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Resultats del procés participatiu sobre la Festa Major
Durant tot el procés es van generar un total de 237 propostes d’actuació per a futures edicions.
el grup de joves amb un 51%
autodefinit com a voluntari.
- Les zones del municipi més
atretes per la festa són les definides com a Zona 1 (centre)
i Zona 4 (Ca l’Artigues i voltants); en segon lloc trobem les
zones 5 (Can Salgot i voltants)
i 3 (voltants de Can Farell); la
resta de zones (2 i 6) tenen
molt poca representativitat a la
Festa Major.
Resultat de les 304 enquestes realitzades aleatòriament
en alguns espais concrets de
la Festa Major
- S’hi van trobar un 54% de dones i un 46% d’homes, l’edat
mitjana de les quals era menor
a la del municipi en general
(38,2 anys a la festa respecte
als 40,5 anys de la localitat).
- La valoració general que van
fer de la Festa Major és molt
positiva, arribant a una mitjana
de 4 punts sobre un total de
5. I un 38% va respondre amb
diferents propostes de millora,
un total de 54 idees.
- La majoria de persones enquestades té un alt grau de
fidelitat a la festa, ja que hi
assisteix cada any; els joves
semblen ser el col·lectiu més
fidelitzat. I, hi ha un alt percentatge de persones (38%9) que
es defineixen com a voluntàries en la seva manera de relacionar-se amb la festa (alt nivell
de compromís amb la Festa
Major); destaca especialment

- En general, l’atracció és la
festa més que una activitat en
concret (el grau d’itinerància
per les activitats és alt o molt
alt). Les motivacions principals per anar a la festa són
els concerts de l’Embarraca’t
i, en segon lloc, la Juguesca.
Entre les altres motivacions,
es destaca trobar-se amb els
amics o gent coneguda, així
com anar a activitats concretes. La gent gran assisteix
especialment a les activitats
de cultura popular i a les singulars; els joves es concentren en esdeveniments com
la Juguesca i els concerts de
l’Embarraca’t; els adults en
general, se situen al llarg de
totes les opcions, però especialment en les activitats familiars/infantils, els concerts i
la Juguesca.
- Trobem un 75% de persones
no residents que assisteixen
cada any a la Festa Major de
Lliçà d’Amunt i el 20% dels no
residents es defineixen com a
voluntaris/es de la festa. Però,
el nivell d’atracció de la festa

per part de residents d’altres
municipis és del 14%, més
aviat baixa. Els no residents
són atrets per activitats de tota
mena, tot i què en menor mesura que el grup de residents.
- El voluntariat està una mica
més femenitzat, mentre que el
col·lectiu de contractats per la
festa, més masculinitzat.
Resultat dels tres tallers participatius realitzats en centres escolars (dues escoles
i un institut) a 80 persones
d’entre 6 i 17 anys
- En general, els nens i nenes i
els joves assisteixen a la Festa
Major cada any.
- La majoria creuen que hi ha
espais per a ells, tot i que no
sempre siguin específics, però
s’hi senten còmodes perquè
s’hi inclou a persones de la
seva edat. Excepte en alguns
casos, no s’avorreixen a la
Festa Major.
- Alguns nens i nenes poden
tenir por de perdre’s, però en
general saben perfectament
com actuar si això passés.
El principal factor per sentir-se segurs és que coneixen
l’entorn (per exemple, com
arribar a la Policia) i especialment a la gent que assisteix a
la festa. Els joves poden sentir-se insegurs a l’hora de tornar a casa en alguns casos,
per això desenvolupen estratègies tals com anar en grup
fins a casa, especialment si
es tracta d’anar a urbanitzacions.
- Es van recollir 140 propostes
dels participants en aquests
tres talles, que poden catalogar-se en: propostes d’adaptació d’espais i atraccions,
propostes
d’espectacles,
propostes de noves activitats
i altres propostes.

Resultat del taller participatiu obert del 12 de novembre,
on van participar 16 persones
- Entre les propostes més votades en relació a la programació d’activitats figuren: mantenir la Juguesca, popularitzar el
Sopar de les Àvies, tornar a fer
jocs a la Piscina i fer un acte
multitudinari al carrer.
- En relació a l’organització,
destaquen les propostes de:
constituir una Comissió de
Festa Major per millorar la coordinació de franges horàries de les activitats, compartir
idees, material, etc. i tenir en
compte les tres centralitats del
poble: La Serra, Palaudàries i
El Pl, realitzant activitats en les
3 zones.
- Les propostes més votades
relacionades amb la comunicació van ser: ampliar el dies
de programació d’activitats
al Programa, descentralitzar
les accions comunicatives per
poder arribar a tots els barris i
urbanitzacions del poble i dissenyar un butlletí informatiu
en paper específic de la Festa
Major.

Resultat del taller participatiu del 26 de novembre,
on van participar 22 persones (6 homes i 16 dones),
15 dels quals de més de 65
anys
- Els participants van estar a
favor majoritàriament de seguir organitzant les activitats
de la Festa Major al centre,
tot i que van proposar fomentar la participació dels barris
a través de la instal·lació d’un
bus interurbà durant els dies
de la festa, a més d’activitats
interbarris (com un campionat).
- No hi ha un posicionament
clar sobre la limitació d’activitats de la Juguesca.
- Sobre el Sopar de les Àvies,
creuen que s’ha de mantenir
com fins ara.
- Van sorgir propostes concretes com: fer reunions de
coordinació entre l’Ajuntament i les entitats que participen a la festa, posar un bus
de nit durant la festa i fer un
taller de cosir i de reciclatge
de roba apropant la relació
avis-néts del municipi.

