
Q1 Quina és la teva valoració del Mercat Màgic?
Answered: 145 Skipped: 1
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Q2 Quina valoració fas de l’espectacle central (cercavila, acte plaça
Major i proclamació de la bruixa de l’any)?

Answered: 142 Skipped: 4

13,38%
19

16,90%
24

28,87%
41

26,76%
38

14,08%
20

142 3,11

S

0 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 TOTAL PROMEDIO PONDERADO

S

2 / 14

VALORACIÓ DEL CAU DE BRUIXES 2019 SurveyMonkey



87,32% 124

13,38% 19

Q3 Els horaris dels actes del Cau els trobes adequats?
Answered: 142 Skipped: 4

Total de encuestados: 142
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Q4 Si és que no, quina seria la vostra proposta d’horaris?
Answered: 16 Skipped: 130

N.º RESPUESTAS FECHA

1 Més d'hora 24/02/2019 1:19

2 Horari nit 23/02/2019 18:11

3 Activitats lúdic infantils... 23/02/2019 0:37

4 Activitats durant més estona del dia, allargant-se fins entrada la nit i tot. 22/02/2019 21:56

5 Com molt tard fins les 22 hores 22/02/2019 21:12

6 Espectacles infantils ala matí i al vespre per adults 22/02/2019 21:02

7 Fer-ho mes d'hora i el correfoc sobra 22/02/2019 20:32

8 Fer-ho més d'hora per la canalla 22/02/2019 20:27

9 Durant tot el cap de setmana 22/02/2019 20:23

10 Més d hora 22/02/2019 19:32

11 Correfoc una mica mes tard. 22/02/2019 18:31

12 Els horaris ja m'estàn be 22/02/2019 17:58

13 Pels foranis, estaria millor acabar una mica més tard. 22/02/2019 17:39

14 Que comensesin els espectacles a partir de les 7 fins les 12 almenys 22/02/2019 15:39

15 Mes aviat així no marxen la gent 22/02/2019 14:59

16 Més estona de carrers temàtics (on fan "sustos") 22/02/2019 14:33
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Q5 Com valores l’adornament de carrers i espais del poble?
Answered: 144 Skipped: 2
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Q6 Quina valoració fas dels espais on es fa la festa?
Answered: 144 Skipped: 2
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Q7 Quina es la teva valoració sobre l’organització de la festa?
Answered: 142 Skipped: 4
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Q8 Quina és la teva valoració general del Cau de Bruixes 2019?
Answered: 145 Skipped: 1
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Q9 Quina valoració fas de la publicitat i difusió?
Answered: 140 Skipped: 6
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Q10 Per quina via t’ha arribat?
Answered: 137 Skipped: 9

Total de encuestados: 137

N.º ALTRES (ESPECIFIQUEU) FECHA

1 Xafardejant la pàgina web de l'ajuntament. 26/02/2019 18:06

2 visc al mig del poble 25/02/2019 23:09

3 U 25/02/2019 21:48

4 Soc de centelles 24/02/2019 14:49

5 Soc del poble 23/02/2019 15:43

6 Sóc del poble...sé quan es el cau de bruixes!!! 23/02/2019 0:09

7 I 22/02/2019 22:14

8 Ja ho sabem de cada any 22/02/2019 21:30

9 Sóc de Centelles 22/02/2019 21:02
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10 Foro Ac Pasión 22/02/2019 20:44

11 Del poble 22/02/2019 20:32

12 Sóc del poble 22/02/2019 18:42

13 De cada any 22/02/2019 16:37

14 Al ser de Centelles i viuri estas enterada sempre !!! 22/02/2019 14:30
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Q11 Altres aportacions o comentaris
Answered: 55 Skipped: 91

N.º RESPUESTAS FECHA

1 El que agrada molt tant a nens com a joves com a grans és passar pels carrers on hi ha
persones disfressades i et fan passar por. I hem vist que cada any aquests carrers van
disminuint i els que queden van perdent força. I és una llàstima. Crec que es podrien recuperar
el del Call de les puçes i algun altra i preparar-los amb més temps. Aquest any nhi havia un i
tots vam quedar decepcionats. Aixó sempre ha tingut éxit i cada any va a menys. Els tallers per
a nens sempre queden plens. Potser més quantitat estaria bé. Projecció d'alguna peli infantil i/o
juvenil de bruixes, taller de danses i explicar contes seria algunes activitats que podrien estar
bé per famílies. Els jocs van estar molt bé. El diumenge per la tarda ampliaria activitats.
Incentivaria a la gent que anés disfressada. Si no al final som quatre disfressats i moltissima
gent de turista....

08/03/2019 22:48

2 Enguany molt pobre. Carrers poc decorats, espectacle fluix, mercat màgic petit, poca oferta
d’activitats.... molta gent per no veure res.

02/03/2019 14:31

3 Crec que és una despesa exagerada per una festa sense cap fonament, tot és inventat, no s'ha
sabut transmetre la història d'alguna bruixa que va existir fins a finals del segle dinou, és
totalment ignorat. És una caricatura d'un akalare barruer.

25/02/2019 23:09

4 Impossible veure l'acte de la bruixa de l'any per aglomeració de gent 24/02/2019 18:45

5 Altres anys hi ha hagut mes coses.he trivat a faltar mes animacio de can gelis frns la plaça..no
habia ambient.falta el cau del terror..a mes el que havia al carrer costar carrer hospital..aquest
any era aburrit...pero bueno en general es una festa fantastica.

24/02/2019 14:49

6 S'ha perdut la decoració dels carrers i les activitats que es feien en ells tal i com es feia els
primers anys. S'ha de recuperar. Ara només hi han els espectacles centrals i un mercat màgic
que deixa molt que desitjar. També s'hauria de millorar el trànsit entre l'espectacle de la plaça
major amb el de la bruixa de l'any. Els accessos són molt estrets i es imposible encabir la gent
que hi ha a la placa major. Sempre es queda moltissima gent sense poder veure l'espectacle
de la bruixa de l'any. S'haurien de fer més activitats durant tot el dia/cap de setmana.

24/02/2019 12:03

7 El so de l'espectacle gentral bastabt fluix i després vam quedar atrapats davant la Sagrera per
l'afluència de gent i llavors els actors van haver d'entrar x allà a fer l'acte de la bruixa de l'any,
pensem que en comptes de passar pel carrer s'hauria d'adequar un pas per les escales de
missa amb balles abans de l'espectacle pq no s'assesseis ningú i així no comprimir la gent en
el carrer pq podriem trlenir una desgràcia

23/02/2019 23:16

8 En general trobo que és una festa que agrada i que porta molta gent al poble, per això penso
que el diumenge al matí encara es podria fer algun acte (encara que hi hagi mercat).

23/02/2019 22:49

9 Des de fa anys la festa a perdut interès inclús per la gent del poble. Cada any hi ha menys
carrers amb decoració. Sembla que hi ha deixadesa per part de totes les parts. Si l'Ajuntament
no fa res per incentivar aquesta festa i per recuperar la participació de la gent del poble corre el
risc que es perdi. Prego que l'Ajuntament canvi¨ la dinàmica de deixadesa que está duent.

23/02/2019 17:35

10 carrers pobres volem com els primers anys mes carrers participant 23/02/2019 15:44

11 Penso que tindrieu que millor espectacle ja que cada any es el mateix innovació ja que teniu
uns gegants D aquest dia podríeu fer participar amb actuació. L any que va estar molt bé es
quan l Imma del destí va portar les bruixes de zugarramundi, ja que es el dia de bruixes fer més
actuacions de lo que eran les bruixes d'avanç. Fer l actuació amb aquest argument encara que
ja shaues fet el principi ja que ara sempre surt la noia penjada. Fer més amb històries de
bruixes

23/02/2019 15:43

12 La festa ha perdut molt, ja no és la festa de les bruixes que vaig conèixer de petita, ha perdut
l'essència ...

23/02/2019 15:29

13 Els que som del poble, molts la trobem repetitiva. Per la quantitat de gent que hi ve, es podria
ampliar,més carrers tematics,l'Avinguda ildefons Cerda i ctra st feliu amb llums ambientals
indicant el cami.

23/02/2019 15:19

14 En cada edició i ja fa uns quants anys en aquesta festa impera el amiguisme i no l'esperit en
que es va crear, l'ajuntament en assumir el comandament ha fet que es deteriori moltissim, on
es l'esperit dels carrers engalanats?.

23/02/2019 11:52

15 Bé 23/02/2019 10:21
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16 Jo veig ke cada any el cau de bruixes es mes fluix. 23/02/2019 10:07

17 Es troba a faltar mes decoració en altres carrers com ja fa uns quants anys, música tenebrosa
pels carrers, el call de les puces...

23/02/2019 9:44

18 Supongo que la difusión se intenta hacer limitada.poca gente lo sabe y es una pena por que
detrás de cau de les bruixes hay mucha trabajo oculto. Felicidades por el trabajo y el esfuerzo

23/02/2019 8:38

19 S hauria d aprofiar mes espais de centelles per fer mes activitats. Cada any aneu a menys.
Haurieu de tornar a fer en el Call de les puces, Carrer Socos i altres llocs doncs esteu
escatimant activitats i s esta perdent la festa.

23/02/2019 8:21

20 Us heu anant descuidant dels carrers colindants. Q passa amb el carrer jesus? Collsuspina?
Cira? Call de les puces? Serrat? Perque amb previsió no es posen cubells/contenidors?... per
assumir les deixalles d'un públic assenyat i conscient q no tenia a on deixar-les... Mes que al
terra entorn una paperera!! Diumenge matí... Les deixalles continuaven al mateix lloc...
Proposo que en lloc de comprar actuacions a gent forastera... Comteu amb les entitats q
conformen la nostra vila. .... Teatre... Dansa... Casals... Només amb tots... Implicant a tots els
agents actius del nostre poble... Aconseguireu que la festa torni a ser part del poble! Ara es una
cutrada!

23/02/2019 0:37

21 El cau de bruixes cada any es mes pobre. Es troba a faltar la participació dels carrers, després
de 22 anys aquesta festa hauria de ser mes participativa per molts carrers ( que tot es fa
sempre al mateix lloc) i tindria una major participació de la gent del poble. Ja no queden carrers
que participin , aixó donava molt ambient!! Si l'ajuntament dediqués mes diners als carrers i
menys a l'actuació de la plaça..li donaria mil voltes a la festa. Centelles té joves artistes, no cal
contractar espectacles de fora..apostem per la gent del poble!!!

23/02/2019 0:09

22 Esteu matant la festa. Felicitats. 22/02/2019 23:21

23 Heu de cuidar mes a la gent del poblé i lenta als de afora el cau el va començar el poble i ha
desaparegut

22/02/2019 22:14

24 La festa ha perdut l'essència que la va fer gran en un principi. Es troba a faltar la implicacio
ciutadana i activitats menys convencionals. Una fira màgica no té l'encant de les disfresses,
decoracions i activitats, que és el que va fer gran el Cau de Bruixes en els seus inicis.

22/02/2019 21:56

25 aquest any des del matí fins al vespre havia activitats per la canalla i ho he trobat molt bé. així
a la nit ja ho deixàvem pels mes grans. si que he de comentar que em vaig trobar gent que
haguessin anat algun seminari de bruixes. etc. pel que fa a l scape room organitzat pels consell
d infants un 10!! molt ben pensat. felicitats

22/02/2019 21:44

26 Rua molt fluixa i espectacles res a veure amb bruixes. Es nota q qui ho organitza no sap res de
bruixes ni coses relacionades. Mes magia i menys enchufes si us plau! O us carregareu la
festa. Mercat magic molt be les parades i charla de les energies alternatives molt be.

22/02/2019 21:13

27 La música esta massa forta i a casa no si pot viure del sorroll ,i qui vulgui balla que marxi a una
discoteca ,què el dia següent encara que sigui feste ,es treballa i sense descansà no es pot
anar a treballar,os passeu un ou amb la música al costat de las casas

22/02/2019 21:12

28 Es troba MOLT a faltar la guarnició i "espectacles" del Carrer Jesus, del Carrer Collsuspina i del
Call de les Puces. Simplent hi ha botiguetes al passeig i al voltant de l'esglesia. Ara ja no té
res especial la festa en si.

22/02/2019 21:09

29 El cau de brúixes ha perdut l’essència dels primers anys, per convertir-se en un mercat ple de
botigues i en espectacles repetitius cada any.

22/02/2019 21:02

30 Podrieu haver adornat molt millor i posar més carrers. Fa anys era molt millor amb tots els
carrers amb les cortines i adornats molt bé. I crec que el dissabte durant el dia podrieu fer més
coses ja que fins al vespre no fan res. S'entén que al vespre és quan més s'ha de fer però no
estaria malament que durant el matí es fés més cercaviles i espectacles. Si tot segueix així
crec que s'acabarà perdent aquesta festa.

22/02/2019 20:37

31 Mes participació del poble com fa anys , que la festa era del poble i ara sembla que només
sigui per la gent de fora !!

22/02/2019 20:32

32 Si sagui aixi la festa sen va a la basura, de veritat k ja no es el k era avans i apagueu les llums
k sera mes bonic

22/02/2019 20:32

33 Es fan activitats interessants que es solapen amb d'altres activitats interessants... cal millor
gestió dels horaris o ampliar-ho a tot el cap de setmana.

22/02/2019 20:27

34 Els primers anys era una festa del i pel poble, ara només és per la gent de fora , no hi ha res
que els del poble poguem participar, només els bars i restaurants amb les botifarres. Ah! aviat
serà la festa de la botifarrada....

22/02/2019 20:23
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35 Més ambientació als carrers, fa uns anys estava més currat i feia més goig embruixat. S'hauria
de fer un estudi de camp i donar-li un altre caire. Sempre es em mateix. Faltaven moltes
parades. Molt escatit tot. Fallo de so a l'espectacle de la plaça igual q l'any passat. En general
regular.

22/02/2019 20:19

36 Doncs mes ajudes perque tot el poble participi, no concentrar tot només a la plaça i es un
poble de artistes, penseu amb ells !!!! La festa es del poble, no de la gent de fora....penseu
amb el poble

22/02/2019 20:10

37 Potser seria convenient retornar al cau de bruixes amb la decoració original on els veïns i
veïnes del poble s'implica en, el jovent montava el call de les puçes i al final el poble es
convertia per una nit en una "casa del terror" amb molt bona ambientació. Aquests espectacles
tant soft o una decoració tant pobre potser farà que el cau de bruixes acabi morint d'èxit al ser
gairebé, només, una fira més.

22/02/2019 19:30

38 El Cau de bruixes cada any que passa es masifica més aixó provoca que la festa quedi
desjuida, per un altre banda ha perdut participació dels veins degut ala deixadesa del
ajuntament amb els carrers. Ja no tenim adornat el carrer Jesus ni el collsuspina ni el carrer
Sant Joan. Per una altre banda l'espectable deixa molt de deitjar el Gog i Magog van de mal en
pitjor. Amb expletacles incomprensibles la meva opinió és que el cercavila és molt correcte peró
l'espetacle de la plaça és molt fluix

22/02/2019 18:48

39 Un mercat magic molt pobre 4 parades, carrers gens adornats, falta carrer del terror, ambient 22/02/2019 18:48

40 Animar a la gent del poble a sortir al Carrer i fer espais temàtics. Fer concurs de disfressa de
bruixa.

22/02/2019 18:31

41 Feu una festa que va néixer esotèrica i ara la manteniu simplement per guanyar vots. No teniu
ni idea de com i perquè va néixer i encara menys de com ha de ser.

22/02/2019 17:58

42 Els últims Anya h'anat empitjorant el espectacle central perdent en qualitat any rere any, porto
molts anys seguint espectacles de carrer i crec que és pot millorar molt amb el pressupost que
es disposa

22/02/2019 17:57

43 Aquest any no he pogut participar-hi molt però m'ha semblat que altres anys els carrers
estaven molt més ambientats. En quan a l'activitat del sketcrawl ha estat exactament el mateix
recorregut de l'any passat. Trobo que es podria haver variat. Tot i així m'encanta Cau de
Bruixes!

22/02/2019 17:39

44 Trobo que la festa es sempre el mateix, s'hauria d'innovar i trobo que els actes centrals:
cercavila, plaça Major i proclamació bruixa de l'any no parla de bruixes ni te res a veure amb
aquest tema!

22/02/2019 17:20

45 Cada cop és pitjor.menys carrers de por,els espectacles son pobres.està perdent
encant.pensat per ser comercial..però ara ni això

22/02/2019 17:06

46 Falten mes coses per els carrerons i que sigun molts mes carrers decorats com era fa anys 22/02/2019 16:37

47 Se esta perdiendo la magia, cada año se comercializa mas y se hace menos, la calles ya no se
adornan igual y no hay ese caliu que habia antes. Si se ayudaras mas a los vecinos y se
aportara mas para adornar y apollar a los vecinos el pueblo saldria ganando. Creo que ya no se
invierte tanto en esta fiesta y es una de las mas importantes una lastima.

22/02/2019 15:50

48 Es podrian fer espectacles a partir de les 7-8 fins les 12 de la nit i fer mes coses com
passadissos de terror pel poble, adornarho mes

22/02/2019 15:39

49 La festa és fantàstica, però hi ha tanta gent que no et pots ni moure. 22/02/2019 15:34

50 Una festa.mol amanegada 22/02/2019 15:25

51 El passacalles podria tenir més recorregut. 22/02/2019 15:17

52 Sóc nova al poble, i al triptic no explica amb detalls, tota la programació amb horari i lloc de
cada activitat. Era un triptic de l'any, que posa el dia i la festa que es fará. Trobo falta una
programació detallada amb horaris i lloc.

22/02/2019 15:17

53 Falta decoració els carrers falta ambient més de bruixes i paradetes pel carrer Sant Joan i en el
pas de Carrer riumunde de a plaça faltaria una mica d’animació Tindria que ser com els primers
anys que es van fer les bruixes els carrers amb un ambient maquíssim

22/02/2019 14:59

54 Ha canviat molt la festa des de fa uns 10 anys. Abans els veïns s'ho curta en molt, tot era més
casolà... Ara cada cop és més comercial: més parades de menjar, paradetes mercat màgic...
Molts visitants però pocs gent disfressada de la temàtica bruixes

22/02/2019 14:33

55 Cada any repetim perquè ens encanta! 22/02/2019 14:32
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