Castells 
Minyons de Santa 
Cristina                450,00 €  150 

Dissabte 20 de juny 21,30 h Pedró Correfoc Dimonis de La Fosca             1.280,00 €  300 
Dissabte 20 de juny 23 h Parc del Convent dels Agustins Jazz Mogari                800,00 €  400 
Diumenge 21 de juny 19,30 h Arbreda Demostració Lindy Hop Windy Hoppers + DJ                192,60 €  60 
Dilluns 22 de juny 18 h Arbreda Miss umbrel·la  Cirquet Confetti                847,00 €  300 
Dilluns 22 de juny 19 h Arbreda Tallers Escoltes                125,00 €  150 
Dimarts 23 de juny 21 h Pl. Mossèn Gumersind Foguera i Sopar popular Escup   Patrocini JOCOR  

200 

Dimarts 23 de juny 22,30 h Pl. Mossèn Gumersind Concert Pau Alabajos             1.089,00 €  
Dimarts 23 de juny 22,30 h Pl. Mossèn Gumersind Tècnica FEC So i Llum               907,50 €  
Dimarts 23 de juny 23,30 h Pl. Mossèn Gumersind Ball folk Sonafolk                850,00 €  
Dimecres 24 de juny 19 h Plaça Sant Pere Animació + berenar Fefe                400,00 €  250 

Dimecres 24 de juny 
19,30+23 
h Arbreda Concert + Ball Orquestra La Selvatana             6.000,39 €  1500 + 500 

24 i 25 juny 11 + 18 h Carrers Animació / Cercavila Ventsonats + Gralluts             1.700,00 €    
Dijous 25 de juny 18 h Passeig del Mar Demostració de Pintura Coll&Colls                300,00 €  250 
Dijous 25 de juny 22,30 h Arbreda Havaneres Norai                750,00 €  

400 Dijous 25 de juny 22,30 h Arbreda Cremat x 300 pax Ron Pujol                155,78 €  
Divendres 26 de juny 11,30 h Platja Gran Festa de l'aigua Fefe                390,00 €  200 
Divendres 26 de juny 19,30 h Arbreda Ball de la gent gran Xàkara             1.089,00 €  500 
Dissabte 27 de juny 19 h Davant oficina turisme Farcell de jocs Fefe                400,00 €  150 
Dissabte 27 de juny 22,30 h Sortida Passeig/Arribada Barraques Gincana nocturna Escoltes                125,00 €  25 
      Concurs de fotografia AF Cine Club Bahia                570,00 €  

26       Entrega de premis                  50,00 €  
Pendent de rebre factura definitiva          19.978,77 €  


