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P1 Quina és la teva valoració general del campament reial?
Respondidas: 118 Omitidas: 0
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P2 Com valores la estrella que guia als reis des del turó?
Respondidas: 117 Omitidas: 1
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P3 Com valores la ubicació/espai on s’ha fet el campament reial?
Respondidas: 118 Omitidas: 0
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94.07% 111

5.93% 7

P4 Els horaris i dies els trobes adequats?
Respondidas: 118 Omitidas: 0

TOTAL 118

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

1 Horari correcte. Estaría bé algún dia més i xombinar alguna altre activitat per infants. Els
jocs al carrer d'aquest any ha estat una molt bona proposta.

1/15/2023 11:32 AM

2 Trobo a faltar 3 dies en comptes de 2 com s'havia get l'any anterior 1/15/2023 11:22 AM

3 Horari de mati també! 1/11/2023 3:22 PM

4 Dies festius o caps de setmana 1/11/2023 12:38 PM

5 Tots els dies matí i tarda. 1/10/2023 6:37 PM

6 Horari correcte i potser algun dia abans 1/10/2023 5:51 PM

7 Hauria d’haver un dia festiu dels dos dies que es fa l‘entrega de la carta al patge, com per
exemple el dia 1 de gener. Les famílies q treballem tot el dia no podem gaudir-ho com cal.

1/10/2023 4:51 PM
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P5 Quina és la teva valoració de l’organització?
Respondidas: 118 Omitidas: 0
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P6 Quina és la teva valoració general de la TARDA MÀGICA DE REIS?
Respondidas: 109 Omitidas: 9
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99.08% 108

0.92% 1

P7 Els horaris plantejats els trobes adequats?
Respondidas: 109 Omitidas: 9

TOTAL 109

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

1 La cavalcada potser hauria estat millor que sortis del marques de peñaplata i aixi s’hauria
evitat l’aglomeració al portal i carrer nou

1/11/2023 5:52 PM

2 Es maco que surtin a l ' entrada d fosc 1/10/2023 10:39 PM

3 una mica abans i puntualitat total 1/10/2023 6:02 PM
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P8 Com valores la organització?
Respondidas: 110 Omitidas: 8
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P9 Com valores els obsequis entregades (brioix, xocolatina, diploma
personalitzat)?

Respondidas: 99 Omitidas: 19
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P10 Com valores la informació rebuda?
Respondidas: 106 Omitidas: 12
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P11 Quina valoració fas de la publicitat i difusió dels actes de Reis?
Respondidas: 104 Omitidas: 14
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33.94% 37

22.94% 25

26.61% 29

27.52% 30

66.97% 73

9.17% 10

20.18% 22

0.92% 1

8.26% 9

P12 Per quina via te n’has assabentat?
Respondidas: 109 Omitidas: 9

Total de encuestados: 109

# ALTRES DATE

1 Familia 1/10/2023 4:46 PM
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P13 Altres aportacions / comentaris
Respondidas: 37 Omitidas: 81

# RESPUESTAS DATE

1 -Estaria bé millorar any a any la decoració del campament i carrosses, afegint nou
elements. -Ja que sha contractat el trenet per la cavalgada, podria haver-se aprofitat perque
els infants puguessin pujar (fora d'horari de la xavalgada) - ampliar la proposta d'activitats al
voltant del campament reial. Els jocs al carrer han estat una bona proposta. Es pot ampliar
amb alguna atracció per infants. - els accessos pel carrer principal durant la cavalcada es
podrien millorar per tal de no colapsarse

1/15/2023 11:37 AM

2 Falta més informació, nosaltres no hem rebut com va lo del diploma , brioix, etc. 1/15/2023 11:25 AM

3 Seguir fent el campament reial al la pista. 1/14/2023 8:50 AM

4 La cabalgata tindria que tenir més música 1/13/2023 9:47 PM

5 Aquest any la posada en escena dels reis tot i ser més escueta, ha estat impresionant.
Però el repartiment de caramels ha estat molt i molt pobre...A banda dels reis, els nens el
que busquen aquest dia és rebre caramels. Que el llançament de caramels sigui generós,
tant per grans com per petits. Penso que és un tema a rectificar pel proper any. I finalment
donar les gràcies a l'organització.

1/12/2023 7:43 PM

6 La cavalcada es va fer molt lenta, les carrosses anaven molt a poc a poc. Hi havia pocs
caramels.

1/12/2023 8:55 AM

7 Tinc bessons que no caminen i al campament reial no el vam poguer seguir tot ja que amb
el cotxet no s’hi podia accedir a tot el campament per les escales que hi havia. També el
moment del començament de la cabalgada no sabiem que agafaven les carrosses a la
plaça i ens estavem esperan al portal de l’ajuntament, un cop més no vam poguer arribar a
la plaça amb el cotxet perquè no s’hi passava amb tota la gent que ocupava les aceres.

1/11/2023 7:45 PM

8 La nova ruta no és adequada. Hi havia molta gent al principi i el carrer es massa estret i a
estones era perillos!

1/11/2023 3:24 PM

9 Em va agradar mes el campament reial de lany passat al horts palau de comtes 1/11/2023 3:00 PM

10 Trobo que els últims patges tindríem que portar o carbó o Carmelos perquè queda pobre 1/11/2023 2:59 PM

11 També estaria molt bé que els dies del campament reial el matí hi hagués un taller de
fanalets.

1/11/2023 1:39 PM

12 Faltaria fer alguna activitat pels infants més durant les festes de Nadal, com un casalet o
així com fan altres pobles

1/11/2023 12:07 PM

13 No crec que tingui que haver caballs el dia de la cabalgata. No son horas ni cal que estiguin
amb soroll, gent i foc. Deixem de fer servir els animals perquè nosaltres ho gaudim.

1/11/2023 11:22 AM

14 En general tot ok. Només a comentar que alguns patges es van oblidar que estaven fent el
paper de patge.

1/11/2023 7:05 AM

15 Tot perfecte enhorabona!!! L’únic k vaig trobar un xic perillos es el fet de sortir de la plaça hi
havia molta aglomeració de gent en el primer tram i al passar el tractor pel carrer socos era
molt arriscat.

1/10/2023 10:53 PM

16 La cavalgata estava molt bé (reis,patges,trenets de regalos...)però el recorregut poc
encertat. Es mes bonica quan baixen pero l 'avinguda de les escoles i si es vol pujar pel
carrer Socos baixar pel carrer Sant Josep cap a l estacio i fins al passeig , és mes llüit.

1/10/2023 10:52 PM

17 Just després de marxar de l'ajuntament (just després de que parlés l'alcalde i el rei) es va
fer un tap de persones i la gent que estàvem més enrere no vam poder accedir a la plaça,
no vam veure res. Aquest any l'entrega de panet, neula i xocolata ha estat millor que l'any
passat, molt més ràpid. En general un 10, moltes gràcies per la vostre dedicació.

1/10/2023 10:09 PM

18 Aquest any el recorregut a sigut curt, per lo que hi havia aglomeracions de gent que aixo
feia que els mes petits no ho poguessin veure com cal

1/10/2023 9:59 PM

19 Estaría bé que les llums del turó estiguessin un pél més separades, depén des d’on ho
vegis es veu només una. I per altre banda sabem que el campament reial aquest any no ha

1/10/2023 9:54 PM
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set possible fer-ho al palau dels comptes, peró estava més aconseguit i més màgic allà!
Tot i així molt bona feina! Gràcies

20 Ha estat un campament reial molt treballat, impressionant, molt maco, dubto que altres
pobles/segons quines ciutats puguin dir el mateix: Regals a tope, la música (que fins hi tot
vaig veure un piano), tots els reis per allà, malabaristes, els campaments, les llums
maques, l'escola ben decorada... El que passa és que no em va agradar massa que hi
havia un rei en concret que ja hi era l'any passat, que em va soltar una frase que no tocava,
quan jo només anava a mirar, i potser aquest any que m'ha semblat veure'l estava una mica
borde. Però va ser la unica cosa. Potser alguna altra també, no dic que no, tampoc em vaig
quedar les 4 hores. Però destacaria molt positivament el tipus de gent que hi van anar:
pares i mares amb els seus fills, algunes joves/adolescents o alguns joves/adolescents i
alguna més que altra persona gran passejant. I això em va agradar per que era un ambient
nadalenc molt maco, sense estar recarregat de mal rotllo. A més, el lloc és molt encertat, jo
diria que l'escola de música és ja un lloc no se si dir emblemàtic de Centelles (i molt
cultural), però més que l'escola, que també tenia una decoració molt treballada l'escenari
principal era la Pista. Molt encertat a més tot i que ara no toca, que a la pista
s'enderroquessin aquelles parets amb dibuixos que hi havia ja del 2010-12 per modelar-la a
com és ara. I ara veiem el resultat que és que es poden dur a terme moltes activitats, tipus
aquesta. A més està molt bé la idea de la rampa, que la gent va baixant, es poden fer fotos
des de dalt, etc. Dubto que Vic tingui una pista així (té altres coses però). Té teatres i tal
però no se si van fer un campament reial així. A vegades, no sempre, és millor la
senzillesa. No sempre però en aquest cas jo vaig sortir satisfet. Tot i així sempre es poden
millorar coses, no tot va ser perfecte. Que em va impressionar molt, si. Però jo li donaria un
7.25/10.

1/10/2023 9:21 PM

21 Les persones que estàvem situades als xipressos escoltant els reis al balcó, no varem
poder avançar per veure la sortida de les carrosses de la plaça, vam quedar molt endarrerits
ja que es va fer tap de gent a la plaça. A part d'aquest comentari, dir que em va agradar
molt el rei negre i el bon tracte dels reis i dels patges, tots mot agradables. Felicitats, tot
estava ben cuidat!

1/10/2023 9:20 PM

22 Tot molt bé! L'únic que trobo exessiu és pagar 5 euros pel mini recorregut amb els ponis. 1/10/2023 9:16 PM

23 Llàstima de les escales de la Cira per gent gran i cotxets de canalla 1/10/2023 9:09 PM

24 La nova carrossa de l'estroleg m'ha agradat, però, tot i que les dels reis són noves de l'any
passat les trobo pobres, falta majestuositat

1/10/2023 8:54 PM

25 No m agrada que els reis no arrivin amb les carroses ja. I el campamemt reial m agradava
mes al palau dels comtes.

1/10/2023 8:32 PM

26 Llençar caramels al carrer principal. Es va comentar que no es tiraven perquè era estret
però considero que el recorregut és quasi exclusiu pel carrer principal i per tant no es tiren
quasi enlloc (els patges que van a peu ja vigilen les rodes).

1/10/2023 8:26 PM

27 Donar importancia a la carregada de regals 1/10/2023 8:22 PM

28 Seguir traballant de valen com aquesta ultlms anys. 1/10/2023 8:13 PM

29 El diploma personalitzat, és paper i tinta amb color, crec que no cal pel tema
mediambiental.

1/10/2023 7:40 PM

30 El recorregut d'aquest any no m'ha semblat adequat perqué hi havia molt poc espai i per
tant tot estava molt massificat

1/10/2023 7:29 PM

31 No he trobat bé que per portar l estrella fos un tractor tant gran amb un lloc estret i tanta
gent, i el recorregut dels reis tampoc el trovo correcte, que amb poca estona passi 2 cops
per el mateix lloc i tota la gent esperant el mateix lloc, mentres altres llocs més amples
estaven buits.

1/10/2023 6:44 PM

32 Donar l'enhorabona a l'Anna Chavez en particular 1/10/2023 6:30 PM

33 La organització no va ser bona, en el moment que els reis van baixar del ajuntament i van
anar-se cap a la plaça es va fer un tap de gent sota el arc impressionant, la gent no sabia
per on tirar si donar la volta per colocarse en un lloc per veure la rua o anar a la plaça.
Degut aquest tap de gent van caure dos persones de diferents famílies que eren ja de una
edat avançada. Per una mala gestió de espais. El meu consell és que les carrosses
estiguessin a la baixada del costat del ajuntament i des de allà començar i així deixarien a
la gent ficar en un lloc segur per veure la rua. I després que gasteu més en caramels que hi
ha nens que no va tindre. Gràcies

1/10/2023 6:09 PM

34 El repartiment del briox i la xocolatina es podria fer més ràpid. Fer tres files, una per cada
Rei i cada dei dona les 3 coses

1/10/2023 5:54 PM
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35 Potser poc caramels? 1/10/2023 5:12 PM

36 El que no vaig trobar gaire adequat és que les carrosses estiguin a la plaça i després els
reis i patges baixen caminant i després pugen a les carrosses, tot aixó en un dels carrers
més estrets del poble i la gent es va desplaçant com poden de l’Ajuntament fins al carrer
Socós per veure després els reis a les carrosses. No crec que sigui una bona idea, és
millor que baixin ja a les carrosses i evitareu que la gent es vagi movent per alla al mig, que
després molesten a la rua.

1/10/2023 5:05 PM

37 Felicita a tots per la gran feina 1/10/2023 4:45 PM


