
Q1 Quina és la teva valoració de la Rua de Carnaval?
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Q2 Quina valoració fas del ball de Carnaval?
Answered: 92 Skipped: 16
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Q3 Els horaris dels actes del Carnaval els trobes adequats?
Answered: 106 Skipped: 2
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Q4 Si és que no, quina seria la vostra proposta d’horaris?
Answered: 28 Skipped: 80

N.º RESPUESTAS FECHA

1 Més aviat. 08/03/2019 22:52

2 Més d’hora 08/03/2019 21:39

3 Més aviat 07/03/2019 22:52

4 Començaria la Rua una hora abans 05/03/2019 21:45

5 a les 10 de la nit començar el ball. 04/03/2019 14:56

6 Començar més d'hora i no allargar la rua 03/03/2019 23:07

7 la rua del carnaval es va allargar moltíssim 28/02/2019 22:59

8 Fer-ho més d'hora perquè hi ha molta canalla i l'entrega de premis es fa molt tard. 26/02/2019 18:01

9 Horaris inicis estan molt be però els horaris finals no, la rua no és pot acabar a les 23h de la
nit! Va durar més de 4hores

26/02/2019 15:09

10 La Rua massa lenta, acaba massa tard. 25/02/2019 23:15

11 Plegar més d'hora 25/02/2019 23:04

12 A partir de les 18:00 hores 25/02/2019 22:02

13 L hora del pavello massa tard 25/02/2019 21:08

14 Es tarda prop de tres hores en fer el recorregut 25/02/2019 20:44

15 Rua massa llarga 25/02/2019 20:23

16 Seria bo no anar tant lents. Quan vam arribar els carrers del centre i la plaça eren buits perquè
la gent va marxar tips d,esperar.

25/02/2019 18:29

17 Els horaris son bons pero cal organitzar millor perque no es faci tant llarg 25/02/2019 17:23

18 Que a les 21hore ja el joven no estigui tocan els nassos fins a altes hores de la.matinade a
sota dels balcons de les cases,la gent també dorm

25/02/2019 15:27

19 Iniciar a les 17.00 25/02/2019 15:12

20 No tant llarg 25/02/2019 15:12

21 Mes dora 25/02/2019 14:57

22 Començar abans la Rúa 25/02/2019 14:26

23 S'hauria de procurar que la rua no s'allargui tan amb intervals de 10 minuts entre colles 25/02/2019 14:11

24 Seguir la planificació i fer la rua més fluïda. 25/02/2019 14:02

25 La planificació és bona però no es va portar a terme 25/02/2019 13:56

26 Mas pronto seria mejor 25/02/2019 13:43

27 A partir de les 5 25/02/2019 13:14

28 Començar més d’hora o anar més ràpid ja que van tardar més de dues hores a passar totes les
comparsses

25/02/2019 13:08
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Q5 Com valores el lliurament de premis?
Answered: 94 Skipped: 14
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Q6 Quina valoració fas dels espais on es fa la festa?
Answered: 100 Skipped: 8
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Q7 Quina es la teva valoració sobre l’organització de la festa?
Answered: 101 Skipped: 7
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Q8 Quina és la teva valoració general del Carnaval 2019?
Answered: 106 Skipped: 2
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Q9 Quina valoració fas de la publicitat i difusió?
Answered: 104 Skipped: 4

7,69%
8

16,35%
17

33,65%
35

33,65%
35

8,65%
9

104 3,19

S

0 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 TOTAL PROMEDIO PONDERADO

S

9 / 14

VALORACIÓ DEL CARNAVAL 2019 SurveyMonkey



39,80% 39

6,12% 6

58,16% 57

2,04% 2

9,18% 9

0,00% 0

15,31% 15

13,27% 13

Q10 Per quina via t’ha arribat?
Answered: 98 Skipped: 10

Total de encuestados: 98

N.º ALTRES (ESPECIFIQUEU) FECHA

1 Sóc del poble 27/02/2019 18:05

2 soc del poble. 27/02/2019 11:41

3 Soc del poble... 26/02/2019 15:36

4 Soc centellenc. 25/02/2019 23:15

5 Exterior del pavelló, està ple de nens menors alcoholitzats, culpa dels pares, però no se si es
podria demanar ajuda als mossos amb controls ďalcoholemia . Tal i com es fa a les
discoteques.

25/02/2019 21:43

6 Correu electrònic 25/02/2019 20:23

7 Ho sé per cada any he sentit a parlar. 25/02/2019 18:17
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8 Ja ho ser 25/02/2019 15:12

9 Internet 25/02/2019 14:57

10 Sóc participant de la Rua 25/02/2019 14:40

11 Participant sóc del poble 25/02/2019 14:34

12 Ajuntament de centelles 25/02/2019 14:34

13 Per coneixement popular 25/02/2019 14:11

11 / 14

VALORACIÓ DEL CARNAVAL 2019 SurveyMonkey



Q11 Altres aportacions o comentaris
Answered: 59 Skipped: 49

N.º RESPUESTAS FECHA

1 Genera molt mala sensació i que fracassem com a poble deixant més de 300 joves anar al
darrera d'una comparsa (el purgatori) beguts, fumats...un espectacle lamentable el que fan
cada any i increscendo els joves del poble i dels voltants...si volen beure que no sels permeti
circular per on passa la rua. Grans i petits hi veiem cada any i és lamentable.

08/03/2019 22:52

2 Se n’ha anat de les mans i ja ve gent només a torrar-se i no s’ha controlar bé.la rua massa
lenta o llarga

08/03/2019 21:39

3 Cal deixar clar que tot el grup d'adolescents, potser un miler eren, no anaven amb el purgatori.
Potser des de l'organització, pels anys següents, no deixaria que fessin la rua si no firmen part
d'una comparsa. Ja se que es facil dir-ho i difícil de controlar, pero segur que trobeu alguna
solució.

05/03/2019 21:45

4 Crec que falta mes sistemas de seguretat, ja que fa tres anys que s'ha afagit uns participans
NO APUNTATS A LA RUA, que amb la seva mala educació i poc respecta fan que la rua no
sigui agradable ni segura per el participans APUNTATS I AMB UN TREBALL I DESPESA DE
MOLTS MESOS ni pet el public. Crec que tots tenim una responsabilitat i un respecta vers als
altres. Un centellenca que fa 28 anys que disfruta i fa disfrutar als altres. Visca el Carnaval.

05/03/2019 15:28

5 S'hauria de millorar la organització per tal que les com parsses no haguem de correr des de
l'estació fins al pla del mestre i després quedar parades durant 1h. Cal mantenir el ritme per tal
de no parar, sino es fa pesat pels que participen.

04/03/2019 16:26

6 -Ajuda i assessorament a la participació -Facilitar assessorament i/o material per les carrosses
-Un pla de conscienciació en l'injesta d'alcohol. -Més activitats relacionades amb aquesta festa
Tot per incentivà la participació i la diversió per el poble

03/03/2019 23:38

7 Cal modernitzar i canviar la rua. Renovar 03/03/2019 23:07

8 La festa desmereix molt per culpa d'aquest jovent que no esta controlat. Haurieu de posar ma
sisplau!!!

03/03/2019 23:00

9 Descontrol amb tots el joven..poca seguretat mes ben dit cap...baralles borracheres etc..aixis a
set el carnestoletes de centelles d aquest any.....Penossss Esperant que si possi ma per l any
queve.. Salutacions

02/03/2019 22:45

10 S'ha de mirar de controlar els adolescents q participen a la rua sense formar part dd cap
comparsa

01/03/2019 19:27

11 Mes control en la venta d'alcohol a menors per part de les botigues del poble. 01/03/2019 8:24

12 La rua del carnaval es va allargar moltíssim. Les carrosses es paraven durant molta estona y
aixó va fer que es fes canat. Unes 19 carroses van tardar en passar pel passeig mes de 2
hores.

28/02/2019 22:59

13 Manca de control per part de ningú de menors d' edat bebent alcohol, Com si no passés res.... 27/02/2019 18:05

14 La organització fatal, cada any pitjor...no pot ser que de una carrossa a un altre hi hagi tanta
estona de diferencia, s'acava fen pesat!!! Sort que no feia fred si no, aquest any el públic acaba
congelat!!¡ Trobu que hi han comparses que no estan prou premiades,només pq si afegeix gent
que no tenen res a veure amb ells i s'els castiga per aquest motiu( purgatori) Els 2 premis de
carrossa no haurien de ser per categoria A i B si no repertits amb les 2 millors siguin de la
categoria que siguin!! Aquest any se la merexien Troneres i Purgatori ja que eren les mes
treballades i les mes maques.

27/02/2019 11:41

15 Hi ha molt descontrol amb els nens/ adolescents que van amb els pijames beguts 27/02/2019 11:12

16 M’amoïna molt el tema seguretat. Es van formar dos taps de gent en el transcurs de la rua
amb un gran perill. El consum d’alcohol desmesurat en els joves i MOLT joves va agreujar
encara més aquests taps de gent. Protecció civil no tenia ni autoritat ni número per fer front a
aquest conflicte. L’incivisme desmereix un carnaval com el nostre, pixats als portals i carrers
bruts dos dies després de la festa.

27/02/2019 10:20

17 Molta distància entre carrosses molta estona esperant entre elles 26/02/2019 20:46

18 Fer un ball de carnaval més d'hora pels nens. 26/02/2019 18:01
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19 Lleig, lleig la corrua de pre-adolescents darrera la comparsa del purgatori, que entorpeixen la
rua i a més no permeten que el públic gaudeixi d'aquella comparsa ni de les següents...

26/02/2019 15:36

20 Crec que els que ens disfressem un 10 en actitud, respecte i treball però amb els més de 500
nens pijames pel carrer i obstruint els espais un 0. Tant la gent que anem amb comparsa com
els que venen a veure el carnaval es van viure moments de pànic i amb molt descontrol. Això
va fer que no ens emportem un bon record de la rua i s'ha de buscar una solució perls
següents anys. No és pot permetre que això acabi amb el carnestoltes!

26/02/2019 15:09

21 Penso que el carnaval de Centelles s’està descontrolant molt, com a participant d’una
comparsa, personalment, no em va agradar gens el comportament de tots els menors
(disfressats d’animals) que anaven al mig de les comparses i no et deixaven disfrutar, a més de
mal educats... Crec que s’hauria de controlar molt més aquest aspecte, gràcies!

26/02/2019 12:45

22 Hem de trobar sol.lucio (ja entenc que dificil) a com tractar els adolescents ( els pijames) que
venen a disfrutar del carnaval. Hi tenenn tot el dret però cal endreçar-los.

26/02/2019 11:36

23 Massa distància entre comparses, i la quantitat de nens d'entre 13 i 16 anys beguts era
preocupant

26/02/2019 7:57

24 la rua molt i molt lente, tan per els que hi anaven com per els que esperaven, cada dos per tres
es parava i per sino n'hi hagues prou a la altura de can gelis hi va estar tres quarts
d'hora,esperan que acabesin d'arribar les altres, la veritat molts ja estavem una mica cansats
sobretot la canalla

26/02/2019 0:47

25 Potser s'hauria de lograr que les carrosses no fossin tan grosses, això dificultat l'agilitat de la
Rua. Les comparses haurien d'anar més ordenades, només ballen davant el jurat. Potser no
s'hauria de dir on és el jurat i canviar de lloc cada any.

25/02/2019 23:15

26 Som de Castelldefels i vam anar amb una amics per participar... ens va semblar tot
espectacular. Moltes felicitats a tots i l’any que be tornarem.

25/02/2019 23:05

27 El carnaval el fan les comparses. 25/02/2019 23:04

28 Hi ha d'haver un millor control dels joves i nens de públic que no deixaven fluir les comparses
durant alguns trams de la rua. Qualsevol dia pot passar un accident... Eren totalment fora de
control. Alguns s'encaraven amb qui els avisava perquè vigilessin amb les carrosses, d'altres
volien pujar a les carrosses... Per a mi, una mala experiència aquest any.

25/02/2019 22:57

29 La rua no pot ser tant lenta, com a participant ha estat horroros, no em vull imaginar com a
public!

25/02/2019 22:34

30 Menys carrosses i menys espectaculars que anys enrere. Fomenteu l'espectacle sense alcohol
i drogues. Denigrant la comitiva d'alguna carrossa, la nit i el dia següent als carrers. Organitzeu
una bona festa de disfresses, mes seguretat i més implicació.

25/02/2019 21:41

31 Mes policia al pavello festa molt maca pero ambient molt patéticamente...aquest any ha ser
pitjor que altres ya no pot anar la canalla trankila van haber ho masses altercats i al pavello no
vaig veure cap policia que realment hagues fet falta!

25/02/2019 21:08

32 Crec q ha arribat el moment de canviar el recorregut de la rua i q s'ha d'acabar davant del
pavelló

25/02/2019 20:23

33 Alarmant el grau d'alcohol en certes comparses en adolescents... vergonyós i denunciable que
en certs establiments del poble es vengui begudes alcohòliques a canalla de 14 anys...

25/02/2019 19:27

34 Cada vegada és més fluix, les carrosses molt descompensades, animació no masa....aquest
any a deixat molt que desitjar

25/02/2019 19:02

35 S'hauria de controlar l allau de jovent q es concentra als parcs a l acabava de la rua. Més
mossos !!!!

25/02/2019 18:58

36 Des de que la primera carrosaa va començar a moure's fins la segona...va haver-hi molt temps
mort. Va ser llavors quan van començar els focs d'artifici. La poca varietat musical de les
comparses la fa pobre. Potenciar més comparses petites originals

25/02/2019 18:25

37 A mi se'm va fer curt però pesat perquè paravem bastant... No sé què va passar. Però genial
tot.. Només falteria que a la barra hi hagués més variat de begudes ginebra gintonics o mojito.
Hi hagués algun lloc on tots els que fem comparsa poguéssim anar a sopar.

25/02/2019 18:17

38 Mirar de controlar el pilot de gent que segueixen a el Purgatori. Són nens petits, descontrolats,
beguts, maleducats, que donen una malísima imatge en el carnaval del poble.

25/02/2019 17:42

39 Estaria be el públic pogués votar també ;) 25/02/2019 15:58

40 Como no bijileis con los niños del pijama al final tendrás problemas 25/02/2019 15:50
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41 Fa molta pena el que estem fent amb el carnaval cada any esta més malament, canalla perquè
són canalla!!! 12 13 anys a la rua, després a la plaça, el parc del mestra, al poli tirada per el
terra.... Canalla fotensa de osties... I tot això sense deixar la llauna de cerveses de la mà!!!!

25/02/2019 14:44

42 Extremadament lent des de el cap a la plaça, i el espectador marxa 25/02/2019 14:34

43 Hauria d'haber molt molt mes control amb la juventut ( exemple els pijames) per sort a
nosaltres no els hem tingut a sobre pq sortiem del primers pero els altres anys es ficaven amb
nosaltres a saltar i fer el burro i es un perill pq portem molts petits. Pero ha estat genial.

25/02/2019 14:34

44 Volia comentar que aquest any he trobat molt descontrol amb la gent que es va afegir a la
penúltima carrossa. Estavem a la vorera amb la família i els meus fills de 2 i 5 anys i gairebé
caiem al terra al passar la riuada de gent sense control i sense vigilar. A més, al darrere encara
quedava una comparsa i la gent potser s'hauria d'afegir al final de la rua. Crec que s'hauria de
tenir en compte per l'any vinent.

25/02/2019 14:31

45 Controlar la venta alcohol, molts joves anaven beguts. Fastigos. 25/02/2019 14:26

46 Les colles demanen que no ens facin corre de l'estació al cactus i després parar a can Gelis.
És millor seguir el ritme normal de la rua procurant que les colles no vagin separades. I trobar
una solució pel desmaneg de la canalla amb pijames.

25/02/2019 14:11

47 Molta gent jove amb ampolles d'alcohol.. 25/02/2019 14:06

48 Regular la presència de la gent que no està inscrita a les comparses, ja que els pijames
d'animals deslluien la feina feta amb les disfresses de qui realment participava a la rua
carnaval. Que el jurat es quedés a la plaça fins que hagi passat la última comparsa encara que
aquesta s'hagi allargat. Seguir els horaris planificats, 4 hores de rua per una família amb
canalla són inaguantables, tant si hi participes activament com si estàs de públic.

25/02/2019 14:02

49 La rua hauria de ser més fluïda, regular la participació a la rua de la gent aliena a les
comparses, més presència de personal de seguretat que actuin perquè les persones inscrites
en comparses i carrosses puguin fer la rua sense impediments

25/02/2019 13:56

50 Aquest any ha estat pesat i avorrit aguantar la distancia de carrosa amb carrosa. L any passat
ja es va patir, pero aquest ha estat lamentable. La majoria dels participants no ballaven,
estaven amb el mobil, i em vaig quedar petrificada, que sent jove, shagi convertit aquest any en
un botellon la penúltima comparsa amb adolescents beguts, seguint una disco. Sha anat de les
mans, i ha perdut l essencia de rua de poble controlat, amb la de carnestoltes del botellon fent
veure q es veu fanta, quan no ho es, i a la mateixa cara de l espectador. Deplorable.

25/02/2019 13:49

51 Molt mala seguretat, sense mossos i molt poca vigilància 25/02/2019 13:44

52 A banda de l'organització del carnaval, que també va a gustos, el que és inqüestionable és la
necessitat de disposar de més seguretat al poble, els policies municipals i protecció civil no
poden fer res contra l'allau de grups d'adolescents que venen al poble en busca de baralles,
que no només generen inseguretat sinó un veritable risc per la gent del poble. Cal presència de
mossos al nivell del Carnaval de Torelló

25/02/2019 13:17

53 Masa lent esperant que vinguin totes les carroses masa espai entre elles l'espera es aterna. 25/02/2019 13:16

54 Cal intentar agilitzar la rua... sobretot a la dona del parc del pla del mestre... es fa molt pesat
està allà

25/02/2019 13:12

55 El descontrol de la aglumeració de gent de la penúltima comparssa s’hauria de controlar, no
donava bona imatge

25/02/2019 13:08

56 la rua va ser eterna i va durar 5h!!! 25/02/2019 13:05

57 Las carrozas tenían mucha distancia entre unas y otras,este año no estaba muy bien
organizando y era diferente a otros años(menos gente)

25/02/2019 12:59

58 cal solucionar el tema dels joves que interfereixen alguna de les comparses com ha passat
aquest any amb el Purgatori. Massa nens beguts

25/02/2019 12:59

59 L'augment de nens, la majoria d'ells, menors, en un estat lamentable, que van dificultar el
circuit de la rua per a les comparses.

25/02/2019 12:54

14 / 14

VALORACIÓ DEL CARNAVAL 2019 SurveyMonkey


	Q1 Quina és la teva valoració de la Rua de Carnaval?
	Q2 Quina valoració fas del ball de Carnaval?
	Q3 Els horaris dels actes del Carnaval els trobes adequats?
	Q4 Si és que no, quina seria la vostra proposta d’horaris?
	Q5 Com valores el lliurament de premis?
	Q6 Quina valoració fas dels espais on es fa la festa?
	Q7 Quina es la teva valoració sobre l’organització de la festa?
	Q8 Quina és la teva valoració general del Carnaval 2019?
	Q9 Quina valoració fas de la publicitat i difusió?
	Q10 Per quina via t’ha arribat?
	Q11 Altres aportacions o comentaris

