
QUÈ VOLS DIR PER LA FESTA MAJOR DE PALAMÓS 2018 
 
- En la última Festa Major en quins actes vares participar (valora sobre 5) 

o Espectacles infantils    7  (3,57) 
o Pregó     8  (3,25) 
o Matins esportius    6  (3,83) 
o Tasteig de busseig    5  (3,80) 
o Espectacles de cultura popular 10  (4,10) 
o Concerts i balls     10  (3,70) 
o Focs     10  (4,00) 

 
Comentaris: 
 

 El busseig és massa específic per un col·lectiu massa concret. Hauria de 
ser una activitat privada desvinculada de la festa major i menys del seu 
pressupost 

 Més implicació per part de les entitats al pregó, per poder farcir-lo 
d’activitats d’aquestes 

 No sé què es podria fer per popularitzar més el pregó 
 

- A la propera Festa Major de quins actes t’agradaria participar  
 

o Espectacles infantils 

o Espectacles juvenils   2 

o Espectacles en família   4 

o Espectacles per adults 

o Espectacles de cultura popular 3 

o Concerts i balls     3 

o Focs     2 

o Animació de carrer   2 

 
 

 Concurs de fotografia 

 Més activitats d’animació al carrer durant el dia amb grups tipus xaranga 
(NO batucades) 

 Concert de rock o heavy com altres anys 

 Ovidi al cub (música i poesia d'Ovidi Montllor), per Borja Peñalba, David 
Fernàndez,... 

 Hi ha tradicions que la gent espera es repeteixin cada any. També està bé 
introduir innovacions, i sobretot procurar que totes les franges siguin 
representades 



Altres propostes o comentaris 
 

 Un seguici gran d’elements festius. 

 Fer una mica de pedagogia (a escoles?) perquè la gent conegués l’origen 
de la festa major i les activitats que s’hi feien, així com poder-ne recuperar 
alguns que es feien fa 50 anys o d’altres més “recents” com el Camàlic de 
ferro o la Cursa de cambrers. hauriem d'encarar activitats tradicionals del 
poble i abarcar-ho a tot el públic! 

- M'agradaria poder marcar més tipus d'actes als que m'agradaria assistir, 
perquè de fet a part d'anar a concerts i balls, segur que aniré als focs, a 
espectacles, a mirar animacions de carrer, (espectacles per adults  no sé 
ben bé a què us referiu però també, i infantil/en família potser amb els 
nebods), de cultura popular pot ser la demostració de pintura o els castells... 
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Dades demoscòpiques 
 

- Franja d’edat 
o Menor de 18 anys 
o De 19 a 25 anys  2 
o De 26 a 40 anys  6 
o De 41 a 60 anys  2 
o Més de 61 anys  2 

 


