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Q1 Quina és la teva valoració general del Carnaval 2020?
Answered: 179 Skipped: 1
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Q2 Com valores el nou recorregut de la Rua de Carnaval?
Answered: 180 Skipped: 0
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Q3 Com valores que hi hagi sopar al final de la Rua?
Answered: 173 Skipped: 7
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Q4 Quina valoració fas del ball de Carnaval?
Answered: 157 Skipped: 23
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Q5 Els horaris dels actes del Carnaval els trobes adequats?
Answered: 176 Skipped: 4
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Q6 Si és que no, quina seria la vostra proposta d’horaris?
Answered: 43 Skipped: 137
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# RESPONSES DATE

1 Una hora abans 2/20/2020 10:00 PM

2 Els horaris estan bé, però hi va haver un espai massa llarg entre la rua i el concert, on al
pavelló l'ambient va decaure molt. Una mica de música hagués estat bé.

2/20/2020 10:12 AM

3 anar mes puntual 2/20/2020 7:15 AM

4 Lliurement de premis, el mes rapid possible i dj tota la nit 2/19/2020 10:16 PM

5 Acabar abans 2/19/2020 10:08 PM

6 18:30 puntuals 2/19/2020 9:43 PM

7 Avançar l'entrega de Premis i l'inici del ball 2/19/2020 9:22 PM

8 Ser puntuals 2/19/2020 3:57 PM

9 Massa espai entre carrossa i carrossa. 2/19/2020 2:19 PM

10 18h inici 2/19/2020 1:49 PM

11 Va ser una rua molt molt lenta 2/19/2020 1:13 PM

12 Crec que l’entrega de premis hauria de ser tan bon punt acabés la rua i no tant tard 2/19/2020 1:13 PM

13 El ball massa tard, hi ha nens q venen a la comparssa q es cansen d’esperar, va començar
a les 00:00 gairabe 1’30 despres d’acavar, al menys posar musica d’ambient, gracies

2/19/2020 12:12 PM

14 En parlem amb la nova comissió 2/19/2020 8:54 AM

15 Donar els premis més dora 2/19/2020 8:07 AM

16 L'entrega de premis hauria de ser més aviat, ja que les famílies no es poden quedar a
recollir-los, i els més menuts són els que els fa més il·lusió.

2/19/2020 7:22 AM

17 lentrega de premis hauriacde ser avans la gent estem cansats per aguantar fins tant tard 2/19/2020 7:15 AM

18 Rua molt feixuga 2/19/2020 7:03 AM

19 Jo avançaria el ball, q no fos tan tard. I potser la Rua comencés a les 6. 2/19/2020 6:40 AM

20 Podria començar abans 2/19/2020 2:17 AM

21 Puntualitat 2/18/2020 11:16 PM

22 Mes d'hora i meny espai entre carrossa i carrossa, es molt llargal'espera 2/18/2020 10:54 PM

23 Començar a les 17:00 2/18/2020 10:48 PM

24 El lliurament de premis massa tard. Potser tot plegat podria començar una estona abans. 2/18/2020 10:37 PM

25 A les onze 2/18/2020 10:18 PM

26 Començar a les 6 2/18/2020 10:12 PM

27 Començar abans de les 12h 2/18/2020 10:08 PM

28 La orquestra va començar massa tard hi va haver massa temps entre el sopar i el
començament del ball

2/18/2020 10:06 PM

29 La entrega de premios lo aria antes no tan tarde 2/18/2020 9:51 PM

30 Si, però la rua podria ser una mica mes agil 2/18/2020 9:44 PM

31 A les 23 el ball. 2/18/2020 9:31 PM

32 Inici del Ball a les 22:00 2/18/2020 9:20 PM

33 Que la rua sigui més àgil 2/18/2020 9:11 PM

34 Hauria de ser una mica mes tar la rua 2/18/2020 8:53 PM

35 Obrir el ball mes d’hora 2/18/2020 8:48 PM

36 Entrega premis abans ja q hi han moltes famílies amb nens 2/18/2020 8:43 PM

37 No deixar passar tan temps entre el sopar i el començament del ball al pavelló 2/18/2020 8:41 PM

38 Horari correcte, temps entre carrossa va ser massa lent. 2/18/2020 8:39 PM
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39 Començar a quarts de 6 2/18/2020 8:22 PM

40 Però si es fes al mati no vindria tanta púrria 2/18/2020 7:57 PM

41 Que no s'allargués tant la sortida de la rua 2/18/2020 7:34 PM

42 Comença amb retard i massa espai entre carrosses 2/18/2020 7:32 PM

43 La rua més d'hora 2/18/2020 7:28 PM
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Q7 Com valores el lliurament de premis?
Answered: 159 Skipped: 21
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Q8 Quina es la teva valoració sobre l’organització de la festa?
Answered: 177 Skipped: 3
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Q9 Quina valoració fas de la publicitat i difusió?
Answered: 176 Skipped: 4
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Q10 Per quina via t’ha arribat?
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# ALTRES (ESPECIFIQUEU) DATE

1 Vaig en comparsa. 2/20/2020 10:12 AM

2 Face 2/19/2020 12:17 PM

3 Sóc del poble 2/19/2020 5:54 AM

4 Premsa 2/18/2020 9:34 PM

5 Ajuntament 2/18/2020 9:33 PM

6 Ajuntament 2/18/2020 9:17 PM

7 Soc del poble 2/18/2020 8:48 PM

8 Watssap 2/18/2020 8:43 PM

9 ? 2/18/2020 8:10 PM

10 Per la colla de carnaval 2/18/2020 7:46 PM
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Q11 Altres aportacions o comentaris
Answered: 89 Skipped: 91
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# RESPONSES DATE

1 S'ha de controlar l'alcohol. I el jovent amb alcohol. 2/27/2020 3:17 PM

2 El jurat sigui de fora ja que aquet any sa vist massa qui vota a qui 2/23/2020 10:34 AM

3 Felicitats per la quantitat de participació que hi va haver . Però cal dir que: La Rua es va fer
molt llarga, molt temps espera entre carrossa I carrosa. Les últimes carrosses varen sortir
molt tard. El sopar bona idea mal organitzat més d una hora espera x entrepans. El parc del
pavelló feia por ja a les 11:30 d adolescents tirats per terra. Al parc hi havia adolescents
molt beguts sense control, venta de substàncies estupefaents a ple carrer, actes sexuals a
les voreres.

2/20/2020 10:00 PM

4 Tenia encarregat entrepà de botifarra al pavelló. Pensava que seria un entrepà fet d'estona, i
la sorpresa va ser que era acabat de fer, la boti calenta! Bona feina! L'orquestra genial, però
va començar massa tard, i els premis també molt tard.

2/20/2020 10:12 AM

5 Mes seguretat durant la rua doncs hi varen haver.hi incidents i ferits per la zona poliesportiva
i durant la rua. Molta canalla boja i borratxa. Prohibir a les carrosses portar alcohol aixi no hi
haura tants accidents. Gracies

2/20/2020 10:10 AM

6 treieu l’ alcohol de la festa !!! es una vergonya i cada any es pitjor 2/20/2020 7:15 AM

7 La rua aquest any es va fer molt llarga degut a que les carrosses anaven molt separades i
trigaven molt en arribar a davant del portal de l'Ajuntament. En un moment donat, quan
encara quedaven la meitat de carrosses per passar, la gent va començar a marxar pensant
que ja s'havia acabat perque la següent carrossa ni rs veia venir.

2/20/2020 2:21 AM

8 Aquest any l'horari de sortida indicada al programa amb molt retard i això fa que la gent es
cansa esperant, la Rua molt lenta, i la música d'algunes carrosses massa alta...potser
s'hauria de posar un límit.

2/19/2020 9:43 PM

9 S’hauria de mirar com solucionar el problema, que cada any va mes en augment, dels joves
i l’alchol. Realment feia por veure la riuada de jovent ( molts menors de 18) com anaven a la
rua, totalment descontrolats i amb grans dossis d’alchol.

2/19/2020 9:41 PM

10 S'hauria de mirar de gestionar un dispositiu per tal de controlar tot el "juvent" que ve al
poble, no al carnestoltes, si no a liar-la ( tal cual) és vergonyós i alhora una llàstima, en
qualsevol carnaval el tema es descontrolarà més del que ja ho fa ara. Sé que no és
fàcil,però alguna cosa s'haurà de fer si no això acabarà malament.

2/19/2020 5:39 PM

11 El jurat una merda y a set molt aburrit, les comparses molt lentes y separades unes de les
altres

2/19/2020 3:57 PM

12 Cal guíar millor el ritme i temps de les diferents comparses durant la rua. Algunes passaven
molt d'hora, les altres es paraven i s'acumulaven, barrejant la música i fent-se l'espera
pesada. Ha de ser una rua amb ritme constant.

2/19/2020 3:15 PM

13 Caldria controlar el tema de l'alcohol i augmentar la seguretat amb mossos, policies o
proteccio civil

2/19/2020 2:19 PM

14 La distància entre carrosses és massa llarga. Provoca endarreriment i q la rua sigui massa
llarga xls espectadors. Massa estona d rua x veura-la tota. L'entrega d bocates al acabar ha
d ser més àgil i rapida. Gràcies

2/19/2020 1:49 PM

15 Molta gent no sabia del nou recorregut. Les comparsses no sabien on estava el jurat. 2/19/2020 1:13 PM

16 El lliurament de premis fantàstic, les valoracions del jurat patètiques 2/19/2020 1:13 PM

17 S'hauria de revalorar a quins equips s'els ha donat els premis ja que no es valora varies
coses que es demanava a la reunió dels carnastoltes! Com ara maquillatge e originalitat

2/19/2020 12:17 PM

18 El recorregut molt be pero molta estona parats, crec q els balls q fan les comparses haurien
de ser al final i no al passeig ja q es molt a prop de la sortida i estem parats. Quan arribas al
pavelló hi hauria d’haber musica mentres sopes ja q arribes cansat i seure parats es fa molt
llarg. I el tema premis crec q s’hauria de separar les comparses q nomes es un grup de gent
q va disfrassat ja q dins la categoria B, aquest any hi han premis a comparses q ni tant sols
porten musica. Espero que la opinio sigui per millorar tot i q m’ha agradat molt!

2/19/2020 12:12 PM

19 Falta seguretat 2/19/2020 11:28 AM

20 Crec q el jurat te q esta repartit per diferents carrera aixi les comparses ballen per tot arreu,
a rambla camp de l’aigua va ser un desastre i tot molt lent!

2/19/2020 10:18 AM

21 Em sembla molt bé el Punt Lila, cal que hi hagi un a cada festa. Paral·lelament, com a
suggeriment el tindria posat una vegada arriben les carrosses al poliesportiu perquè ja es va

2/19/2020 10:14 AM
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veure un alt grau de consum i alhora conductes sexistes sobretot entre la població més jove.

22 Molt espai entre carrossa i carrossa, es l'únic que vaig trobar una mica pesat 2/19/2020 10:08 AM

23 El nou recorregut molt bé, però s ha d anar més ràpid es va fer molt pesat tant per el públic
com per els participants, les valoracions del jurat fan podor de sucarrim, nefast també...

2/19/2020 9:09 AM

24 Aquest any les valoracions del jurat s han lluit. Maquillatge d les cerveses 9 p. TONGO. Els
entrepans x les colles es tindrien q poguer recollir tots junts, copiem d Hostalets

2/19/2020 8:07 AM

25 Hem va semblar vergonyós, indignant i dantesc, l'espectacle final amb un munt de
MENORS D'EDAT BORRATXOS a la sortida del pavelló. Crec que si ha de posar mà, feia
molta pena. Vaig passar vergonya i por.

2/19/2020 7:22 AM

26 L'idea del sopar era bona...pro va ser molt mal organitzat...saben en l'ordre que arriben les
comparses i estan els tiquets encarregats les colles nomes arribar ja podrien sopar...que tal
com va anar..la gent es va afartar desperar i molts varen marxar a sopar a una altre
banda...nomes va faltar el tema del got...quan el problema tema envas es a fora no
justamen els participants..jo em vaig quedar amb 3 tiquets pagats a la ma ja que els nens no
podien esperar mes...i sense beguda....es va acabar laigua...ara be ara be ¿¿¿¿ que
segueixin el patro Hostalets...alla a la una tothom esta sopat ballat i amb els premis
entregats...

2/19/2020 7:15 AM

27 La gent q va darrera la carrossa de carnaval baixa molt el nivell.... Hauria de mirar-se com
fer-ho... Vull dir tots els adolescents q es posen rera la carrossa del Purgatori.

2/19/2020 6:40 AM

28 Aquest any es va fer molt pesat!!! Molta distancia d'una carrossa a un altre!!! La part positiva
,.el control dels menors amb pijama!!! Crec que a set l'any on cap pijama es ficava pel mig
de cap carrossa!!!Molt bona iniciativa!!!

2/19/2020 5:54 AM

29 Penso que aquest any tot plegat va arrencar molt tard. La rua representava que començava
a les 18:30, però al cap d’una hora la primera carrossa tot just estava per la plaça o
començant a baixar el carrer de l’estació. I l’altre cosa que no em va acabar de fer el pes és
que la desfilada era molt lenta, està bé que sigui lenta per la seguretat i perquè la gent ho
pugui anar veient però personalment penso que massa lent.

2/19/2020 2:39 AM

30 Personalment, penso que s'ha d'agrair el fet de posar una carrossa al final de tot per tots
aquells que no participen en la rua i que altres anys havien portat baralles i mal ambient pels
que participaven.

2/19/2020 12:58 AM

31 Cal que es faci un repàs de paràmetres a valorar per tal de puntuar en el lliurement de
premis, (Comprar feta la disfressa, maquillatge, ball...). Sembla bastant injust algun premi
que s'ha lliurat.

2/18/2020 11:32 PM

32 Més Control del jovent 2/18/2020 11:16 PM

33 Crec q s'hauria d'anar mes rapid a la sortida o sino sortir a les 6. I crec q alguna cosa
s'hauria de fer per evitar el pas dels joves darrera la ultima carrossa ho trobo lamentable
l'estat en q va la gent i millorar a q no es fagi tant "botellon" i q deixin totes les deixalles al
mig del carrer

2/18/2020 11:14 PM

34 - He trobat a faltar el pas pel mig del poble amb el ball a la plaça. Per altre banda trobo molt
bona iniciativa la ruta per avinguda Ildefons Cerdà ja que és una part del poble que no
gaudeix mai de les rues (reis, bruixes o carnaval antigament) i no s'ha concentrat tot al
centre del poble. No obstant, he trobat a faltar el carrer de les botigues i la plaça. - Molt bona
iniciativa el sopar al final de la rua - El lliurament de premis és una cosa a millorar. Es fan
molt tard i a mig concert de la orquestra, cosa que fa tallar "el rollo" tant a assitents com a
músics i, per altre banda, hi ha molt poca gent (és tard). Una opció de millora és donar-los
fora e pavelló, dalt el petit escenari de l'arribada poca estona després d'acabar la rua, crec
que encara hi hauria quorum. - La carrosa de l'organització final per tot aquell jovent sense
comparsa bona iniciativa.

2/18/2020 10:47 PM

35 No m'ha agradat que apartessiu el jovent de la festa vestits de pijama en última posició. Ells
també són jovent del poble disfressats, preferia altres anys quan els integràveu a la festa
entre carrosses i podien desfilar com la resta. Tenen tant dret com el que integra una
carrossa o comparsa. És una opinió. Gràcies.

2/18/2020 10:42 PM

36 Entre les comparses hi ha massa distància. Es fa pesat esperar i agafes fred. Haurien de
passar més juntes.

2/18/2020 10:41 PM

37 El principi la rua avançava molt lentament i en molta distància entre una carrossa i altra. Al
sopar i al ball no hi vam ser. L'horari de l'entrega de premis pensem que és molt tard.
L'última comparsa molt lamentable, no tenia cap vinculació amb al carnaval... Pel que fa a
l'organització molt bona atenció en tot moment. Gràcies!

2/18/2020 10:37 PM
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38 Per ser més curt el recorregut...es va fer llarg. Molta distància de comparsa a comparsa. 2/18/2020 10:32 PM

39 El jurat no hauria de ser de gent de Centelles. 2/18/2020 10:18 PM

40 Aquest any la rua molt lenta horroros el temps que vam estar parats,sobretot els que portem
nens petits!desmadre total amb els pijames!la orquesta del ball comença molt tard!el sopar
va estar molt be ja que fa que la gent no marxi!

2/18/2020 10:12 PM

41 L'ajuntament fa un gran esforç tenin naus llogades per al carnaval i aixo es dagrair. A la
comissiò li cal una renovaciò,mes gent,mes idees ,participants de les comparses .etc

2/18/2020 10:09 PM

42 Encendre els llums del pavelló perquè els grups ens vam cansar d'estar a les fosques i la
majoria dels grups van marxar. A més a més l'organització del sopar esta mal montat i
provocava més cua de la normal perquè nl es veien els cartells dels gots primer perquè
estàvem a les fosques i després perquè ni ells mateixos sabien com anava. A més és
caríssim el preu per un entrepà fred dur amb botifarra reseca i gairebé sense formatge i el
beure desbravat. Vam acabant sopant fora perquè hi havia més claror. Penso que si acabem
al pavelló s'hauria de començar abans el repartiment de premis. El ball allà al pavelló és
més fred perquè no hi ha el caliu de la plaça major, però és més pràctic.

2/18/2020 10:08 PM

43 Explico el meu cas, estem disfrutant del carnaval i quant es l hora de baixar acompanyant l
ultima carrossa ens trobem que ens obliguen a baixar amb els nens de "pijamas" tota la
baixada de l estació, baixada amb manada pk no vaig poder sortir de cap manera i amb una
nena d 3 anys agafada al braços tota l estona intentant que els "nens pijama" no ens tiressin
ni xoquessin amb nosaltres. Però això n es tot, despres de molta estona sense tirar
endevant, quant ho fem i pasem el pont veig q ens estaven fent cordó huma entre els de
seguretat i els q no eren de seguretat.... patetic Varem treure una nena q li faltaba l aire....
Jo, ho vaig passar mlt malament la veritat

2/18/2020 10:00 PM

44 Este año el carnaval a sido muy malo para las familias...no encontramos embotellados en el
puente de las estacion detras de la ultima carroza(porque los de protecta, y gente que no
era del equipo, hicieron cordon humano para que no pasara nadie)tengo video...no haceis
pasar las carroza por abajo...pero acabais ahi para que nos comamos su suciedad...igual
que siempre...hay mucho que mejorar

2/18/2020 9:58 PM

45 El sopar molta gent es va quedar sense. 2/18/2020 9:54 PM

46 El jurado no han estado acertados, no se han valorado maquillajes carroza, la verdad que
hay muchas horas echadas para que una cara marrón gane , una carroza que no tiene
ningún mérito. Gracias

2/18/2020 9:51 PM

47 Cal habilitar i indicar Parkings. La Policia Local te que regular el transit i no desapareixer
quan hi han entrebancs. El lio delcarrer Guer va ser de traca

2/18/2020 9:46 PM

48 En el punt del ball/premis, potser seria mes idoni que el premis es donessin despres de
sopar, i després dels premis música amb Dj perel joven, ja que la gent de comparses estan
molt cansats

2/18/2020 9:44 PM

49 Rua massa lenta. 2 hores i mitja!!!!! Temps d espere entre les carrosses massa llarg. 2/18/2020 9:42 PM

50 La rua hauria de ser mes fluida Educació als joves sobre conductes inciviques 2/18/2020 9:34 PM

51 No hi ha control amb el consum d alcohol als joves La festa incita a beure alcohol i consum
de drogues als joves, és molt trist la falta de control

2/18/2020 9:33 PM

52 La rua es va fer molt llarga i lenta i pesada..no cal anar tant a poc a poc. 2/18/2020 9:31 PM

53 Com a participants desde fa anys en la rua,aquest any ens sentim estafats,no han valorat el
treball fet per la nostra comparsa,valorant altres disfressas(si es poden dir així)amb unas
puntuacions en maquillatge superiors a la nostre ,portant dues ratlles pintades a la cara,o la
disfressa comprada en una botiga.Desde la nostra comparsa ,en aquests moments tenim
decidit no participar en el carnestoltes del any que ve,perque no hem vist gens valorat el
temps ,feina i esforç empleat en lograr una disfressa que creiem que era molt superior a
altres que ens han superat en puntuacions.També s’hauria de valorar la imatge que es dona
de cara al public,amb un comportament digne de una comparsa formada per families amb
nens ,que en teoria tenen que seguir col.laborant en el carnaval agafant el nostre
relleu.Gracies

2/18/2020 9:28 PM

54 A la hora de sopar i a la espera del concert faltaba una mica de música dins pavello 2/18/2020 9:26 PM

55 La rua es va fer molt lenta i llarga, caldria insistir a les comparses que avancin continuament
i que no es parin per fer els balls. Les 2 hores que hi ha entre la fi de la rua i l'inici del ball
van propiciar que molts joves es quedessin al carrer amb les barallea corresponents. FALTA
POLICIA (MOSSOS)

2/18/2020 9:17 PM
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56 Es necesita mes seguretat. Hi ha un gran nombre de gent, sobretot menors, molt alcohol i
algun grup de menors conflictiu. El nostre poble no te els mitjans per fer front a aquesta
situacio i es necesita un suport, que sigui evident per tenir efectes dissuasius, de Mossos d
Esquadrs. Si la festa continua aixi, al final, haurem de lamentar algun incident mes greu wue
els que ja van passar

2/18/2020 9:12 PM

57 Molt lenta la rua 2/18/2020 9:11 PM

58 Entrega de premis fluixeta, s'ha de trobar la manera de q hi hagi més adults 2/18/2020 9:07 PM

59 L espai de temps entre una carrosa i l altre era brutal!!! Molt aburrit.... 2/18/2020 9:03 PM

60 He arrivat a la conclusió que es més efectiu i còmode comprar la disfressa a l’Amazon sortir
(i guanyar)..., que no pas estar 4 mesos currant com cabrons per que ni tant sols valorin
l’esforç, moltes gràcies i fins mai.

2/18/2020 8:48 PM

61 El jurat han de ser de fora. 2/18/2020 8:48 PM

62 Una decepció molt gran per part del jurat. Nosaltres ens ho fem tot, no hem comprat mai res
fet,ni perruques ni cinturons... Portem desde el mes de Septembre treballan I no ho fas per
guanyar un premi ni molt menys, ho fas perqué t,ho passes molt be... Pero no es normal que
donin premis a grups amb disfresses comprades I maquillats amb una ratlla o rodona. Els
aplaudiments del public cada vegada que varem fer el ball va ser una cosa inolvidable, molt
agraits per part de tota la gent que ens han vist. I el resultat del jurat de maquillatge, posta
en escena, complements... No han sapigut valora res de res. Si sortim l'any que bé (que ens
han tret tota a ilusió) no será amb una disfressa feta a ma, ni assegerem hall ni res de res.
Anirem a passar-ho be sense Importanr-nos el resultar. Estem massa desgastats Espero
que ens podeu entendre!!!

2/18/2020 8:47 PM

63 Una mica mes rapid masa temps entre una carrosa i altre 2/18/2020 8:46 PM

64 Una vergonya absoluta la valoració del jurat 2/18/2020 8:43 PM

65 Una mica pesat entre carrossa i carrossa hi havia molta estona, i lo k amb fa realment pena
és el final de la rua, molts nens o nenes amb poca edat amb estats lamentable , algun any
hi haurà alguna desgracia.

2/18/2020 8:42 PM

66 A mi no m'agrada l'ambient que es genera a fora el pavelló. No sé com es pot controlar
adolescents i alcohol

2/18/2020 8:41 PM

67 Desde larribada de totes les carrosses fins a la 1h que hi ha l entrega de premis, es massa
estona. Molta gent marxa abans, es fa molt llarga ľespera i sense cap grup ďanimació.

2/18/2020 8:39 PM

68 Pensó que el jurat hauria de valorar més l'esforç de la gent que fa les comparses 2/18/2020 8:36 PM

69 Aquest any les carrosses anaven molt lentes. Vaig trobar a faltar el pregó. 2/18/2020 8:36 PM

70 El carnestoltes per mi es un fracas! Es molt penos que la gent hagi de beure per passar-s ho
be, començan pels de les comparses , crec que les comparses haurien de ser els primers
en no portar ni beure alcohol es molt penos!

2/18/2020 8:36 PM

71 S'havia d'esperar molta estona d'una comparssa a l'sltra. Va ser pessat 2/18/2020 8:24 PM

72 S'hauria d'intentar evitar el final de rua amb tants joves menors d'edat borratxos. Caldria
posar policia al final i intentar evitar les aglomeracions

2/18/2020 8:23 PM

73 Controls alcoholèmia, sobretot pels conductors de les carrosses. Cal aturar d'alguna manera
la situació de consum en els joves. El final de la rua era penós i aterredor de veure...

2/18/2020 8:22 PM

74 Si l'hora és a les 18.30h no comenceu mija hora tard i tampoc pot ser és que jo estigués al
casal Francesc Macià i la primera carrossa passés per davant a les 19.15h i que entre
carrossa i carrosa m'hagués d'esperar 10 minuts perquè no venien seguides. Passava una
carrossa, aquesta ja havia passat l'estació de tren i la següent encara no l'hem ni vist.
Arregleu la organització perquè a davant del casal van acabar de passar a tres quarts de 9.
No em vull ni imaginar a quina hora van arribar al pavelló. Els altres anys tenia temps de
veure el carnaval dos cops, un al casal i l'altre al CAP.

2/18/2020 8:09 PM

75 no m’ha agradat gens la valoració del jurat. Trobo que altres comparses es mereixien el
premi.

2/18/2020 8:06 PM

76 Penso que no s'hauria de permetre que hi hagués una "carrossa/comparsa" com la última
que hi havia a la rua. Penso que dóna una molt mala imatge del poble que un ramat de
jovent disfressats "variopintos" vagin torrats pel carrer. Crec que l'ajuntament hauria de tenir
més cura en aquest aspecte ja que permetre un tipus de carrossa així sembla que "fomenti"
el beure descontroladament.

2/18/2020 8:01 PM
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77 Molt ben feta la “ultima” carrossa amb música, i seguretat per separar a la canalla, aixi
s’evita que entrin enmig de les altres comparses. Tot i així es evident que centelles s’ha
convertit en un “mini” torelló, pel que fa al consum d’alcohol de tots aquets adolescents, per
minimitzaro heu actuat molt be, donant-els-hi espai, tant a la rua com al eapai final, bona
idea i bona feina. Com a millora, es podria posar presencia policial al final de la rua, cotxe
amb llums, una patrulla uniformada de mossos, o policia local, ja que hi va haver-hi alguna
baralla, i bastant desmadrament de tots aquets adolescents, i això segur que els faria estar
mes calmats.

2/18/2020 7:59 PM

78 Solucionar el tema dels joves d'altres poblacions que venen a robar, pegar, intimidar
etc...demanar a renfe que no pari cap tren, presència dels mossos que no en vaig veure ni
un!!!! Realment un problemon l' inseguretat que pateixen la resta de joves. Centelles ara ja
està al capdemunt de la llista negra, una pena! Molt pitjor que Torelló, taradell....

2/18/2020 7:57 PM

79 Fastigos veure tants nens beguts I drogats. 2/18/2020 7:56 PM

80 Tot està moltbé però trobo que hi ha massa distància entre carrossa i carrossa i es fa molt
llarg.

2/18/2020 7:54 PM

81 Carnaval ha de ser necessariament disbauja i conductes poc civiques de part de certa
jovenalla generalment vinguda d'altres indrets?

2/18/2020 7:52 PM

82 Pel que fa els entepans hi ha comparses que han estat mal informades, i quan demanàvem
informació a la gent que feien els entrepans no ens dirigien on haviem d’anar

2/18/2020 7:46 PM

83 El sopar hauria de ser gratis pels participants i sense tiquets... 2/18/2020 7:46 PM

84 La rua massa lenta, entre comparsa i comparsa massa temps per la gent que s'ho mira es
fa etern.

2/18/2020 7:43 PM

85 Carrosses sostenibles siusplau! Es podria premiar la carrossa més sostenible? les
disfresses amb materials recicblables?

2/18/2020 7:40 PM

86 Quan es fa l’arribada al pavello (tot i que es mes maco a la plaça) es podria fer com una
rotllana mes gran per tal que els que arribem disfresats pogem gaudir mes l’arribada i fer el
tancament tal i com es podia fer a la plaça

2/18/2020 7:39 PM

87 No pot ser q per a veure 19 carrosses hagim de estar al carrer més de dues hores i mitja.
Cal q la rua sigui més dinàmica.

2/18/2020 7:39 PM

88 Les valoracions del jurat deixen molt que desitjar, no es valora objectivament ni s'ha tingut
en compte l'elaboració de les disfresses. Caldria deixar clars els criteris prèviament per tal
de tenir-los presents a l'hora de participar.

2/18/2020 7:38 PM

89 Va ser massa lenta la rua. Molt espai entre les diverses comparses i molts moments
d'espera.

2/18/2020 7:36 PM


