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ACTA DE LA REUNIÓ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE FEST A MAJOR 2016 
 
Dia: 19-01-2016 
Hora: 19 h 
Lloc: sala polivalent de la Biblioteca Lluís Barceló i Bou 
Assistents : 

- Maria Puig, regidora de participació 
- Francesc Subirats, regidor de festes 
- Albert Garcia 
- Joan Carretero 
- Lluís Requena 
- M. Carmen López 
- Francesc Torres 
- Carme Maynés 
- Lourdes Valls 
- Núria Coma 
- Josep M. Garcia 
- Josep Puig Cobeta 
- Jaume Andreu 
- Joan Fugarolas, tècnic de Participació Ciutadana  
- Alexandra Mateu, tècnica de Cultura i Festes 

 
 
1.- Benvinguda per part de la nova regidora de part icipació ciutadana  
Maria Puig s'adreça al públic assistents per agrair l'assistència, donar recolzament i 
comenta els aspectes novedosos del procés d'enguany: 
- les activitats a programar es concentraran en els dies pròpiament dits de Festa 
Major: 23, 24, 25 i 26 de juny 
- els pressupost per activitat organitzada mitjançant el procés augmenta de 20.000 
a 24.000 € 
- es separaran les jornades de treball que decideixin el programa d'activitats (què 
es farà) de la sessió per decidir els grups que ho portaran a  terme (qui ho farà) 
- es poden enviar propostes d'activitats mitjançant correu electrònic per tal 
d'incentivar al màxim la participació  
 
Per qüestions metodològiques i evitar eventuals interferències polítiques, es 
demana als membres de l’equip de govern que no intervinguin en la resta de 
reunions del procés.  
 
 
2.- Resum i avaluació del procés participatiu de la  Festa Major de Palamós 
2015 
Es fa una presentació del que ha estat el procés participatiu de la Festa Major 
2015: 
- 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 2016 
Es recorda les tres bases principals del procés: 
- Pressupost: 24.000 € 
- Tot el calendari està en blanc i per planificar. Només cal respectar 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 les diferències i millores respecte el procés anterior: 
- S’amplia el nombre de reunions de quatre a cinc 
- La sessió del 9 de febrer estarà enfocada a decidir el programa d'activitats per a 
portar a terme del 23 al 26 de juny. I en la sessió del 23 de febrer (i 24 si cal) es 
decidiran els grups que portaran a terme aquestes activitats.  
- S'obre la possibilitat de fer propostes d'activitat mitjançant correu electrònic. Les 
propostes s'han d'enviar fins el 4 de febrer al correu sandra.mateu@palamos.cat   
 
 
4.- Torn obert de paraules  
Es demana una valoració global de com va anar la Festa Major passada. Es fa un 
repàs activitat per activitat i es recullen diverses aportacions del públic assistent: 
- és proposa fer la valoració del procés i de les activitats online mitjançant formulari  
- dissenyar el programa mà de Festa Major com si fos un calendari perquè quedin 
clares les activitats que hi ha cada dia  
 
 
Tot el material que es vagi produint al llarg del procés es pot trobar al web 
www.palamos.cat, a l’apartat de Festes i tradicions, dins la secció Festa Major 
2016.  
 
S’emplaça a tothom a la propera jornada: 9 de febrer a les 19 h al mateix lloc.   


