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ACTA DE LA REUNIÓ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE FEST A MAJOR 2015  
 
Dia: 13-01-2015 
Hora: 19.30 h 
Lloc: sala polivalent de la Biblioteca Lluís Barceló i Bou 
Assistents : 

- Josep Mercader Queixàs 
- Francesc Ferrer Escobar 
- Jaume Andreu Camps 
- Maika del Caño Castillo  
- Joan Torras Roca  
- Lluís Requena García 
- M. Carmen López González 
- Cristina Xemeni Arenes 
- Roser Espelt Limonge 
- Alexandre Weltz Gispert 
- Lídia Lara Valldeperas 
- Joan Bohigas Cayuela 
- Quim Esteve Vidal 
- Rosa Wanter Malagelada 
- Josep Anton Alonso 
- Neus Virgili Salamó 
- Pedro Igeño 
- Gemma Ros Torrent 
- Martí Risech Amich 
- M. Teresa Ferrés Àvila 
- Gràcia Artigas Imbers 
- Glòria Prim Romero 
- Joan Fugarolas, tècnic de Participació Ciutadana  
- Alexandra Mateu, tècnica de Cultura i Festes 
- Una persona més 

 
1.- Presentació de la nova regidora de participació  ciutadana  
L’Alcaldessa presenta a la nova regidora de participació ciutadana, la Sra. Glòria 
Prim, que enceta la seva regidoria amb el procés d’organització de la Festa Major. 
D’altra banda, la regidora de Cultura, Patrimoni i Turisme, la Sra. Gràcia Artigas, 
dóna la benvinguda a les persones assistents.  
Per qüestions metodològiques i evitar eventuals interferències polítiques, es 
demana als membres de l’equip de govern que no intervinguin en el procés.  
 
2.- Resum i avaluació del procés participatiu de la  Festa Major de Palamós 
2014 
Es fa una presentació del que ha estat el procés participatiu de la Festa Major 
2014: 
- reunions fetes 
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- quantitat d’activitats organitzades 
- anàlisi d’activitats organitzades per primer any   
- distribució de les activitats en el calendari 
- pressupost i despeses finals 
 
3.- Explicació del procés participatiu de la Festa Major de Palamós 2015 
Es recorda les tres bases principals del procés: 
- Pressupost: 20.000 € 
- Tot el calendari està en blanc i per planificar. Només cal respectar les activitats 
organitzades per les associacions, el pregó i els focs de cloenda 
- La participació és a nivell individual, cada persona que ve es representa a ella 
mateixa  
 
A més, es recalquen els diferències i millores respecte el procés anterior: 
- S’amplia el nombre de reunions de tres a quatre  
- No es farà un procés paral·lel a la Llar de la Gent Gran sinó que se’ls convidarà a 
assistir al procés genèric  
- La sessió del 27 de gener estarà enfocada a recollir propostes d’activitats per a 
portar a terme a la Festa Major. Serà entre aquesta data i fins a la propera reunió, 
quan, des de l’oficina de cultura, es cercaran tres pressupostos per a cada activitat 
proposada.  
 
 
4.- Torn obert de paraules  
Es recullen diverses propostes i valoracions: 
- Fer una reunió de valoració de l’acollida i desenvolupament de les activitats 
passada la Festa Major  
- Traslladar a l’equip de govern la possibilitat d’afegir els diners retornats per 
l’assegurança d’inclemències del temps pel següent any, en cas que s’hagi de 
tornar a anul·lar una activitat 
- Es comenta que, potser, la festa major queda un xic diluïda perquè es reparteixen 
les activitats en massa dies.   
- Traslladar a l’equip de govern la possibilitat de gestionar mitjançant participació 
ciutadana la totalitat del pressupost, incloent les activitats del pregó i els focs de 
cloenda. Fins hi tot, seria interessant coordinar la programació de la Festa Major 
tradicional amb la Festa Major jove.  
- Es demana un esquema d’activitats de la Festa Major de Palamós 2014 amb el 
cost i l’assistència de públic. Aquest esquema es presentarà i entregarà en la 
propera reunió.  
 
La presentació es penja al web www.palamos.cat, a l’apartat de Festes i tradicions, 
dins la secció Festa Major 2015.  
 
S’emplaça a tothom a la propera jornada: 27 de gener a les 19.30 h al mateix lloc.   


