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EL PUNT AVUI

Dissabte, 1 de juny de 2013
PLA A FIGUERES PER SER CIUTAT DE BAIX CONSUM ENERGÈTIC
Inicia un projecte amb una subvenció de la UE perquè els figuerencs “imaginin” el full de ruta sobre l'energia
Munic, Mòdena i Lilla són altres ciutats europees que participen en la iniciativa
Una imatge de la instal·lació de les plaques fotovoltaiques a la coberta de la plaça
Catalunya fa dos anys. Foto: LLUÍS SERRAT.

Full de ruta a Figueres per esdevenir una ciutat de baix
consum energètic el 2050. La capital de l'Alt Empordà ha
entrat a formar part d'un projecte europeu en què es
preveu que diverses ciutats s'anticipin als canvis
energètics i promoguin idees innovadores per augmentar
la presència de les energies renovables i per apostar per
l'autosuficiència per evitar dependre de les grans productores. “Ho tindran més complicat els que no saben cap on
volen anar i el canvi no serà tan traumàtic per a nosaltres”, pronosticava el regidor de Medi Ambient, Pere Giró.
Això, no només ha de permetre a la ciutat ser molt més sostenible, sinó també crear llocs de treball, segons
preveu el regidor de Medi Ambient.
La UE finança amb 1,4 milions el projecte Imagine, dels quals 116.000 euros seran perquè Figueres faci, l'any que
ve, un procés de participació ciutadana a través del qual els veïns de la capital de l'Alt Empordà puguin aportar
idees de com ha de ser la seva ciutat energèticament parlant d'aquí a 37 anys. El de Figueres és un projecte únic a
Catalunya pel que fa a la participació. També hi prenen part les ciutats europees de Milton Keynes (Gran
Bretanya), Odense (Dinamarca), Lilla (França), Munic (Alemanya), Bistrita (Romania), Mòdena (Itàlia) i Dobritx
(Bulgària).
Actualment Figueres té una alta dependència dels combustibles fòssils –el 74% de l'energia consumida prové del
petroli–. I, segons va admetre el regidor de Medi Ambient, Pere Giró, a la ciutat l'autoproducció d'energia verda
suposa només el 0,03% del total, un percentatge que correspon a l'energia que aporten les plaques fotovoltaiques
que es van instal·lar fa dos anys a la coberta de la plaça Catalunya. També s'ha detectat que cal un canvi de
consciència ciutadana sobre aquesta qüestió.
El projecte s'inscriu en les polítiques locals de lluita contra el canvi climàtic i del pla d'energia sostenible de
Figueres, que es desenvolupa en el marc del Pacte d'Alcaldes, un acord que preveu una reducció de les emissions
fins al 2020. La voluntat de l'equip de govern, de CiU, és que aquest sigui un projecte de ciutat, i per això ha ofert
col·laboració a l'oposició perquè hi participi de manera activa, ja que és una previsió de futur a molt llarg termini.
El procés de participació ciutadana es farà al llarg de l'any que ve, i inclourà diverses accions. Es farà omplir una
enquesta a totes les escoles i instituts de la ciutat perquè els ciutadans més joves hi diguin la seva. La idea és
implicar, no només els alumnes, sinó també les seves famílies. Aquest qüestionari també està disponible al web
de l'Ajuntament. A més, es faran algunes propostes innovadores per aconseguir molta participació, com ara
concursos de fotografia per Twitter i Instagram, i vídeos en què es projectarà la Figueres del futur.
De l'ecobarri a l'Imagine
Els últims anys Figueres ha anunciat diversos projectes per convertir-se en pionera de la sostenibilitat. El 2010 va
elaborar un pla per reduir un 20% l'emissió de CO2 i potenciar les energies renovables, i va presentar el projecte
d'ecobarri, un nou districte a la ciutat i el primer ecoeficient de Catalunya. Està molt bé projectar com ha de ser la
ciutat del futur, però caldrà posar fil a l'agulla i començar a materialitzar algun projecte de pes. La crisi complica
les inversions i els canvis de normativa no ajuden a arrencar amb les renovables, és cert, però cal posar-se les piles.
Potser Figueres es pot emmirallar en el municipi veí d'Ordis, que hi està apostant fort. A veure si el petit poble del
costat acabarà passant la mà per la cara a la capital empordanesa.
Mar Vicente
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DIARI DE GIRONA

Dilluns, 3 de juny de 2013
PARTICIPACIÓ CIUTADANA A L´EXPECTATIVA
Els barris aplaudeixen la iniciativa dels pressupostos participatius però mostren reserves sobre el funcionament
Participació ciutadana a l´expectativa Ajuntament de Girona

GIRONA | LAURA FANALS "Ja era hora que als
barris se'ns consultés, sobretot els de la perifèria.
Nosaltres som els que coneixem els problemes
reals i sabem quines necessitats són prioritàries".
L'opinió del president de l'Associació de Veïns de
Palau-sacosta, Romà Monreal, és compartida
per bona part dels representants veïnals de
Girona: els pressupostos participatius són una
bona manera d'involucrar els veïns en la presa de
decisions sobre el barri i de tenir capacitat de
decisió sobre quines obres s'han de prioritzar a
cada zona. Aquesta prova pilot de participació
ciutadana, tanmateix, també genera dubtes, ja
que alguns presidents opinen que hi ha poc temps per al procés participatiu i temen que el repartiment de diners i projectes pugui
crear tensions entre barris. Per això, estaran molt atents al desenvolupament del procés.
El president de la Federació d'Associacions de Veïns de Girona, Josep Maria Castanyer -president també de la del Pont Major-, creu
que aquesta serà "la primera experiència participativa, encara que amb un esquema representatiu", i la considera "un assaig" de
cara a futures edicions. En canvi, el president de Santa Eugènia, Ramon Macaya, alerta que tot el procés s'ha dut a terme massa
ràpid i que pot dur a situacions "delicades" entre barris -o fins i tot dins d'un mateix- a l'hora de decidir els projectes. A més, veu
"insuficient" la proposta, ja que creu que no s'hauria de dedicar-hi només un milió d'euros sinó que cada barri hauria de decidir com
s'inverteixen tots els diners que s'hi destinen.
Finalment, el president de Montilivi, Ramon Ternero, alerta que aquest model es pot acabar quan algun partit tingui majoria
absoluta, i per això creu que hauria de quedar garantit d'alguna manera.
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE FARNERS

Dimarts, 4 de juny de 2013
L’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE FARNERS EXPOSA EL POUM DES DEL 3 DE JUNY AL 30 DE

SETEMBRE
La revisió del POUM es va aprovar inicialment en el ple del passat 13 de maig
Els documents i plànols de la revisió del POUM estaran exposats, durant 4 mesos, al Cercle Jove, de dilluns a divendres (dies hàbils)
de 17:00 h a 20:00 h. Els dissabtes 8 de juny, 6 de juliol, 3 d’agost i 7 de setembre, de 10:00 h a 13:00 h. Tots els dimecres i dijous i els
dissabtes indicats, hi haurà assessorament tècnic. Les al•legacions es podran presentar fins al dia 30 de setembre de 2013. Els
interessats podran presentar, davant l’Ajuntament, escrits de suggeriments, propostes o al•legacions, en relació amb la
documentació exposada al públic, acompanyant els documents que estimin pertinents en defensa dels seus drets.
El procés de revisió del Pla General ha inclòs accions de participació ciutadana per tal de difondre els treballs, poder incorporar la
percepció de la ciutadania i poder conèixer el seu posicionament respecte els grans temes que s’han desenvolupat en la revisió. El
planejament vigent fins ara es va aprovar l’any 1995.
El nou POUM aposta per mantenir la diversificació de l’activitat que caracteritza Santa Coloma de Farners, potenciant de forma
simultània i equilibrada els usos residencial, industrial, comercial, terciari i turístic, tot mantenint els valors naturals, agraris,
forestals i paisatgístics del territori, així com els històrics i arquitectònics del nucli urbà. Es manté també l’objectiu d’afavorir la
cohesió social i evitar la segregació del poblament, mantenint la compacitat i continuïtat dels creixements urbans.
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AJUNTAMENT D'HOSTALRIC

Dimarts, 4 de juny de 2013
L’AJUNTAMENT D’HOSTALRIC APROVA INICIALMENT LA REVISIÓ DEL POUM
L’aprovació s’ha fet amb el vots a favor de l’equip de govern (CiU/PSC) i el vot en contra d’ERC i IC-Verds
El Pla General d’Ordenació Urbana d’Hostalric vigent es va aprovar l’any 1986. En aquests 27 anys s’han fet 14 modificacions
puntuals i s’han aprovat 2 documents de planejament derivat. El procés de revisió del pla general ha inclòs també accions de
participació ciutadana, abans de portar-lo al ple de l’Ajuntament per a la seva aprovació inicial. El Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal és el document clau que ordena i regula el futur de manera sostenible i equilibrada, definint el model de vila que es vol
assolir en els propers 15 anys.
El creixement que s’ha donat a Hostalric els darrers anys ha suposat un important rejoveniment de l’estructura de la població.
Aquest procés però no s’ha distribuït per tots els barris sinó que s’ha concentrat a la Conna i a l’Estació, quedant-ne el nucli antic al
marge. Com a conseqüència de l’estancament del nucli antic respecte al desenvolupament immobiliari durant els anys de major
ritme constructiu, no s’ha renovat ni millorat el parc d’habitatge d’aquesta zona, impedint el rejoveniment demogràfic i
incrementant el risc que s’iniciï un procés de regressió urbana i social difícil de revertir. En aquest sentit, l’alcalde d’Hostalric, Josep
Frias, ha apuntat que “des de l’Ajuntament i en el marc de la llei de Barris es fan accions per revaloritzar la zona i adequar-la a les
seves necessitats, però en el cas dels habitatges del nucli antic, aquests es rehabilitaran si els seus propietaris volen fer-ho”.
En relació a l’increment de població experimentat els darrers anys i la relació amb els llocs de treball existents al municipi, l’oferta
de sòl industrial del qual ja s’ha exhaurit, caldrà preveure ampliar aquesta oferta per afavorir la creació de llocs de treball.
En els darrers anys Hostalric ha experimentat un creixement total de 1.151 habitants, el que suposa un creixement total del 40%.
Aquest creixement, s’ha concentrat entre els anys 2003 i 2009 i ha tingut conseqüències importants en l’estructura poblacional. La
revisió del POUM d’Hostalric aplica mesures de creixement sostenible per al propers anys, un creixement que s’anirà
desenvolupant en funció de les necessitats.
Els documents de la revisió del POUM es poden consultar al web de l’Ajuntament d’Hostalric: www.hostalric.cat
AJUNTAMENT DE PALAMÓS

Dijous, 6 de juny de 2013
L’ÀREA DE MEDI AMBIENT DE L’AJUNTAMENT DE PALAMÓS EDITA UN LLIBRET PER DIFONDRE LA

NOVA ORDENANÇA DE RESIDUS ENTRE ELS CIUTADANS, COMERCIANTS I EMPRESES DEL MUNICIPI
Durant aquest mes de juny educadors mediambientals visiten els comerços de la vila aportant-los aquesta
documentació i informant-los de la gestió adequada dels residus. El llibret editat divulga els elements base d’aquesta
normativa, amb l’aplicació de drets i deures, fent referència al tractament més adequat dels residus municipals i del
manteniment de la neteja dels carrers i espais públics de la vila. També fa esment a la importància del reciclatge, la
reducció i la reutilització donant a conèixer com es gestionen els residus al municipi i informant dels serveis que
Palamós posa a disposició dels ciutadans per a garantir-ne una bona gestió. A finals de l’any passat es va aprovar la
nova Ordenança Municipal de Residus i Neteja Viària mitjançant la qual es dóna cobertura legal als serveis i les
necessitats que actualment té Palamós en referència a la gestió dels residus, aplicant dinàmiques que incentivin,
impliquin i, si cal, sancionin.

L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palamós ha edita un llibret per divulgar entre la ciutadania la nova Ordenança
Municipal de Residus i Neteja Viària.
En total s’han editat 500 exemplars d’aquesta publicació de petit format i una trentena de pàgines, que amb el nom de “Tenim
OR” (Ordenança de Residus) vol seguir difonent entre la ciutadania, el comerç i les empreses de la vila les directrius principals en les
que es basa aquesta nova normativa municipal, destacant els drets i deures que s’estableixen, cercant la implicació de la societat i
fent referència al tractament més adequat dels residus municipals i del manteniment de la neteja dels carrers i espais públics de la
vila.
El nou llibret també fa esment a la importància del reciclatge, la reducció i la reutilització, donant a conèixer com es gestionen els
residus al municipi i informa dels serveis que Palamós posa a disposició dels ciutadans per a garantir-ne una bona gestió
(contenidors, deixalleria, recollida porta a porta).
Per tal de poder facilitar que aquesta informació arribi fins als usuaris durant aquest mes de juny educadors ambientals visiten els
comerços de la vila aportant-los aquesta documentació i informant-los de la gestió adequada dels residus.
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Incentivar, implicar i sancionar
El mes de novembre de l’any passat l’Ajuntament de Palamós va aprovar la nova Ordenança Municipal de Residus i Neteja Viària
que centra la seva estructura en tres punts principals:
Incentivar la correcta gestió dels residus, obligant a la ciutadania i als grans productors a seleccionar els residus en origen.
El nou document defineix la forma com es presta el servei de recollida de residus municipals en les seves diferents modalitats, amb
horaris, tipus de fracció i residu així com a les freqüències de recollida dels contenidors a la via pública, del serveis porta a porta
dirigits als grans productors, de la deixalleria municipal i de la recollida de voluminosos.
Implicar activament la població en el manteniment de les bones condicions de netedat dels carrers, espais públics i espais naturals
de la nostra vila.
En aquest sentit s’estableixen les obligacions dels usuaris que són extensives a tota la població, però estableixen un marc
diferenciat respecte a les activitats econòmiques. L’ordenança recull una forma diferent de realitzar la recollida a comerços i grans
productors, per mitjà d’un servei de recollida porta a porta de vidre, matèria orgànica i paper, aplicant mecanismes que fomentin i
facilitin la tria en origen dels residus.
Un segon tret que diferencia els habitatges de les activitats econòmiques, és que l’ordenança pauta la responsabilitat dels negocis
de mantenir nets i no embrutar els espais públics de la seva influència.
Sancionar les accions contràries a les obligacions establertes a l’Ordenança, principalment aquelles que comporten conseqüències
negatives per al servei de neteja viària i recollida de residus municipals. L’objectiu d’aquest marc sancionador és deixar clar que la
correcta gestió dels residus i el manteniment de les condicions de netedat de la vila no és una qüestió només de bona voluntat,
sinó que ha de ser un compromís de tots els ciutadans, i que els qui no respectin aquest compromís hauran de ser sancionats.
L’Ordenança incorpora compromisos de transparència i participació ciutadana, amb l’obligació de l’Ajuntament de Palamós
d’informar sobre aspectes de gestió de residus, i constituint una comissió de seguiment.
EL PUNT AVUI

Dijous, 6 de juny de 2013
EL POUM, A EXPOSICIÓ PÚBLICA AL CERCLE JOVE

El nou POUM de Santa Coloma de Farners, que es va aprovar inicialment en el ple del 13 de maig, estarà a exposició durant els
pròxims quatre mesos al Cercle Jove. Els documents i plànols de la revisió del POUM al cercle es podran consultar de dilluns a
divendres de les 17.00 a 20.00 h i els dissabtes 8 de juny, 6 de juliol, 3 d'agost i 7 de setembre, de les 10.00 a les 13.00 h. Tots els
dimecres i dijous i els dissabtes indicats, hi haurà assessorament tècnic. Les al·legacions es podran presentar fins al dia 30 de
setembre. El procés de revisió ha inclòs accions de participació ciutadana.
AJUNTAMENT DE BLANES

Dimarts, 11 de juny de 2013
BLANES. 25 ENTITATS DE BLANES PARTICIPARAN A LA SETMANA INTERCULTURAL 2013
L’acte central es farà dissabte, amb una nova edició de la Festa de la Diversitat i Mostra Gastronòmica amb degustació
de plats d’arreu del món i que inclourà també una Fira d’Entitats i associacions blanenques vinculades al món de la
solidaritat.
Blanes acull durant aquests dies diversos actes en motiu de la Setmana Intercultural, amb l’objectiu que vilatans i visitants
coneguin millor la riquesa i diversitat de les diferents cultures que conviuen al municipi, així com per sensibilitzar la població en
valors de solidaritat i cooperació. El cicle d’activitats se celebra enguany després que la darrera edició va tenir lloc al 2011.
Això és perquè l’any passat, en la línia de contenció de la despesa que es va posar en marxa al consistori, es va decidir que
aquesta activitat es fes amb caràcter biennal, és a dir: cada dos anys. D’aquesta manera, la Setmana Intercultural s’alterna
amb l’organització de la Fira d’Entitats: l’any en què es faci una de les activitats, l’altra no es farà, i així successivament.
La Setmana Intercultural està organitzada per l’Ajuntament de Blanes i la Comissió de Cooperació, Solidaritat i Cooperació
Social. Després que divendres passat es va fer el VIII Esmorzar Intercultural a l’Escola Mossèn Joan Batlle, el gruix central
d’activitats culminaran aquests propers dies, en especial durant el cap de setmana. Per a l’organització d’aquest cicle es
comptarà enguany amb la col·laboració i participació de 25 entitats del municipi, un nombre que ha augmentat sensiblement
respecte la darrera edició del 2011.
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Susana Ramajo, regidora d’Acció Social de l’Ajuntament de Blanes, ha explicat: “Amb aquests tipus d’esdeveniments del què
es tracta és de destacar que no hem perdut la sensibilitat i que ens en recordem que encara hi ha gent que ho té molt més
complicat que nosaltres. Fa falta adonar-se que algun dia potser nosaltres haurem de ser els qui demanem ajuda”. En aquest
sentit, també ha destacat: “Així com l’educació es la base per a la formació de les persones, la solidaritat i la cooperació són
valors que no es poden perdre, perquè parlem molt de participació ciutadana, però sovint ens oblidem del veritable sentit que
s’amaga darrera aquest concepte”.
Xerrada i Documental de la Fundació Vicente Ferrer
El gruix d’activitats previstes en motiu de la Setmana Intercultural 2013 s’encetarà el dijous dia 13, amb una conferència que
s’allotjarà a la sala d’actes Roberto Bolaño de la Biblioteca Comarcal de Blanes a les vuit del vespre. La xerrada es presenta sota
el títol L’Índia rural i la Fundació Vicente Ferrer i anirà a càrrec de Lancy Dodem, portaveu de la Fundació Vicente Ferrer.
La xerrada es completarà amb la projecció del documental Viaje hacia la igualdad. Es tracta d’un vídeo que ens acosta a la vida
d’una jove dàlit, Latha, i a la de la seva família amb qui es va descobrint el treball que està desenvolupant la Fundació Vicente
Ferrer des de fa més de 40 anys a Andhra Pradesh.
Festa de la Diversitat i Mostra Gastsronòmica
La plaça de davant la Biblioteca Comarcal allotjarà dissabte a partir de 2/4 de 6 de la tarda una de les activitats que
tradicionalment sol comptar amb més participació dins aquest cicle des de fa anys. Es tracta de la Festa de la Diversitat que
inclou també una Mostra Gastronòmica on es podran degustar tastets de cuina d’arreu del món que es vendran a un preu de
0’50€ el tiquet.
També hi haurà una fira d’entitats i associacions blanenques vinculades al món de la cooperació, la solidaritat i la cohesió
social, així com diverses actuacions musicals que s’oferiran dalt l’escenari del recinte on tindrà lloc la celebració. Enguany
participaran a la fira i a la mostra gastronòmica les següents entitats: Casal d’Amistat Català Cubà Julio Trigo/Blanes Solidari,
Associació de Xilens, Creu Roja, Comunitat Islàmica de Blanes, Musoolu, Associació d’Africans Sa Forcanera, Associació
Cultural i Solidària de Famílies del Senegal, Famílies Acollidores d’Infants Sahrauís, Centre Obert Municipal, Càritas,
Voluntariat Blanenc, Associació d’Amics de la Cultura Asiàtica, Associació Sóc de Cuba Soy Popular, Fundació Vicens Ferrer,
Amnistia Internacional i l’Associació per al Desenvolupament Agrícola de Kuwonku.
Per la seva banda, les actuacions musicals i de dansa aniran a càrrec de: Grup de Gospel d’AMA (Associació de Músics
Amateurs), Ball Country del Casal Benet Ribas, Folklore Xilè de l’Associació Rucapeñi, Dansa de Bollywood i Oriental de
l’Associació Afrah Bellydance & Elisa Afrah a càrrec de la Fundació Vicente Ferrer, l’actuació de Jaquelin Ramírez, el grup
musical senegalès Fuedi Fuladu i l’actuació del grup No Somos Na.
Torneig de Futbol Solidari
Els actes organitzats en motiu de la Setmana Intercultural culminaran l’endemà diumenge, amb un Torneig de Futbol Solidari
que s’allotjarà al camp de futbol Pedro Alia Dorado de Ca la Guidó. A partir de les 9 del matí i fins les 3 de la tarda s’enfrontaran
en sengles partits de futbol quatre equips formats per combinats de Blanes, Gàmbia, Uruguai i Senegal-Mali.
EL PUNT AVUI

Dimarts, 11 de juny de 2013
LLUM VERD AL CONSELL DEL POUM DE LA CELLERA

El consell assessor urbanístic (CAU) de la Cellera de Ter, que ha de garantir la participació ciutadana en la redacció del pla
d'ordenació urbanística municipal (POUM), ha quedat aprovat definitivament després que no s'hi hagi presentat cap al·legació.
L'objectiu del CAU és garantir la participació ciutadana, i les seves funcions seran, entre d'altres, les d'analitzar el planejament,
debatre els diferents problemes urbanístics, locals i territorials que es presentin en el procés de redacció i plantejar, quan es cregui
necessari, criteris, alternatives i suggeriments als problemes. Al CAU hi haurà un grup motor, format per l'alcalde, el segon tinent
d'alcalde, dos tècnics municipals de dos àmbits diferents i l'equip redactor. També hi haurà un representant de cada grup polític,
un representant de la comunitat de regants, un altre del veïnat del Pasteral, de l'entitat Amics de l'Entorn i del Centre Cultural i
Parroquial de la Cellera, entre d'altres. També preveu que hi hagi de dos a quatre ciutadans “experts del territori municipal”. Els
treballs del CAU es faran a partir de reunions periòdiques bimensuals amb l'equip redactor.
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AJUNTAMENT DE CELRÀ

Dijous, 13 de juny de 2013
EL CONSELL INFANTIL DE CELRÀ PRESENTA LES SEVES PROPOSTES DAVANT L’EQUIP DE GOVERN

El Consell Infantil de Celrà va presentar ahir les seves propostes que s’han de dur a terme al llarg de l’any 2013.
Aquest òrgan, format per representants dels alumnes de 5è i 6è de primària de les escoles de l’Aulet i Les
Falgueres de Celrà, va traslladar les seves propostes a l’equip de govern. Els membres del Consell Infantil han
estat escollits per fer de pont entre els nens i nenes i l’administració; han recollit les seves inquietuds a través d’un
treball a les aules i la participació amb les seves família a través d’un quadern de debat.
L’àrea de Joventut de l’Ajuntament de Celrà ha impulsat
aquest projecte amb la col·laboració de les escoles l’Aulet i les
Falgueres per incorporar les opinions dels nens i nenes del
poble. El principal objectiu del Consell Infantil és incorporar la
visió dels infants a un procés de participació ciutadana;
sensibilitzar les famílies i implicar-les en la reflexió sobre el
municipi; aprendre, per part dels més petits, a donar l'opinió i
a saber valorar la dels altres, i atorgar-los un protagonisme en
el procés.

AJUNTAMENT DE PALAMÓS

Dimecres, 19 de juny de 2013
PALAMÓS OBRIRÀ EL PRÒXIM DISSABTE ELS ACTES CENTRALS DE LA SEVA FESTA MAJOR 2013
Correfoc, concerts, balls, activitats infantils, barraques i barraquetes, esmorzar popular, audicions de sardanes,
espectacles, o focs d’artifici, seran algunes de les propostes previstes dins la variada oferta d'activitats que té el
programa d’enguany de la Festa Major sorgit del procés participatiu realitzat entre la societat palamosina.
El pròxim dissabte 22 de juny, Palamós tornarà a encetar una nova edició de la seva Festa Major.
L’Ajuntament de Palamós amb la col·laboració d’entitats i associacions del municipi han preparat un seguit
d’activitats que omplen un ampli programa de festes que enguany ha sorgit del procés participatiu de la Festa
Major de Palamós 2013 que ha comptat amb la implicació de particulars i entitats locals.
Les
es noves incorporacions festives
festive
D’entre les noves propostes que el procés participatiu va validar per a incloure a la Festa Major es destaca la
ampliació en un dia del calendari oficial de la festa, que a banda de les dates tradicionals -del 23 al 26 de junyincorporarà enguany també la del proper dissabte 22 de juny. Precisament aquest dia la festa s’obrirà amb un
correfoc que també s’inclou com a novetat i que tindrà lloc bàsicament pel barri vell de la vila. Aquest acte
s’iniciarà a les 22.30 h a la plaça del Pedró amb un acte de lluïment de la secció infantil dels Dimonis de La Fosca, i
que seguirà a les 22.45 h amb el correfoc.
El programa de festes també recupera la tradicional festa de la revetlla de Sant Joan, que enguany es programarà
al parc municipal de l’Arbreda el dia 23 de juny a partir de les 23.30 h. Aquest indret també acollirà el concert i ball
programat pel 24 de juny, les havaneres amb cremat del 25 o el ball de la 3a edat del 26, el darrer dia de la festa.
En l’apartat musical també es destaca el Jazz a la fresca que es programarà el dia 22 de juny al parc del Convent
dels Agustins.
Els infants seran un dels col·lectius per als quals s’ha inclòs també més oferta d’activitats i, d’aquesta manera,
enguany també caldrà sumar a les propostes tradicionals una “xeringada” (guerra d’aigua) que es durà a terme el
diumenge 23 al parc dels Països Catalans, un espectacle d’animació infantil el dia 24 a les 19 h a la plaça Sant Pere,
o jocs de cucanya a Sant Joan el dia 26 a les 18 h.
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D’entre aquestes novetats es destaca l’activitat de “Barraquetes”, que el dia 25 de juny a les 19.30 h permetrà als
infants, especialment d’entre 6 i 12 anys, gaudir d’un ball exclusivament pensat per a ells amb disco mòbil i que
tindrà lloc al recinte de Barraques.
Per tal de poder anunciar de manera festiva aquest ampli calendari de propostes que formaran el programa de la
Festa Major de Palamós, també s’ha previst la incorporació d’un espectacle itinerant pels carrers de Palamós
mitjançant el qual es pregonaran els actes previstos per a cada dia.
El dia 25 de juny també tindrà lloc una despertada musical que recorrerà els carrers de la vila i que acabarà amb un
concurs de magdalenes i coques a l’Arbreda i el posterior esmorzar popular.
L’inici de la festa
El diumenge 23 de juny el pregó donarà l’obertura oficial de la festa, en un acte que tindrà lloc a les 20 h a la plaça
de La Catifa. Enguany el pregó serà a càrrec dels quatre joves periodistes esportius palamosins formats a la
pedrera de Ràdio Palamós i que actualment treballen a diversos mitjans de comunicació catalans i nacionals. Es
tracta de Mario Robert (BTV), Albert Font (TVE), Jaume Mullor (RAC-1) i Josep Soldado (La SextaTV).
Barraques
El proper divendres 22 de juny, el Departament de Joventut de l’Ajuntament de Palamós i la Comissió de
Barraques, obriran una nova edició de la Festa Major Jove. Aquesta activitat esdevé la proposta jove per
excel·lència del programa de la Festa Major de Palamós, i té lloc un any més a la platja Gran de Palamós, la qual
cosa converteix les barraques palamosines com a les úniques de les comarques gironines que tenen lloc al costat
del mar.
El programa de concerts previst s’iniciarà el divendres 21 amb la participació dels grups Straight On, l’Exèrcit
d’Alliberament Musical i The Covers. El dissabte 22 serà el torn per a les formacions Kisapkè, Happy Colliflowers i
Hotel Cochambre. Les actuacions seguiran el diumenge 23 amb Pocatraça ‘n’ Blues, Los Manolos i Tofu & los
Rumberos de Lepant. Els concerts de barraques es tancaran el dilluns 24 amb la participació del Metalista,
Far’n’Hate i A Fuego. Finalment el dimarts 25, tot i que sense actuació musical, les Barraques també restaran
obertes.
Final amb el castell de focs
La Festa Major de Palamós 2013 finalitzarà oficialment el dimecres 26 de juny a partir de les 23.30 h a la platja de
Palamós, amb el Gran castell de focs d’artifici a càrrec de la pirotècnica Igual.
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