
Guissona revisa l’opinió dels 
veïns sobre la Festa Major
Els ciutadans poden respondre una enquesta per 
millorar certs aspectes de futures celebracions
L’Ajuntament de Guissona 
ha impulsat un qüestionari 
amb la voluntat d’incloure 
l’opinió del poble i millorar 
certs aspectes de la Festa 
Major de cara a l’any que 
ve.

Guissona
I. PINO
L’enquesta té la intenció de fo-
mentar la participació ciutada-
na per millorar aquells aspectes 
de la Festa Major que, com diu 
l’Ajuntament “afecten el dia a dia 
del nostre poble”. Els veïns i ve-
ïnes de Guissona poden prendre 
partit de les decisions de les pro-
peres celebracions, així com fer 
arribar noves propostes o obser-
vacions que puguin ser útils per a 
les festes de Guissona.

El qüestionari es pot realitzar 
tant de forma online com per 
escrit, dipositant-lo als “tuper-
democràtics” que la ciutadania 
pot trobar en els comerços de 
Guissona i en els espais munici-
pals. Per accedir a l’enquesta on-
line s’hi pot arribar mitjançant la 
pàgina web de l’Ajuntament de 
Guissona, així com per les dife-
rents xarxes socials d’aquest, com 
Instagram, Twitter o Facebook.

Per tal de poder elaborar una 
enquesta que pogués recollir de 
manera òptima l’opinió dels ciu-
tadans, l’Ajuntament ha inclòs 
preguntes de resposta tancada, 
així com preguntes obertes per 
tal que els participants del qües-
tionari es poguessin esplaiar més 
a l’hora d’expressar el seu parer. 
D’altra banda, també s’han redac-
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tat preguntes que consisteixen a 
puntuar els actes celebrats per 
entendre quin és el grau d’interès 
d’aquella activitat vers el poble.

Els resultats de l’enquesta ser-
viran per properes celebracions 
com la Festa Major de Guissona 
de l’any que ve.

La Diada de les 
Cassoles, acte 
central de la Festa 
Major de Rosselló
La Diada de les Cassoles, una 
trobada gastronòmica, donarà 
el tret de sortida a la Festa Ma-
jor de Sant Antolí de Rosselló 
que començarà el dissabte 31 
d’agost i s’allargarà fins al di-
lluns. Aquest acte, que arriba 
a la cinquena edició, suposa el 
punt central de la Festa Major. 
Durant els tres dies, les famílies 
podran gaudir d’un ampli pro-
grama d’activitats.

La Comissió de 
Festes de Vielha es 
forma contra les 
violències sexuals
L’Ajuntament de Vielha e Mija-
ran va voler formar els mem-
bres de la Comissió de Festes 
sobre el protocol de seguretat 
contra les violències sexuals en 
activitats d’oci. Així doncs, es-
peren implementar el Punt Se-
gur durant les properes Festes 
Majors que se celebraran entre 
el 7 i 10 de setembre.
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