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Assemblea
ciutadana

Ajuntament de Montuïri

8 de juny 2022 persones adultes
15 de juny 2022 joves
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Presentació1.
Entra dintre de la tradició del nostre poble celebrar les festes de
Sant Bartomeu on tots i totes compartim i gaudim de tot un
seguit d'activitats culturals, socials i lúdiques, d'espais de
trobada així com de dues verbenes (la de dia 23 i la de dia 24
d'agost). 

Aquest any, des de l'Ajuntament de Montuïri, hem obert un
procés de reflexió conjunt amb la gent del poble sobre les
festes de Sant Bartomeu a fi de deliberar sobre certs aspectes
que poden fer que les festes siguin encara millors! 
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Presentació1.

És per aquest motiu que celebràrem dues Assemblees. El seu
objectiu és el de deliberar sobre certs aspectes que permetin
millorar les festes i fer-les més participatives i inclusives.

Les aportacions ciutadanes que surtin del debat, seran
valorades per l'equip de govern i es comunicaran els resultats a
tot el poble durant el mes de juliol. S'implementaran, sempre
que siguin viables. 



Benvinguda, el Batle, Joan Verger i el regidor de
participació ciutadana Antoni Miralles (5 min)

Benvinguda

Què t’ha mogut a participar? (10 min)

Ronda de presentacions

Què és una Assemblea ciutadana?
Acords bàsics en una Assemblea. 
Presentació dels resultats de l’enquesta. 
Agenda i explicació de la sessió (5 min)

Explicació de la sessióAgenda
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 Treball individual,  en grups i en
Assemblea (60 min)



Individual: 
Valorem la verbena de dia 23 i 24. Què necessitaria
perquè fos millor? 
Ara valorem el sopar a la fresca. Què necessitaria perquè
fos millor?

Grups: deliberació i arribada de consensos. 
Assemblea: posada en comú i consensos finals.

Assemblea
persones
adultes



Abans de començar la
deliberació, expliquem què és

una assemblea ciutadana i quins
acords establim per funcionar.
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El primer que valorem és la
verbena de dia 23 i 24. 

 
Els resultats són positius! La

mitjana de valoració és de 7,5. 
 

Què milloraríem?
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Més varietat i qualitat, no
enganxen. Que hi hagi més
participació en l'hora d'escollir-los. 

1.Millorar grups

Més sensibilització i respecte cap a les
tradicions i festes del nostre poble. Hi ha
bastant d'incivisme, botellot, brutor...
més banys públics perquè la gent no faci
les necessitats en el carrer. 
Cal incidir en el control de la venda
d'alcohol a menors. 

2. Més vigilància i
seguretat 23: per persones externes, seria convenient que

comencés abans pel jovent (ara hi ha el pas doble
que té poca participació, però que cal continuar-lo
fent) i acabés després de les 6 am. Grups i DJs
bons. 

24: encarat a les persones locals. Grups d'aquí al
100%.  Música per gent gran que comenci abans
(11:30 pm).  Més tranquil. Que sigui animat per una
persona mestra de cerimònies. 

3. 23 i 24 d'agost

Verbena 23 i 24 d'agost
PROPOSTES DE MILLORA
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1.Millorar grups

Cada any, es pot habilitar un espai
participatiu per escollir grups que
convenguin, tan proposats per
l'Ajuntament com per la gent del
poble. El procés es faria per
febrer-març per tenir marge
d'actuació.

2. Més vigilància i seguretat

Condinuarem incidint en el que hem fet aquests
darrers anys: policia, protecció civil i campanyes
com "No siguis ase" o la de violència de gènere,
tenint cura de la venda d'alcohol. Proposem
reforçar-ho, instal·lant cartells per tot el poble,
tot recordant les normes de convivència durant
les festes. Tal volta una campanya prèvia també
ajudaria. Aquests darrers anys s'ha millorat molt
al respecte, amb un total de 10 policies locals.
Repartir més els banys públics suposa posar-los
davant una casa o portal, el qual és un problema.
Per tant aquesta proposta queda desestimada.  

3. 23 i 24 d'agost

Enlloc de dia 23, dia 24 hi haurà el grup de gent
major perquè la festa pot començar més prest. 
Els DJ són els que gent del poble va dir que
volien. Els tres grups de les verbenes són els
que van sortir a les votacions. 
Dia 23 no es pot començar abans perquè hi ha
les Rodelles. 

Verbena 23 i 24 d'agost
RESPOSTA INSTITUCIONAL
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Continuem valorant el sopar a la
fresca de dia 14 d'agost. 

 
La puntuació aquí és més dispar,

algunes ho puntuen de forma
favorable i d'altres no. La mitjana

surt de 7,8. 
 

En què milloraríem?
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Fomentar i incentivar més
persones voluntàries que ajudin a
muntar les taules.  Es podria per
exemple, fer un sorteig. 

Fomentar el
voluntariat

1.
Es proposa posar unes pantalles per
veure el playback. 
Podria créixer pel Carrer Major perquè
ara l'espai és massa estret. 
Es prioritza estar a la plaça però obertes
a cercar alguna alternativa. 

2. Espai limitat

Que sigui temàtic per tot el poble. 

3. Temàtic

Sopar a la fresca
14 agost

PROPOSTES DE MILLORA
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Fomentar el
voluntariat

1.

Es farà una convocatòria i 
 convidarà a berenar als que
vinguin de forma voluntària.

2. Espai limitat

Es prioritza la plaça. Un
altre espai ample seria
l'escola. Hi haurà una
pantalla gran com d'altres
anys. 

3. Temàtic

Per altres anys es pot valorar que
sigui temàtic, enguany no s'ha
tingut temps per preparar la
decoració. El que si es pot
demanar és que la gent decori les
taules. 

Sopar a la fresca
14 agost

RESPOSTA INSTITUCIONAL

11



Algunes persones s'han sentit rares
quan han volgut anar en aquest sopar
perquè no tenien grup. Que la inscripció
es pugui fer per grup o per individu. Es
proposa promocionar que vingui la gent
sola:  "hi ha lloc per tu", "vine a sopar
amb nosaltres". 

4. Promocionar l'individu
sense grup Presentació i dinamització del playback

amb un/a animador/a. Adults i nins, anar
mesclant. 

5. Playback

Perquè no sigui avorrit.  Dinamitzar sopar. 

6. Jocs entre taules

Sopar a la fresca
14 agost

PROPOSTES DE MILLORA
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Es poden apuntar persones individuals i
fer un grups. Es mirarà de fer un cartell
per promocionar-ho. 

4. Promocionar l'individu
sense grup Es mirarà de trobar algú. Mesclarem a un

grup d'infants i grups d'adults. 

5. Playback

Hi haurà una xaranga a fi d'animar el redol de cada
taula. 

6. Jocs entre taules

Sopar a la fresca
14 agost

RESPOSTA INSTITUCIONAL
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Posar DJs o grups de jazz després per
animar. Txaranga o cercaviles. 

7. Post 

Sopar a la fresca
14 agost

PROPOSTES DE MILLORA
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La idea és que l'espectacle sigui el
playback i que millori, donar-li el
protagonisme. I després que hi hagi la
possibilitat de consumir als bars de
plaça.

7. Post 

Sopar a la fresca
14 agost

RESPOSTA INSTITUCIONAL
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Finalment, es varen parlar
d'altres millores. 
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Com amb l'aplicació de Manacor.  
Perquè hi ha gent que no sap per
on van. 

Marcar itineraris
dels Cossiers

1.
Més control i vigilància, en general.

2. Control

Va sortir el tema de com procediria  la successió
dels cossiers. Es va dir que seria un bon moment
per anar introduint el tema de poder escollir dones
cossiers i una dimoni dona. Es va donar espai per
parlar-ho tot i que sortiren dissensos en com
s'hauria de fer. Finalment, es va dir que aquest no
era l'espai per tractar aquest assumpte.  

3. Cossieres

Millores
PROPOSTES DE MILLORA
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Es desestima. La comissió de
cossiers volen mantenir el misteri
d'on ballaran. El recorregut 
 general és el mateix cada any,
però poden variar els punts de
ball i els horaris en funció de
condicionants distints cada any. 

Marcar itineraris
dels Cossiers

1. 2. Control

Potenciar durant tot l'any activitats, taules
rodones, reflexions per millorar la participació
de la dona a les festes. 

3. Cossieres

Millores
RESPOSTA INSTITUCIONAL
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Elaborar un programa infantil durant les
festes, que pogués incloure de forma
més efectiva i amable aquesta franja
d'edat.

4. Programa infantil

Millores
PROPOSTES DE MILLORA
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Enguany s'ha introduït com a novetat una
activitat infantil que és una gimcana per
l'estalvi d'aigua. També un taller de circ
fet amb bambú i una animació infantil. I
s'han recuperat les activitats
organitzades pels Quintos per públic
infantil i juvenil. Estem procurant millorar
en aquest aspecte. 

4. Programa infantil

Millores
RESPOSTA INSTITUCIONAL
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I fem un tancament....



Individual: 
ARA: Com a infants i joves del poble, com vivim les festes de Sant
Bartomeu? A què participem i a què no?
SITUACIÓ DESITJADA: Com ens agradaria viure les festes de Sant
Bartomeu? Quines activitats ens agradaria participar o organitzar?

Grups: deliberació i arribada de consensos. 
Assemblea: posada en comú i consensos finals.

Assemblea per a
joves



S'acorda una agenda de treball i
es repassen els acords de

l'Assemblea que surten a la
diapositiva 6.
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Les festes de Sant Bartomeu, ara Les festes de Sant Bartomeu,
idealment



El primer espai que habiten els i
les joves és com es senten

actualment a les festes de Sant
Bartomeu, com les viuen...

 
Surten tant elements positius

com no tant.
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26Com visc les festes?
-Amb il·lusió. 
-Amb espera
-Amb moltes ganes
-Amb emoció.

M'agrada participar a...
-Sortida cossiers i dimoni. 
-Sopar a la fresca. 
-Verbena 23 i 24.
-Trivial.
-Bingo. 
-Futbet.
-Sopar associació de dones. 
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Com visc les festes?
-Cansat de sempre el mateix. 
-Poc culturals: massa alcohol que acompanya
totes les activitats. 
-Aglomeració. 
-Activitats per una minoria (col·lectiu que s'ha
apropiat de certes activitats, el local jove...). 

No participo a...
-Pòquer (s'apropia per la mateixa gent).
-Playstation (sempre hi va la mateixa gent). 
-Cicloturistada (per infants). 
-No actuem al playback (per vergonya).
-Pregó (perquè és avorrit)
-Duatló (perquè és per més professionals de 
 córrer). 



Com us sentiríeu en unes festes
ideals, desitjades?
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Com et sentiries en una situació ideal?
-Respecte cap a les festes i entre la gent, entre grups d'edat i entre persones. Quan
ballen els cossiers hi ha massa aglomeració i poc silenci. 

-Igualtat entre homes i dones. 

-Varietat.

-Locals: massa aglomeració en veure els cossiers, caldria regular-ho. 

-Culturals. 

-Informatives: abastar temes d'interès general a col·loquis com turisme sostenible, etc. 

-Més implicació ciutadana: joves, massa costumistes. 

-Sentir més il·lusió en veure el cartell de grups de la verbena. 

-Activitats de vespre (pòquer, truc...): més inclusives, dinàmiques, amb opcions
diferents. 
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Activitats proposades?
I ara... les activitats que proposaríem per millorar les
festes o aconseguir unes festes més desitjades!
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Activitats proposades
-Cicloturistada: fer una ruta cultural. 

-Gimcana: a organitzar entre Quintos i associacions. Premis per persones guanyadores.
Edat variada. Temàtica per grups.  Entre 15 i 29 d'agost l'horabaixa. 

-Dones cossieres: a favor de començar a parlar del tema. Caldria iniciar-ho amb un
procés de sensibilització i conscienciació fora de les festes, que durés tot l'any, de
manera que es puguin anar eliminant tensions entre les persones que hi estan d'acord i
les que no tant. Ha de ser quelcom progressiu. No imposat (i menys des de fora). Cal
tenir en compte l'enorme impacte en la tradició que provocaria el fet de tenir dones
cossieres. És molt fort, per això cal parlar-ne i fer canvis progressius i amb el suport de
la majoria del poble. Amb relació a la condició física, s'hauria de fer el procés de
selecció de persones cossier igual, el mateix per homes i per dones. 



33 Activitats proposades
-Igualtat: introduir a festes. 

-Cinema a la fresca en versió original.

-Sense ruta marcada dels cossiers: les persones locals ja saben on trobar-los. 

- Establir uns criteris per participar en les festes (sobretot per les persones externes).
Respectar-les i respectar a les persones locals. 

-Més seguretat i vigilància. 

-Més banys públics. 

-Més control de barres. 

-Trobar un espai intermedi perquè els i les joves puguin socialitzar. 
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RESPOSTA INSTITUCIONAL
-Cicloturistada:  es pot mirar que l'itinerari infantil sigui més llarg. L'altre itinerari es
planteja fer-lo més llarg i fer aturades culturals. 

-Gimcana: els quintos enguany modifiquen un poc la seva gimcana: no fomentaran tant
l'alcohol, hi haurà disfresses. Emperò, els hi agrada més fer-la el vespre, tot i que no
serà tan bruta com altres anys. Han considerat les propostes de l'assemblea. 

-Dones cossieres: es fomentaran debats i activitats sobre el paper de les dones a la
societat. Ja se'n fan, però es continuaran fent i es potenciaran. 
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-Igualtat: ja es fa, a partir de campanyes del consell (punts d'informació, xapes,
cartells..).

-Cinema a la fresca en versió original: es fa cada divendres del mes de juny, la versió
original es tendrà en compte. Les persones interessades escullen les pel·lícules. 

-Sense ruta marcada dels cossiers: ok

- Establir uns criteris per participar en les festes (sobretot per les persones externes):
les festes és un punt de trobada de la gent del poble, però cal obrir les portes a l'altra
gent que vinguin en respecte.  Penjar cartells i fer campanyes per sensibilitzar. A
Montuïri és complicat controlar aforaments perquè és itinerant. 

-Més seguretat i vigilància: ja queda respost a la diapositiva 9.

-Més banys públics. S'amplia el nombre de banys però no a distints punts, només a un
punt.

-Més control de barres. D'acord, s'incidirà en aquest sentit, recordant a les barres la
prohibició de venda d'alcohol a menors a partir de reunions prèvies i incidint en el
nombre de cartells. 

-Trobar un espai intermedi perquè els i les joves puguin socialitzar: afegir alternatives
d'oci els dies que hi ha els tornejos, però els organitzadors són els Quintos (nosaltres
ens hem reunit amb ells prèviament). 



33 RESPOSTA INSTITUCIONAL
-Igualtat: ja es fa, a partir de campanyes del consell (punts d'informació, xapes,
cartells..).

-Cinema a la fresca en versió original: es fa cada divendres del mes de juny, la versió
original es tendrà en compte. Les persones interessades escullen les pel·lícules. 

-Sense ruta marcada dels cossiers: ok

- Establir uns criteris per participar en les festes (sobretot per les persones externes):
les festes és un punt de trobada de la gent del poble, però cal obrir les portes a l'altra
gent que vinguin, sempre mantenint un respecte.  Es poden penjar cartells i fer
campanyes per sensibilitzar. A Montuïri és complicat controlar aforaments perquè és
itinerant. 

-Més seguretat i vigilància: ja queda respost a la diapositiva 9.





Finalment, les dues assemblees varen poder
votar els seus grups preferits i afegir-ne

d'altres. 
 

Sembla a ser que va guanyar l'orquestra Oasis
(grup 1) i Islanders i The Cassettes (grup 2).

 
L'orquestra Oasis no va estar disponible i es va

triar una de les segones opcions, l'orquestra
Galatzó.

 



I fem un tancament....



Moltes gràcies
a totes i tots!


