Informe de la 2a sessió de l’Ajuntament dels Infants de Lloret
de Mar.
14 de març de 2011

La segona sessió de l’Ajuntament dels Infants es va celebrar el dilluns 14 de març de
15.00 a 16.45 a la Sala de Plens de l’Ajuntament. Hi van assistir els 13 membres de
l’Ajuntament dels Infants: Laura Salomé, Thaimy Bello, Musa Turai, Aitana Vedovell,
Leticia Mesquita, Salma Alaniz, Carla Pérez, Laura Guerra, Darío López, Judith
Mordoh, Laura Garcia, Paula Calveras i Júlia Juanes.

L’Ajuntament dels Infants es va reunir amb la tècnica de participació ciutadana, la
tècnica d’ensenyament, la tècnica del Pla Educatiu d’Entorn i la dinamitzadora del
projecte. Se’ls va entregar un esquema de la sessió.

L’objectiu de la sessió era doble:
1. A partir de les aportacions de l’Ajuntament dels Infants, obtenir un llistat de les
festes i tradicions que se celebren a Lloret posant èmfasi en aquelles que
impliquen tota la ciutadania, veure qui les organitza i com hi participen o hi podrien
participar els infants.
2. Conèixer algunes associacions que actuen al municipi, concretament Xino Xano,
l’Associació de Pessebristes i l’Obreria de Santa Cristina.

EL DEBAT

Els 13 nens i nenes es van asseure en rotllana i van fer les seves aportacions. Alguns
d’ells van exposar el llistat de festes que se celebren a Lloret, van explicar quines
activitats es fan i qui les organitza i van començar a fer algunes propostes noves per
incorporar a les festes.

-

Les festes. En general tots els infants van coincidir amb les festes locals i amb les
d’àmbit estatal o autonòmic que també se celebren a Lloret. Festes que tenen
voluntat de ser globals i d’implicar tota la ciutadania. Alguns van posar l’accent en
festes o activitats culturals més concretes que se celebren a determinats barris i
que només impliquen una part de la ciutadania. En aquest sentit, es va reflexionar
sobre les festes comunes per tots els ciutadans de Lloret (La Castanyada,
Carnestoltes, Sant Romà, Santa Cristina, Tirada de l’art, Sant Jordi, Sant Joan,
Nadal i Diada Nacional de Catalunya) i aquelles específiques per determinats
col·lectius (Migas granadinas, Tres Tombs, Festa Major de les Alegries, entre
altres).
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-

El cicle de les festes. Es comenta que bona part de les festes i tradicions
responen

a

un

cicle

de

vida

(Naixement/hivern,

Explosió/primavera,

Maduresa/estiu i Mort/tardor) i que aquesta visió cíclica es repeteix en les diferents
cultures. En definitiva, hi ha festes comunes a les diferents cultures tot i que
prenen noms diferents.

-

El paper de les associacions. Quant a l’organització de les festes, els infants van
poder observar que en bona part de les festes, les associacions hi tenen un paper
molt important. Això es va poder comprovar amb les xerrades de les associacions
Xino Xano, Pessebristes i Obreria de Santa Cristina.

-

La participació dels infants. En referència a la seva participació en les festes, la
majoria dels infants participa en el Carnestoltes, la Castanyada o el Nadal. Les
altres festes són més desconegudes pels infants i la seva participació és menor.
Per exemple una de les representants del CEIP Pompeu Fabra va comentar que
els nens i nenes desconeixen bona part de les festes de Lloret ja que molts d’ells
provenen d’altres països. Per això es demana que gent de Lloret de tota la vida
faci xerrades a les escoles per explicar les tradicions.

-

Les propostes. Moltes de les propostes de l’Ajuntament dels Infants sobre les
diferents festes van encaminades en incorporar la visió dels nens i nenes, fent-les
més atractives i participatives per als més petits.

A continuació es presenta un quadre amb les aportacions de l’Ajuntament dels Infants
sobre les festes, les associacions implicades i les propostes d’activitats.
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Festes comunes per tota la ciutadania

FESTA
La Castanyada

ASSOCIACIÓ
Xino Xano

PROPOSTES
-

Fer-ho més dies

-

Castanyes a preu econòmic o gratuïtes per als
infants

-

Ensenyar cançons i balls típics a l’escola

-

Jocs sobre la castanyada

-

Organitzar sortides per anar a buscar castanyes

-

Incorporar el Halloween com a tradició local: Rua
amb disfresses i caramels, concurs de botigues
decorades de terror, projectar pel·lícules de terror
a TV Lloret de 9 a 12 de la nit.

Nadal

(Caga

tió, Pessebristes

-

Donar regals gratuïts als infants

Pessebre, Cap d’any, Casal Obrera

-

Jocs per a infants

Reis)

Ass Comerc

-

Discoteca infantil al centre de Lloret

Ajuntament

-

Parada escolar d’intercanvi

-

Més caramels a la cavalcada de Reis

-

Portar gent famosa

-

Festa més econòmica

-

Més dies per portar la carta als patges

-

Organitzar tornejos esportius a les escoles

-

Rua infantil

Carnestoltes

Mar Salada
Hòstia

quina -

Portar gent famosa

colla!

-

Donar premis específics per als infants

Cap i Cua

-

Espai per a infants per a jugar disfressats

-

Entregar els premis de les comparses just després
de la rua i no a la nit perquè hi puguin assistir els
infants

-

Policies disfressats (al menys els gorros)

-

Més decoració als carrers

-

Parades de xurros i caramels

-

Més cartells per informar de les festes

-

Que totes les botigues estiguin decorades i els
botiguers disfressats

-

Concurs de botigues disfressades i que els infant
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escullin millor
-

Guerra de caramels entre les carrosses i que
participi tot el públic

Setmana Santa (Rams,
Pasqua,

Pasqua

Florida)
Sant Romà

Ajuntament

Tirada de l’art

Sant Jordi

-

Activitats per als infants

-

Allargar la festa

-

Organitzar tornejos esportius a les escoles

-

Fira amb única entrada amb braçal

Xino Xano

-

Intentar reunir més gent

Pescadors

-

Jocs per als infants

-

Activitats esportives a les escoles

-

Batalla de cavallers i dracs per nens petits

-

Parades de llibre organitzades pels infants

-

Fogueres populars als barris

-

Sopar i ball de revetlla

-

Activitats per a infants

-

Portar gent famosa

Ajuntament

Sant Joan

Ajuntament

Festa Major de Santa Obreries
Cristina

Diada

Nacional

de -

Activitats per a infants (inflables, etc.)

Santa Cristina i -

Regals per als infants

Sant Elm

-

Ball de plaça infantil

-

Llagut per a nens

-

Banyada popular

-

Sopar popular a la platja de Santa Cristina

-

Corre foc infantil

de

Catalunya

Festes específiques

FESTA
Festa de Sant Quirze

ASSOCIACIÓ
Xino Xano

PROPOSTES
-

Que ens deixin entrar a l’església
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Ajuntament

-

Organitzar una gimcana

-

Organitzar un joc de dos equips que s’ha d’atrapar
mútuament

Aplec de la Sardana de Amics
l’1 de maig

de

la

Sardana
Ajuntament

Migas granadinas

Casa Cúllar

Els perdons

Obreria

de

Santa Cristina
Marxa popular

Obreria

de

Santa Cristina
Tres Tombs

Grup hípic Lloret

El Traginer

AV Les Alegries

Marxa popular de les Xino Xano
ermites
Caminada

a

les Xino Xano

Alegries
Caminada al coll de Sa Xino Xano
Palomera
Festa

Major

de

les AV Les Alegries

Alegries
Festa de les Flors

AV Les Alegries

Fira dels Sants Metges

Xino Xano

-

Fer catifes al carrer

LES ASSOCIACIONS

Per últim, les associacions Xino Xano, Pessebristes i Obreria de Santa Cristina van
explicar la seva tasca a l’Ajuntament dels Infants i la seva implicació en les festes i
tradicions de Lloret. Van convidar els infants a implicar-se a les festes i a participar en
les associacions.
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L’ENCÀRREC

1. Ampliar el ventall de festes i tradicions, investigant les que se celebren en
d’altres cultures (aprofitant que molts nens i nenes provenen de països
diversos).

2. Aprofundir en la Festa Major de Santa Cristina com a festa comuna de tota la
ciutadania i compartida per tots els infants (quan se celebra, què se celebra,
quines activitats es fan, com participen els nens i nenes). Aquesta primera
aproximació tindrà continuïtat en la visita que es farà a l’Arxiu Municipal.
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