
Acta de la Reunió de Tancament de la 
1ª Fira Balcó de l’Empordà: “Cultura i Paisatge” 

 
 
Data:  18 de juliol de 2016, a les 19:30h. 
 
Lloc:  Ajuntament de Palau-saverdera. 
 
Assistents: 

Ajuntament: 
 Isabel Mª Cortada (Alcaldessa Presidenta) 
 Miquel Serra (Regidor de Festes) 
 Paulina Calvo (Regidora de Participació Ciutadana) 

Associacions: 
 Carme Montenegro (Assoc. Veïns) 

Domènech Broch (Assoc. “Fitó”) 
 Joan Padrosa (Assoc. Veïns) 
 Jose Luis Bartolomé (Assoc. Veïns) 
 Romà Simó (Assoc. Veïns) 

Santi Montoro (Assoc. “Fitó”) 
Teresa Peris (Assoc. Veïns) 
 
 

Temes tractats: 
 

1. Presentació i anàlisi dels resultats de les enquestes realitzades, tant sobre l’organització 
com a sobre els continguts de la Fira. 

2. Debat i acords sobre les àrees de millora detectades i noves propostes per la Fira 2017. 
3. Tria de la temàtica de la Fira 2017. 

 
 
1.  Presentació i anàlisi dels resultats de les enquestes realitzades 

 
1.1 Avaluació de l’Organització 
 
En base a l’enquesta realitzada es poden extreure les següents conclusions, que es presenten 
agrupades per nivell de satisfacció (per més informació Annex 1): 
 

 Aspectes que es considera que s’han desenvolupat satisfactòriament (puntuació sobre 5): 

 La Coordinació entre l' Ajuntament i la resta dels Organitzadors (4,35) 

 Les actuacions de l' Ajuntament per resoldre les necessitats d' infraestructures (4,20) 

 Les activitats respecte a volum i tipologia (4,00)   

 

 Aspectes que es considera que no obstant s’han desenvolupat correctament, són 
susceptibles de millora (puntuació sobre 5): 

 El funcionament  de l' Equip Organitzador (3,90) 
 Els mètodes de reserva de places per les activitats (3,90) 
 La qualitat dels cartells, els tríptics, les publicacions i la resta de documentació realitzades des de l' 

Ajuntament (3,80) 
 El grau d' implicació de les Associacions del poble (3,70) 
 Els horaris de les activitats (3,70) 

 Aspectes que es considera s’han de millorar (puntuació sobre 5): 

 Els lots que es donen als dinamitzadors d'activitats que no facturen la seva dedicació (2,45) 
 



1.2 Avaluació dels Continguts 
 
En base a l’enquesta realitzada es poden extreure les següents conclusions, agrupades per nivell de 
satisfacció (per més informació Annex 2): 
 

 Activitats que es considera que s’han desenvolupat satisfactòriament (puntuació sobre 5): 
 Actuació musical del grup Mata de jonc (4,85) 

 Xerrada Hàbitats i fauna dels estanys (4,65) 

 Passejada Taller de plantes remeieres (4,65) 

 Concurs de gossos (4,65) 

 Exposició de Patchwork i manualitats (4,65) 

 Xerrada Aiguamolls i pintura (4,60) 

 Passejada Plantes i flors útils per a la salut i la cuina (4,50) 

 Club lectura: Poemes, contalles i costums de la nit de Sant Joan (4,35) 

 Fideuà popular (4,35) 

 Pica-pica cloenda (4,35) 

 Mercat, amb activitats i tallers (4,25) 

 Passejada Observació d’ocells (4,15) 

 Xerrada Activitats agrícoles i arts de pesca als estanys (4,15) 

 Presentació llibre Amb Sant Onofre als nostres cors (4,00) 

 Passejada per veure papallones (4,00) 

  

 Activitats que es considera que no obstant s’han desenvolupat correctament, són 
susceptibles de millora (puntuació sobre 5): 
 Concurs de Flors a carrers i balcons (3,90) 

 Xerrada Control integral dels mosquits als Aiguamolls (3,80) 

 Gimcana familiar pel nucli del poble (3,25) 

 Taller de pintura infantil (3,15) 

 Visita museu rural de Can Caussa (3,00) 

 Xerrada Come and see the estanys (3,00) 

 Concert Alberto del Puerto i Rumba Tramuntana (3,00) 

 

 Activitats que es consideren millorables (puntuació sobre 5): 
 Concurs de Fotos de la fira (2,90) 

 Xerrada Els Aiguamolls a l’obra de Maria Àngels Anglada (2,40) 

 
 
 

2. Debat i acords sobre les àrees de millora detectades i noves propostes per la Fira 2017. 

 
2.1 Durada 

Com que entre setmana es previsible que les activitats (excepte les xerrades) tindran una 
participació limitada i no és convenient concentrar totes les activitats únicament en un cap de 
setmana (havent de coincidir en el temps més d’una activitat), es decideix fer dos caps de 
setmana consecutius del mes de juny. 
 

2.2 Varietat 
Es qüestiona si cal fer una xerrada diària, de dilluns a divendres. Es decideix fer dues o màxim 
tres xerrades. 
 
També es qüestiona si és millor proposar des de la Fira activitats a l’escola o si potser és més 
encertat que sigui l’escola qui plantegi qualsevol activitat que encaixi amb la temàtica tractada. 
És decideix aquesta segona opció. 
 

  



2.3 Tipus d’activitats 
Es decideix: 
 
2.3.1 Mantenir activitats del tipus que s’han realitzat al 2016. 

 
2.3.2 Incloure activitats de “rostoll” per la mainada 

Incloure activitats tipus “Ruta de les granges”, “Aprendre a fer botifarres”, etc. 
2.3.3 Incloure altres activitats infantils 

Cercavila, Malabars / Circ, etc. 
2.3.4 Incloure activitats gastronòmiques 

Food Trucks (caravanes especialitzades en elaborar menjar ràpid). Es pot plantejar fer 
“Les cuines del Món” juntament amb el Mercat. 

 
2.4 “Pica-pica” cloenda 

Vist que ha resultat laboriós coordinar les aportacions dels diferents restaurants,  que no ens 
sembla massa correcte que l’Ajuntament “demani favors”  i que fins i tot a l’últim moment no 
teníem clar amb què comptàvem, es decideix que els anys vinents des de l’Ajuntament 
s’aportarà exclusivament les begudes i els menjars s’hauran d’aconseguir mitjançant 
concursos populars (truites, pastissos, tapes, etc.).  
També és decideix que no es farà publicitat del “pica-pica”, per posar fi a la participació 
enfocada exclusivament en “menjar i beure”. 

 
2.5 Control de places limitades 

Vist que s’ha donat alguna situació d’un cert “descontrol” en la gestió d’assistents a les 
activitats amb places limitades, es decideix realitzar un disseny acurat i posar-ho en marxa per 
la Fira 2017. 
 

2.6 Lots 
Vist que no ens sembla massa correcte que l’Ajuntament “demani favors”  als comerciants de 
la zona per aconseguir productes pels lots, es decideix que a partir de ara és donarà algun tipus 
de record de la fira, on s’indicarà l’ordinal i l’any (Litografies, Llibres de Palau-saverdera, etc.) 
 

2.7 Publicitat i Documentació 
 
Millores a realitzar: 

 Informació als punts de trobada 
 
Millores a incloure: 

 Difusió dels cartells 
 Pancarta 
 Publicitat als fanals (Bellavista, centre del poble, Mas Isaac) 
 Espots publicitaris a ràdios locals 
 Documentació a pobles dels voltants, agències d’informació i turisme, cellers, ... 
 Anunci en revistes estrangeres 
 Punt d’informació a l’entrada del poble. 
 Promoció en directe al centre cívic via RAC1 

 
2.8 Associacions 

Es decideix establir mecanismes per possibilitar la participació de totes les associacions del 
poble. 
 

2.9 Voluntaris 
Es decideix establir mecanismes per aconseguir voluntaris. 

 
  



2.10 Gent Jove 
Es decideix establir mecanismes per implicar els joves en la participació tant a nivell 
organitzatiu com a voluntariat i dinamitzadors/participants en les activitats. Es considera més 
adient que les propostes d’activitats orientades a la gent jove sorgeixi d’ells mateixos. 
 

2.11 Reunions Organitzatives 
Es decideix formalitzar més les reunions organitzatives inclouent convocatòries i actes. 
 

2.12 Altres propostes 
 
2.12.1 “Concurs de Gossos” 

Vist l’èxit d’aquesta activitat es planteja que podria ser més adient realitzar el concurs 
per fora de la fira, amb una periodicitat anual, organitzada per Jenny Dog’s amb la 
col·laboració de l’Ajuntament. 
 

2.12.2 Concert 
Com que no va tenir èxit es decidirà si fer-ho o no i en cas de fer-ho qui serà el públic 
objectiu. 
 

2.12.3 Propostes per generar ingressos 
Contemplar l’ inclusió de mitjans de publicitat externs (p.e. algun vehicle ecològic d’un 
concessionari) 

 
2.12.4 Incloure xerrada sobre tema jardineria. 
 
2.12.5 Altres parades al mercat 

Incloure al mercat parades informatives de temes d’interès general (Associació 
progats, ...) 
 
 

3. Tria de la temàtica de la Fira 2017 

 
En base al resultat de l’enquesta que va donar com guanyadora l’opció de “Oliveres i Vinyes” i desprès 
d’un debat es va decidir “Les Vinyes” com a  tema per la 2ª Fira, reservant així “Les Oliveres” per una 
altra edició. 
 


