
En el passat ple la regidora de festes anunciava els resultats de les enquestes realitzades 

després de la  darrera edició de la Festa Major. Des de la regidoria de festes es vol impulsar la 

participació ciutadana així que s’ofereix la possibilitat que siguin els mateixos ciutadans els que 

decideixin la Festa Major 2018. 

L’objectiu és conèixer opinions vers la festa i així poder planificar la següent edició amb totes 

aquelles propostes i opinions que els espluguins aportin. Aquesta vegada era la segona edició. 
Poder participar calia ser major de 16 anys i estar empadronat a l’Espluga de Francolí. Les 
votacions es podíen fer via internet o presencialment  i per respondre calia identificarse amb 
nom i DNI.  

 

 

A la pregunta sobre la valoració general de la Festa Major la resposta més votada ha estat la de 

un 7 sobre 10, seguida d’un 9 sobre 10. 

 

El dimarts i el dimecres reben una puntuació d’un 5 seguida d’una puntuació d’un 8, i la 

majoria de respostes de text apunten que ambdós dies és massa aviat per fer actes i que la 

gent encara no té en ment que és Festa Major. Aquest any es començava en dimarts degut al 

pregó del Ferran Civit. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



La regidora de festes es mostra molt contenta vers l’acceptació de les noves 

propostes, i tal com es mostra en els resultats, un 94,4% dels participants també ho 

creu. 

 

- Final de festa del curset de natació amb inflables (dimecres) 

Puntuació 8 – 27,8% - 10 pax 

- Festa de la bicicleta (divendres) 

Puntuació 8 – 30.6% - 11 pax 

- Concert vermut amb Lo Pau de Ponts (divendres) 

Puntuació 10 – 36.1% - 13 pax 

- Colles convidades a la cercavila: Basilisc petit de Reus i Lo Tossino de Tàrrega 

(divendres) 

Puntuació 10 – 51,4% - 18 pax 

- Retrats en família (dissabte) 

Puntuació empat 7 i 10 –22.9% cada un - 8 pax cada un 

- Festa i fusta, jocs familiars (diumenge) 

Puntuació empat 9 i 10 –22.2% cada un - 8 pax cada un 

- Show d'humor (diumenge) 

Puntuació 8 – 25,7% - 9 pax 

 

 

 

Les postres de les festes eren una deles novetats per les quals s’apostava des de la regidoria de 

festes, una novetat que es volia consolidar que com a tradició i que ha tingut una gran 

acceptació per part dels espluguins. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


