Camp 7 Desenvolupament de programes que comportin millora
social, urbanística i econòmica del barri
Actuació 7.1: Cohesió social i Identitat
Programa 7.1.5: Potenciació de la identitat del barri en relació al
municipi
Emplaçament o lloc on es realitzarà l’actuació:
Sala d’Actes del Centre Cívic La Sauleda.
Descripció de l’actuació:
Exposició sobre el barri de La Sauleda: Recuperació i exposició sobre la memòria
històrica del barri. Edició d’un catàleg explicatiu de l’exposició de sobre el barri.
Recollir testimonis orals enregistrats de la gent jubilada que habita aquests barris.
Exposició sobre Palafrugell de fotografies i plafons explicatius i àudiovisual. Primar la
divulgació en el contingut i la simplicitat en la presentació.
Objectius:
Conèixer l’evolució del barri des del seu naixement i positivar-ne la trajectòria com una
oportunitat per a Palafrugell, que han de conèixer tots els vilatans per incorporar el
barri en el dinàmica diària. Que quedi constància oral documental de la intrahistòria
palafrugellenca del segment de la immigració que es va establir en aquests barris Amb
l’exposició didàctica sobre Palafrugell, que els habitants de La Sauleda i carrer Ample
coneguin i interioritzin adequadament el poble on habiten.
Beneficiaris:
Tots els palafrugellencs i en especial els habitants de La Sauleda i el carrer Ample
Dotació econòmica prevista:
15.000’00 "
Any
Ajuntament
Fons
Altres
2012
7.500’00 "
7.500’00 "
Calendari de desplegament:
2012
Organisme o àrea responsable:
Area de Cultura i Arxiu Municipal amb la col·laboració de la Biblioteca.
Indicadors de realització:
Participació dels veïns i veïnes en la producció de l’exposició, material aportat pels
propis veïns i veïnes, implicació de les àrees de l’Ajuntament en la producció de
l’exposició, implicació de les diferents entitats i associacions en la producció de
l’exposició, treball previ i número d’entrevistes amb les persones de diferents
nacionalitats, material gràfic recollit.

Indicadors de resultat/impacte:
Nombre de visites i procedència dels visitants, durada de l’exposició, grau de
satisfacció dels veïns, quantitat i qualitat de documentació que es reculli i resti a l’Arxiu
Municipal.

