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ACTA DE LA REUNIÓ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE FESTA MAJOR 2017 
 
Dia: 16-01-2017 
Hora: 19 h 
Lloc: sala polivalent de l’Espai Cultural d’Entitats  
Assistents: 

- Francesc Subirats, regidor de cultura 
- Alberto Arévalo i un acompanyant, membres de l’Associació ASOP (Ass. de 

submarinisme i oci de Palamós) 
- Xavier Estrada i Marcelo Villani, membres de Palamós Tecnofan 
- Clàudia Illa i Elena Fonalleras, membres de l’Associació Atlètica Palamós  
- Maite Rubiales, membre de Palamós Gospel Choir 
- Núria Coma, membre de Fusions Grup Vocal  
- Joan Fugarolas, tècnic de Participació Ciutadana  
- Alexandra Mateu, tècnica de Cultura i Festes 

 
 
1.- Benvinguda per part del regidor de cultura i explicació del procés 
participatiu  
Aquest any serà el 5à any que la Festa Major de Palamós s’organitza mitjançant 
participació ciutadana. Aquest és un procés consolidat i ara toca fer un pas més.  
 
El 2018 es pretén fer un procés integral de la Festa Major que englobi els 4 sectors: 
festa major tradicional, festa major jove, la fira i les activitats organitzades per 
entitats del municipi. 
 
Aquest 2017 es fa una transició creant una Taula de Treball formada per la gent 
que està avesada a organitzar activitats al municipi que és la societat civil 
organitzada: les associacions i entitats. Que per altra banda són els que també 
farceixen la festa major i sumes activitats a la proposta municipal.  
 
L’estructura del procés d’enguany és:  
- s’organitzaran activitats a fer entre el 23 i el 26 de juny  
- la graella està totalment en blanc, només cal tenir en compte el pregó i els focs 
- hi ha 22.000 € a destinar a activitats  
 
Els ciutadans han pogut també participar a títol individual mitjançant una enquesta.  
 
 
2.- Resum del resultat de les enquestes  
S’adjunta pdf amb els resultats de l’enquesta. Es fa un llistat dels suggeriments i 
propostes d’activitats perquè es tinguin en compte a l’hora d’organitzar la graella.  
Dels suggeriments es treuen totes les propostes referides a barraques doncs, de 
moment, nosaltres enguany no tractarem aquest tema.  
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- A totes les activitats hi hauria d'haver un qüestionari tipus butlleta alla mateix 
on els usuaris puntuessin l'activitat, l'espai, etc.. i es sortegés alguna cosa 
entre els participants  

- Activitats esportives (masterclass de zumba, bicicletada popular, curses al 
mar...)  

- Castellers  
- Gimkana familiar (equips per família)  
- Activitats infantils-juvenils en horari de tarda-vespre a la platja!  
- Concert del "Pot Petit" o Dàmaris Gelabert. Sempre es fan els mateixos 

espectacles infantils.  
- deixar de fer els focs artificials  
- Es poden fer activitats tant al passeig , com a l'Arbreda , a la nau dels 50, al 

convent ...  
- Feu més coses per la canalla que així ho gaudim tota la família :) i en horari 

infantil i poseu algun inflable que no s'hagi de pagar  
- Més varietat amb la música (sobretot per gent jove-adulta), més activitat al 

carrer (festa, música, teatre)  
- Pasacalles amb carrosses de carnaval  
- Sopar popular el dia de la revetlla (al Passeig? A la zona de barraques?). 

Activitats a la platja (jocs, campionats, travesses..) 
- Recuperar la Baixada de carros, al seu antic emplaçament. Era una proposta 

divertida i original.  
- Suprimiria la festa holi, la festa de l'aigua i els focs artificials com a totalment 

insostenibles. Renovaria en infantil, no pot haver-hi sempre en Fefe. 
Convidar per exemple El pot petit.  

- Trobo a faltar un ball popular el dia de la revetlla amb un conjunt o orquestra 
com el que es fa el dia de sant Joan a l'arbreda.  

- Mercats populars on la gent no professional pugui vendre artesania feta 
seva, o reposteria (pastissos, magdalenes,...), quadres, escultures, etc...  

- Concurs de natació per la badia.  
- Concurs de pesca amb vaixell  
- Posar mes banderetes als carrers ,q es vegi q es Festa Major.  
- Estaria bé fer un tobogan aquàtic com el que es va fer a Begur (per 

exemple) aprofitant que hi ha festa de l'aigua i remullada... 
- Campionat d’escacs 

 
 
3.- Explicació per elaborar la graella  
Es fan dos grups i cadascun ha de fer la seva pròpia graella. Per ajudar-los en el 
tipus d’activitats a organitzar, s’han creat unes imatges amb diferents activitats: 
balls, teatre, màgia, música.... i es donen també uns gomets perquè assenyalin si 
l’activitat la pensen per nens, joves, adults o tercera edat.  
 
Graella grup A 
Cada dia al matí: Matins esportius amb masterclasses de zumba, natació, aerobic... 
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Cada tarda (de 16 a 19h): bateig de submarinisme per a totes les edats  
 
Divendres 23 de juny: 
- Sopar i foguera a Sant Joan 
- Ball a sant Joan 
 
Dissabte 24 de juny: 
- Matí: festa de l’aigua infantil 
- Tarda: jocs de proves per a joves i adults tipus Olimpíades de la Terra de La 
Bisbal + Batukada  
- Concert i ball amb Orquestra tipus Montgrins 
 
Diumenge 25 de juny: 
- Matí: cursa d’orientació per a famílies 
- Tarda: festa de l’aigua 
- Tarda: concert coral pop  
- Nit: concert de jazz amb cata de gins 
 
Dilluns 26 de juny: 
- Tarda espectacle infantil diferent del que s’ha vist fins ara 
- Tarda: ball de la tercera edat 
 
Graella grup B 
Cada tarda (de 16 a 19h): bateig de submarinisme per a totes les edats  
 
Divendres 23 de juny: 
- Matí: guerra d’aigua infantil 
- Tarda: mostra de pintura  
- Tarda: animació infantil prèvia al pregó 
- Batuka pel pregó 
- Sopar i foguera a Sant Joan 
- Ball a sant Joan 
 
Dissabte 24 de juny: 
- Matí: cursa d’orientació familiar 
- Matí: animació tradicional amb gralles + vermut 
- Tarda: esports a la platja 
- Tarda: castellers 
- Tarda: concerts de corals 
- Nit: espectacle tipus monòlegs a l’aire lliure  
- Concert i ball amb Orquestra tipus Montgrins 
 
Diumenge 25 de juny: 
- Matí: guerra d’aigua infantil 
- Tarda: festa holi 
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- Tarda: mercat de l’intercanvi 
- Tarda: espectacle de màgia per nens 
- Nit: espectacle de foc i ball 
 
Dilluns 26 de juny: 
- Matí: cursa d’orientació per a famílies 
- Tarda espectacle infantil de circ 
- Tarda: bicicletada 
- Tarda: jazz 
 
 
4.- Torn obert de paraules 
Tècnicament es buscaran preus de totes les propostes i s’intentarà fer una 
proposta que s’ajusti a les demandes fetes.  
 
 
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 
2017.  
 
S’emplaça a tothom a la propera jornada: 30 de gener a les 19 h al mateix lloc.   


