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P1 Quina és la teva valoració general del campament reial?
Respondidas: 280 Omitidas: 6
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P2 Com valores la estrella que guia als reis des del turó?
Respondidas: 281 Omitidas: 5
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P3 Com valores la ubicació/espai on s’ha fet el campament reial?
Respondidas: 282 Omitidas: 4

0.00%
0

1.06%
3

2.13%
6

11.35%
32

85.46%
241 282 4.81

S

0 1 2 3 4 5

4.84.84.84.84.8

1 2 3 4 5 TOTAL PROMEDIO PONDERADO

S

www.centelles.cat

Enquesta de valoració Reis 2021 



4 / 21

P4 Com valores les mesures COVID-19 (cita prèvia, aforament limitat,
gel hidroalcohòlic, espai exterior, etc.) del campament reial?

Respondidas: 281 Omitidas: 5
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96.80% 272

3.20% 9

P5 Els horaris i dies els trobes adequats?
Respondidas: 281 Omitidas: 5

TOTAL 281

# EN CAS QUE NO, QUINA SERIA LA VOSTRA PROPOSTA D’HORARI/DIES? DATE

1 Ampliació d'horari. 1/22/2021 4:34 PM

2 Potser faltaría algun dia més 1/22/2021 3:50 PM

3 Per mi personalment era una mica tard... sobre les 16 millor 1/21/2021 12:30 PM

4 Els dies estaven bé... Els horaris es donaven com massa seguits i al final es feia massa
cua O sajuntava molta gent al campament..i nosaltres vam fer el circuit molt ràpid..perquè
ens sabia greu la gent que s'esperava..

1/21/2021 10:43 AM

5 Més dies 1/20/2021 6:03 PM

6 Creiem que podría haver-hi un horari más familiar, donant alguna hora també als Matins, i
no allargar-ho fins a 2/4 de 9 del vespre, quan molts dels infantants estan sopant. I si la
tarda de reís es pasa per les cases, potser no cal que estigui el campament obert.

1/20/2021 5:47 PM

7 No em van preguntar a quina hora tenia. L'aforament no estaba controlat 1/20/2021 5:39 PM

8 Desde 3 al 5 de enero 1/20/2021 5:15 PM

9 Posar més dies i hores. 1/20/2021 5:08 PM

10 Tancament més aviat 1/20/2021 5:05 PM

Sí
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P6 Quina és la teva valoració de l’organització?
Respondidas: 284 Omitidas: 2
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P7 Com valores el mètode d’inscripció?
Respondidas: 284 Omitidas: 2
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P8 Quina és la teva valoració general de la TARDA MÀGICA DE REIS?
Respondidas: 280 Omitidas: 6
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98.21% 275

1.79% 5

P9 Els horaris plantejats els trobes adequats?
Respondidas: 280 Omitidas: 6

TOTAL 280

# EN CAS QUE NO, QUINA SERIA LA VOSTRA PROPOSTA D’HORARI? DATE

1 A partí de les 6 tarde 1/22/2021 6:54 PM

2 Suposo que estaven nervioso que no anes be, y en el meu carrer per exemple van arribar 1
hora abans de lo que tocava, aixo va fer que no nomes no estiguessim preparats sino que
dels nervis no pensesim ni tan sols a demanar una foto, pero va ser impressionant

1/22/2021 6:52 AM

3 Voldria dir que a mi em van asignar a les 17:00 hores, jo treballo i van passar a les 16:40,
no els vaig poder veure. Em va saber greu no veure els meus fills, ja que jo vaig plegar
abans per poder arribar a l'hora citada. Per un altre banda molt bona idea, va ser la tarda
més màgica de l'any per ells

1/21/2021 4:03 PM

4 La meva proposta seria que si es posen uns horaris que es compleixin 1/20/2021 11:25 PM

5 Els trobem adecuats, però trobem que si es diu en un tram d'hora sigui aquest, ja sabem
que pot ser una mica abans o després, pero no 1h abans, el meu home no va poder veure-
ho tot i arribant a casa de la feina 30' abans de l'inici del marge de l'hora que ens tocaba

1/20/2021 8:18 PM

6 Fer cumplir l'horari que s'estipula en endavant, ja que van venir gairebé 1 hora abans sent
incovenient en l'organització amb un menor d'1 any

1/20/2021 7:48 PM

7 L'horari que van passar no va ser l'acordat, van venir més d'hora del compte i no erem a
casa però llavors vam contactar amb ells i van tornar a l'hora que tocava

1/20/2021 6:18 PM

8 Sabem que son moltes cases on s'havia d'anar, però ens va tocar a les 4 de tarda i ho vam
trobar una mica d'hora per tal de que sigui una mica més màgic.

1/20/2021 6:16 PM

9 Genial i felicitats de tot cor i mooooltes gràcies! ... però potser inici 17h. 1/20/2021 6:03 PM

10 Mes que res es per l'hora que varen dir ja m'astava be per organintzar-se pero es que varen
venir una hora avans i llavors et troves k pot-ser que no siguis a cada com en va passar a
mi. En varen avisar i els vaig trobar pels pels.

1/20/2021 5:59 PM
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P10 Com valores la organització?
Respondidas: 280 Omitidas: 6
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P11 Com valores els obsequis entregades (brioix, xocolatina, diploma
personalitzat)?

Respondidas: 280 Omitidas: 6
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P12 Com valores la informació rebuda?
Respondidas: 279 Omitidas: 7
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P13 Com valores el mètode d’inscripcions?
Respondidas: 279 Omitidas: 7
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P14 Quina valoració fas de la publicitat i difusió dels actes de Reis
2021?

Respondidas: 263 Omitidas: 23
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19.93% 55

27.54% 76

19.93% 55

27.54% 76

43.84% 121

6.88% 19

22.46% 62

0.72% 2

35.87% 99

P15 Per quina via te n’has assabentat?
Respondidas: 276 Omitidas: 10

Total de encuestados: 276
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# ALTRES DATE

1 Escola 1/28/2021 4:54 PM

2 Escola 1/23/2021 12:01 AM

3 L'escola ens va enviar el cartell via telegram 1/21/2021 4:04 PM

4 Familia 1/20/2021 10:24 PM

5 Per les escoles 1/20/2021 9:32 PM

6 Escola 1/20/2021 7:31 PM

7 Escola 1/20/2021 6:48 PM

8 escola 1/20/2021 6:48 PM

9 Escola 1/20/2021 6:44 PM

10 Per watsap de coneguts 1/20/2021 6:18 PM

11 Per una veina 1/20/2021 5:59 PM

12 Whatsap 1/20/2021 5:57 PM

13 Escola 1/20/2021 5:30 PM

14 Pel colegi 1/20/2021 5:26 PM

15 L'escola Ildefons Cerdá 1/20/2021 5:24 PM
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P16 Altres aportacions / comentaris
Respondidas: 92 Omitidas: 194

# RESPUESTAS DATE

1 Ha sigut una nit de reis molt més màgica que els altres anys, tota la família va estar
d'acord en que ho hem gaudit molt més que mai i que aquest nou plantejament ja es pot
quedar per a sempre :-)

1/24/2021 8:44 PM

2 Us volem agraïr tota la feina que heu fet aquests dies. Gràcies a la feina ben feta els nens i
nenes han pogut gaudir d’uns dies màgics i llens d’il•lusió. Mil gràcies per la vostre feina!

1/24/2021 8:27 PM

3 Els nens van estar molt emocionats i contents. Tots ens vam creure que els patges havien
arribat a Centelles! Moltes gràcies. Com a puntualització perquè nosaltres no ho hem viscut
directament però amics nostres sí, és que el màxim d'edat són crec que 10 anys per sortir
a rebre els patges i jo penso que si en una casa hi ha varis germans és trist haver
d'excloure el gran que té deu/onze.. anys mentres s'espera a dins, i potser vol sortir, i els
seus altres germans són fora a la porta rebent els patges. S'hauria de fer per unitat familiar
aquesta visita i deixar participar al tots els nens i nenes de la casa de la visita.

1/24/2021 6:07 PM

4 Per a la nostra família va ser màgic!!!! És tot un acert fer-ho així. Nosalres voldriem que es
fes així i no amb csvalgada. Va ser fàmtastic i emocionant. Gràcies per fer-ho possible amb
aquest temp que corren.

1/24/2021 9:41 AM

5 Immaginem una escala de veïns en la que uns pares inscriuen als nens i els d' un altre pis
no Com pot ser que els reis Mags de l' Orient visitin uns nens i uns altres no?

1/23/2021 11:55 PM

6 Tot molt ben organitzat. La visita del Rei molt correcta. 1/23/2021 7:50 PM

7 Moltissimes gràcies per la gran feina ben feta 1/23/2021 4:58 PM

8 Lo negatiu va ser campament reial Vam demanar hora els primers dies de reserva i nomes
quedaba dissabte i diumenge que eren els únics dies que podiem anar la última hora i el
dissabte k vam escollir al arribar a lhora k ens tocaba no Hi había ja CAP patge Sort k ens
van dir k podiem tornar diumenge Tot lo demes perfecte Gracies per tot

1/23/2021 12:01 AM

9 Any a any afegir més decoracio ambient i luminica. Amb mes foc si es pot, inclos maquina
de boira i fum. Un 10 pel personal (patges, animadors, personal de l'Ajuntament). Mes
artistes fent coses (els malabristes de foc, tambe de 10). Algun espectacle per petits
(organitztas per diferents edats, inxloent infants molt petits, i no tant petits). Algun animal
tambe milloraria l'ambient.

1/22/2021 4:39 PM

10 Heu fet real una il·lusió que mai s'havia imaginat, el reis de l'orient a la porta de casa sabent
el nom i cognom ha set espectacular gracies

1/22/2021 6:54 AM

11 El meu fill va viure una tarda màgica quan va obrir la porta de casa i va veure al Rei Mag i
els patges reials que mai oblidarà. Gràcies, gràcies i mil gràcies. Va ser genial. Ell encara
ho recorda i jo la seva cara de felicitat mai la oblidaré .

1/22/2021 12:18 AM

12 Ho hem trobat molt bonic i molt ben organitzat i ha estat una oportunitat única! Donar-vos
les gràcies per una molt bona organització!

1/21/2021 10:31 PM

13 En general, felicitats per la feina feta. No ha estat fàcil i finalment ha estat una gran il’lusió 1/21/2021 6:29 PM

14 Va ser una experiència única per els nostres fills, i ens encantaria que cada any fos així.
Felicitats ho veu fer molt bé.

1/21/2021 6:05 PM

15 Felicitats i moltes gràcies, gran feina! 1/21/2021 5:53 PM

16 en campament reial van faltar places 1/21/2021 3:24 PM

17 Amb un any tan complicat va ser un molt bona aportaició d'il·lusió que es pugués fer.
Gràcies i enhorabona.

1/21/2021 1:30 PM
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18 Tot molt ben muntat i organitzat, sobretot el campament reial. Felicitats per la feina!!!! 1/21/2021 12:54 PM

19 Tot molt ben organitzat! Ens ha agradat molt 1/21/2021 12:32 PM

20 Ha estat FANTASTIC! Bravo per tot! 1/21/2021 11:49 AM

21 Ja sabem que el covid no ens deixa de fer moltes coses. Però crec que els patges tenien
molt fred i haurien de fer pauses varies, i menjar i beure cosetes calentes. Vaja mimarlos
una mica mes. El lloc molt maco, però una mica xungo per acces de cotxets i cadira de
rodes. He trobat a faltar alguna cosa a la plaça, encara que fos decoració, per indicar on era
exactament el campament ja que la gent es pensava que era a la plaça. I potser una rua
per tots els carrers possibles per la gent que no pot sortir de casa el dia de la cavalcada. I
tema horaris que es van programa que passarien els reis a casa, va ser una mica desastre
ja que van anar 1 hora i mijta o 2 hores abans de lo previst. També felicitar-vos per la feina
que ja sabem que es dura i s'agraeix tot l'esforç.

1/21/2021 10:47 AM

22 N/A 1/21/2021 9:55 AM

23 Moltes gràcies per tot 1/21/2021 9:09 AM

24 moltes gràcies per l'esforç, tot va ser genial!! 1/21/2021 8:14 AM

25 Bona feina cada any és millor ! ENHORABONA 1/21/2021 4:54 AM

26 Crec que han sigut els millors Reis que he viscut mai, i el meu fill alucinava! Ens ha
encantat. Si he de posar un ‘però’ és que no vam trobar el nom del meu fill al campament
reial (i és ben comú) i d’altres es repetien 5 i 6 vegades. Però no té més importància.
Orgullosa del poble i de la gent/ajuntament que ha fer que un any difícil acabo sent el més
especial de tots. Per mi, podríeu instal•lar oficialment la visita del Rei Ros a casa, va ser
màgic! :)

1/20/2021 11:54 PM

27 Repasseu els apòstrofs, a les enquestes. 1/20/2021 11:41 PM

28 Els Reis van venir caminant... tenia poc glamour, val que no vindran amb el seguici, però
podrien venir amb cavalls o algo més “pompós”. I no sabien massa què dir als nens,
haguessin pogut fer una mica de teatre o tenir un bon discurs estudiat. Però ens va
encantar igualment!

1/20/2021 11:39 PM

29 Han estat uns reis diferents pero quasi millors pels nens mes propers i magics i el
campament reial estava molt ben fet! Tot fenomenal

1/20/2021 11:24 PM

30 L’equip que hi ha actualment ho fan perfecte...res a dit. 1/20/2021 11:13 PM

31 El campament Reial no lhem gaudit perquè el nen ja ho sap qui son els reis però tot i aixi
els hem fet venir a casa i li ha agaradat molt, fins i tot els adolescents!!!

1/20/2021 11:07 PM

32 Genial! Sense cues ni fred pels petits que ho han viscut amb il.lusió com sempre. Gràcies! 1/20/2021 10:39 PM

33 La visita dels reis els nens va ser molt bonica però era una mica desengelat, però en
general molt bonic

1/20/2021 10:35 PM

34 L'únic que la estrella no brilla prou, per possar una pega, lo demés fantàstic. 1/20/2021 10:19 PM

35 Molt contents, l'estrella he posat un 3 perquè no se si era la instal.lació però algun dia no
anava bé però és molt bonica!

1/20/2021 10:05 PM

36 Genial tot! Potser podrieu plantejar-vos seguir amb la tarda de Reis igualment un cop
passat el Covid!! Endavant!

1/20/2021 9:43 PM

37 M'ha agradat molt!!! 1/20/2021 9:37 PM

38 Tot molt correcte perquè els nostres petits fossin feliços 1/20/2021 9:37 PM
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39 L’estrella del turó es molt petita i es veia molt poc 1/20/2021 9:22 PM

40 Fue genial,disfrutamos muchísimo, nos encantó. 1/20/2021 9:18 PM

41 Només donar les gràcies per la feina tan ben feta. Molts ànims i endavant 1/20/2021 9:18 PM

42 El campament real va ser molt bonic a l'espai que es va realitzar, més que l'any passat. 1/20/2021 9:16 PM

43 Tot va estar molt bé. Felicitar-vos per la gran idea i portar la magia a tots els nens. Un
suggeriment es que vaig trobar a faltar algun tambo k acompanyes el rei x fer una mica de
soroll i ambient per la seva arribada.

1/20/2021 9:14 PM

44 Tot i l'espectacularitat de tenir als reis a casa... Potser els diversos reis blancs podrien
haver anat vestits iguals... Hem de tenir present q les xarxes socials son molt actives per
tothom i els infants estan amb les antenes posades!!! A part, una mica "soso" que els reis
anessin només amb els patges, es podrien haver ideat algunes mini-carrosses per fer-ho
una mica més espectacular, som un poble amb molta tradició de carrosses, ho vaig trobar
apagat i amb poca xispa... Sort que els nens i nenes ho van viure genial! Es recordarà
sempre!

1/20/2021 9:02 PM

45 Ens ha encantat tot!!gràcirs!! 1/20/2021 8:49 PM

46 Millor q els reis d atrás anys 1/20/2021 8:31 PM

47 Com ja he esmentat anteriorment, el tema de les visites. Però estem molt, molt, molt
agraïts per tota la feina feta i no permetre que la mainada de Centelles perdés la màgia.
Gràcies

1/20/2021 8:21 PM

48 Tant els nens com els adults vam quedar satisfets 1/20/2021 8:00 PM

49 Moltes gràcies per fer màgics uns dies tan especials! 1/20/2021 7:57 PM

50 Gràcies! 1/20/2021 7:55 PM

51 Agrair a tot l'equip i als voluntaris, tot l'esforç i bon treball realitzat. 1/20/2021 7:55 PM

52 Només donar les gràcies a la comissió de Reis per la feina feta. 1/20/2021 7:53 PM

53 ho het fet molt be va ser super magic que els reis vinguessin a casa els meus fills ho
recordaran tota la vida.Moltes gracies per fer el que veu fer pels petits.

1/20/2021 7:42 PM

54 Molt bona valoració en general i molt bones idees, com per exemple l'entrega d'una pilota a
cada criatura al Campament Reial. Poder passejar-hi sense aglomeracions, sense presses i
que els patges interactuessin amb la canalla, també s'agraeix. Dins d'un Nadal molt més
apagat al què estem acostumats, la visita dels Reis a casa i el nou Campament han fet
d'aquest un Nadal molt especial que tots recordarem. Gràcies i felicitats per la feina feta!

1/20/2021 7:31 PM

55 Per la meva par us falicito per fer possible aquest dia tant espacial pels nens i nenes de
centelles . Us hu veu curra molt felicitats .

1/20/2021 7:27 PM

56 Molt bé, passar per les cases amb nens, moltes gràcies 1/20/2021 7:23 PM

57 Molt bé tot, ens ha agradat molt. Si hagués d dir alguna cosa seria q els reis podrien tenir
unes paraules una mica més afectuoses, q no vull dir q no van ser agradables. Agradables
ho van ser! Crec q dintre la 'desgracia' d tot plegat va ser tot molt bonic pels més petits.
Gràcies!

1/20/2021 7:11 PM

58 Sabem que s'havia de visitar a molts nens però el Rei i els Patges que van venir a casa
van ser una mica callats i no els hi van dur gairebe res als nens. Esperava una mica més
estusiasme amb la feina que feien.

1/20/2021 7:09 PM

59 crec que ha sigut una iniciativa genial que molts pobles ens envejen , pero sius plau si dieu
una hora , compliu-la perque tothom anava refiat , i els reis , s'adelantevem mitja hora , es a
dir jo visc el fortia i solà es vadir que passarien entre les 18.00 h a 19.00 h i a les 17.45 ja
els tenia abaix el portal molta gent s'ha queixat per aixo , pero res no fa que hagi sigut una
gran iniciativa he posat el llistó molt alt anims !!!!

1/20/2021 6:50 PM
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60 S'ha de felicitar a la persona/es que va tenir la idea de portar els reis a casa de cada nen. A
el meu fill li va fer moltíssima il·lusió i crec que un dia com aquell no l'oblidarà mai. Moltes
gràcies per un dia tan especial.

1/20/2021 6:48 PM

61 Heu ajudat als nens a mantindre la il-lusio de la nit de reis,la seva cara ho deia tot quan van
tenir el rei a casa. Moltes gracies per la feina feta!!

1/20/2021 6:44 PM

62 Simplement, GENIAL!! 1/20/2021 6:41 PM

63 Un 10 1/20/2021 6:40 PM

64 Pensem que una mica de caliu i brasa hauria anat molt bé als patges per no passar fred. 1/20/2021 6:39 PM

65 No entenc pq en el moment de demanar hora pel campament no ens deixava entrar, penso
q si no hi havia hores hi hauria d'haver un cartellet q ho poses gracies, es l'unica cosa
negativa, penso q es millor aquest campament q no pas alla amb a la Resi

1/20/2021 6:38 PM

66 Felicitar a tots per la gran feina! 1/20/2021 6:35 PM

67 Una molt bona iniciativa per garantir la màgia! Enhorabona 1/20/2021 6:28 PM

68 Aprofito aquest camp per comentar que esperavem l'arribada del rei i els patges a la vorera,
i a la cantonada del carrer de cop va aparèixer el cotxe "normal" amb el rei i els patges i de
cop es van amagar per aparcar, però nosaltres i els nens ho vam veure i "no va quedar
gaire bé". Per la resta bé. Per ser un any tan diferent, estem contents i agraïts del què s'ha
fet en el poble per tal de que infants i famílies ho poguéssim gaudir. Enhorabona per la feina
feta!

1/20/2021 6:18 PM

69 Tot va estar molt bé, vareu fer un gran treball. L única cosa que es podria millorar (per dir
alguna cosa), és que per fer la inscripció als reis, m hagués agradat rebre un correu de
confirmació com sí que es va fer en el cas de la tarda dels patges reials. En general un 10!

1/20/2021 6:15 PM

70 Felicitats per la gestió feta! Després d’un any molt dur, és d’agrair la feina realitzada els
nens i nenes del poble van gaudir de la Nit més màgica de l’any!!!

1/20/2021 6:10 PM

71 Només felicitar la organització per la feina feta 1/20/2021 6:05 PM

72 Ho heu organitzat molt bé! Felicitats de tot cor! I moltes gràcies! 1/20/2021 6:04 PM

73 Els patges del campament reial van patir fred, potser caldria pensar en algun tipus de 1/20/2021 6:03 PM

braser de cara l'any vinent.

74 Tant al nen com a nosaltres ens ha agradat més que vinguin a casa que veure, ls pel carrer,
si voleu, podeu repetir per l, any vinent. Gra per tot!

1/20/2021 6:02 PM

75 Molt be!!! Esperem tindre una normal "normslitst l'any vinent. Pero srs cal felicitar-vos!!! 1/20/2021 6:02 PM

76 Molt encertat. Menos mal que s'ha acabat les cues davant la residència el dia 1 i les cues
davant l'esglèsia el dia 5 a les 9 del vespre que era massa tard per els nens.

1/20/2021 5:59 PM

77 Trobem molt bona iniciativa que et poguessis apuntar perque vinguessin els reis a casa.
Peró per aquells que no es van poder apuntar, també ens hagués agradat que els reis
aguessin pogut passar per tots els barris, en una cabalcada més discreta, o simplement a
caball.... com feia el noi de la música en ple confinament. Tot i així, moltes gràcies per fer
possible la il·lusió per a l'arribada dels reis, dels nostres infants en un dia tant important
com aquest.

1/20/2021 5:52 PM

78 Felicito a l’Alcalde, i a tots els organitzadors! Sou fantàstics! 1/20/2021 5:47 PM

79 Tenint en compte la situacio que estem vivint nomes us podem agrair tot l’esforç que heu
fet perque els petits de centelles visquessin uns dies magics!moltissimes gracies!felicitats!

1/20/2021 5:47 PM

80 Molt bona feina 1/20/2021 5:46 PM
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81 Moltes gràcies per haver organitzat un campament reial i una tarda de reis tan màgica, als
nens els va fer una il•lusió immensa! L'any que ve ho heu de repetir!!😊

1/20/2021 5:40 PM

82 Moltes gràcies per fer possible la màgia de reis tot i la pandèmia. Moltes gràcies! 1/20/2021 5:34 PM

83 Perfecte millor que mai Feliçitats!!! 1/20/2021 5:30 PM

84 Moltes gracies per fer-ho possible! 1/20/2021 5:25 PM

85 A la tarda de reis , una miqueta de rua amb música hagués estat bé..i la gent des dels
balcons com s'havia fet en confinament.

1/20/2021 5:24 PM

86 Dins dels dies que vivim, he trobat que ha estat tot molt acertat, ben organitzat. Mai habien
vingut els reis a casa, us podeu imaginar la cara dels meus nens quan van obrir la porta?
Això no te preu. Moltes gràcies per ajudar-nos a mantindre l'il.lusió dels mes petits. Mil
gràcies

1/20/2021 5:23 PM

87 Totes les accions que s'han portat a terme des de l'any passat en la festivitat de Reis són
fantàstiques i la d'aquest any de visitar els nens a casa és un 12! Tant de bo es fes cada
any. Heu fet molt bona feina!!!!!! Felicitats a tot l'equip.

1/20/2021 5:20 PM

88 Molt bona feina i organització! Va ser tot més pausat i més adaptat als infants (veritables
protagonistes de la festa), per tal que ells poguessin viure-ho més proper, directe i exclusiu
per cadascun d'ells. Moltes gràcies!

1/20/2021 5:20 PM

89 Ens encantaria que es repetís l'any que ve. És una activitat personalitzada molt xula i
sense aglomeracions que transmet molt més que la Cavalcada la màgia dels Reis.

1/20/2021 5:17 PM

90 El rei va venir una hora abans de l’informada. Molt malament perque ens va enganxar amb
els pixats al ventre

1/20/2021 5:16 PM

91 Mil y una gracias por pensar en nuestros hijos. De 10. 1/20/2021 5:12 PM

92 Felicitats i endavant amb els reis 1/20/2021 5:12 PM
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