
FMBiB 2025. I TU COM TE LA IMAGINES
TAULA DE DEBAT ÀMBIT 4. Comunicació

Dissabte, 22 de novembre de 2014
Lloc: Escola municipal del treball

Participants: Ramon Forns, Anna Camp, Raquel Castro, Anna Gispert, Jèssica Enrique 

PROMOCIÓ

Botiga de Festa Major
Propostes de millora:

- Es proposa ampliar els dies de venda ja que hi ha demanada suficient per fer-ho. 
Una és ampliar el personal o les hores de venda. A curt termini, es planteja com 
a millora obrir dijous abans de FM enlloc de divendres (un dia abans).

Venda online/ La Troca:
-  A La Troca s’hi hauria d’establir un punt de venda físic on poder comprar tots 

els productes de totes les entitats amb un catàleg. Alguns productes (triats per les 
colles i entitats) es podrien vendre directament i altres per encàrrec (la gent mira 
el catàleg, tria i es fa l’encàrrec a les colles perquè ho preparin).

- De la Troca se n’ha de fer més difusió perquè hi ha gent que no coneix tot el que 
s’hi fa relacionat amb la FM.

- A la web s’haurien de vendre els productes més emblemàtics (festiari, CD, 
samarretes genèriques de les colles...).

Productes de la Comissió de FM:
- Músiques  : haurien de ser gratuïtes i lliures, que es puguin descarregar online.
- Festiari  : ha d’haver-hi continuïtat. Es podrien ampliar els elements festius cada 

any.
- Guants  : s’haurien de tornar a vendre però amb tres talles diferents (home, dona i 

nen). És una via per potenciar la seguretat. El preu ha de ser econòmic però han 
de ser de qualitat perquè resultin útils.

- Domàs  : s’hauria de tornar a vendre i fer-ne difusió perquè tots els balcons de la 
ciutat siguin blanc i blaus.

- Contes  : la Comissió ja s’ha plantejat fer una col·lecció de contes de FM on 
s’entregarien cada dos exemplars, un amb una bèstia blanca i un amb una bèstia 
blava. La idea és bona i s’hauria de lluitar perquè tiri endavant.

- Còmic  : es podria fer un còmic que expliqui la FM des d’un punt de vista més 
humorístic.

- Cartelleria  : es podrien vendre la col·lecció de cartells de manera atractiva 
(litografies, quartilles...). S’haurien de poder comprar de manera individual tot i 
que es pot preparar una espècie de carpeta per guardar-los.

S’haurien de buscar productes genèrics que potenciïn l’esperit de la FM en 
general, però sobretot s’ha de vigilar de no fer productes per fer competència a 
les colles.

ALTRES MIRADES
Literatura:



- Relat  : se’n va parlar fa dues sessions. 
- Contes  : comentats a l’apartat de botiga de FM.
- Relat escolar  : s’hauria de fer un relat de com es treballa la festa a les escoles i les 

accions que es fan. A més, s’hauria d’unificar i que tothom el treballés de la 
mateixa manera. Es podrien crear uns materials didàctics per utilitzar-los a les 
escoles de manera homogènia. 

Ciència:
- És interessant treballar la ciència dins la FM (com l’acte de Químicament és 

possible de Blancs o el de construir ponts de Blaus). 
- Es podria estudiar l’àmbit de la física de les proves de competició (velocitats, 

forces...) i crear-ne un material de difusió (infografies a la Pedra de l’encant...).
- A partir d’un esperit científic es pot fer pedagogia de la seguretat (física: posar 

guants...). 
Esport:

- Transmetre els valors de l’esport dins de la festa com ara la competició sana. 
S’ha millorat en aquest aspecte però encara hi ha molta feina a fer. 

ÒRGANS DE GESTIÓ
- Es podria crear un òrgan centrat en millorar i/o treballar la FM en general i no 

centrar-se només en la festa de l’any vigent o següent.
- Hauria de ser un òrgan paral·lel a la Comissió.
- S’hauria de reunir X vegades l’any i treballar amb objectius concrets a curt i 

llarg termini (complir un objectiu i després anar per un altre). 
- Format per un grup reduït de persones que apliquin les decisions que s’han pres 

durant el procés de reflexió #FMBiB2025.
- Si hi ha decisions importants a prendre, es podrien fer sessions de debat del tema 

concret i només d’un dia de durada. L’òrgan en qüestió després s’encarregaria de 
dur a terme de les decisions preses. 


