
REUNIÓ AMB LES ENTITATS PER PARLAR DE FESTA MAJOR.  26-02-18 

 

ASSISTÈNCIA: Santi Ferrer, Jaume Sirvent, Joan Sanchez, Lurdes Galceran, Carles 

Crosa, Cesc Marçal, Conxita Lloret, Eloi Castillo, Jaume Andreu, Rafel Puig, Maite 

Rubiales, Núria Marco, Núria Coma, Maria Puig, Sandra Mateu, Joan Fugarolas i 3 

persones més. 

 

DESENVOLUPAMENT: 

1. Introducció a l’evolució de la participació en la Festa Major. 

S’explica que el 2013 es va fer el procés participatiu per a la programació de la Festa 

Major, va anar augmentant la participació durant 3 anys i després va davallar de cop. 

S’està reformulant el model de participació. 

2. Presentació de la programació de la Festa Major tradicional 2018. 

S’explica la programació proposada. Es diu que és una programació molt compensada 

quan a activitats per a totes les franges de públic i també quan a la diversitat 

d’ubicacions. S’ha tingut en compte les aportacions rebudes on line malgrat que 

aquestes van ser poques (12 respostes). 

 

3. Proposta d’acció del grup de treball. Tens alguna idea col·lectiva per a dur a terme 

a la Festa Major? 

Al punt 0 s’han apuntat temes com que les entitats miren cap endins i, en general, no 

tenen una visió de municipi. També s’ha comentat que la històricament la Festa Major 

no és vista com a pròpia o com a oportunitat per fer poble. Hi ha gent que està en època 

d’exàmens, gent que comença la temporada de treball i gent que aprofita per sortir del 

poble. 

Feta aquesta diagnosi es parla de trobar accions per promocionar el sentiment de 

pertinença al municipi i a la Festa Major. Es fa una pluja d’idees i es recullen: 

 Enviar whatssaps a les entitats perquè participin 

 Fer crides específiques al joves 

 Fer classes de sardanes per a entitats, per a infants... 

 Fer uns mocadors (foulards) per fer visible que la gent està de festa major. 

 Fer uns domassos per engalanar balcons 

 Adornar carrers 

 Fer gorres 


