
 

Log de Valoracions ciutadanes 

de l’enquesta 
 

 

Realitzar una activitat que impliqui pujar al castell 

 

"El ambiente de la fiesta musica punk fatal, gente drogada de fuera de palafolls, muy 
borrachos y 
musica muy radical y en absoluto agradable en general y menos familiarmente ni como 
nejemplo para la juventud, lo peor de lo peor." 
Aprofitant els dos escape room que hi ha al poble, organitzar una activitat tipus escape pel 
poble. 

 

Crec que falta un mocador que sigui referent de la FM. Que tothom sàpiga que ets de 
palafolls de FM 

 

"No es esa proposta però trobo que els concerts de coche rojo i senyor peix haguessin anat 
millor 

A l'escenari de lalterfesta . 

I la ubicació del pregó d'enguany potser no era la millor, no hi cabia massa gent i allà  on 
estava jo 

(amb els músics de la banda) no es sentia gaire. 

Per la resta d'activitats enhorabona, molt encertades totes" 

Treure la nit punk 

 

"Crec que s'hauria d'evitar portar certs grups, on la majoria d'espectadors no són de 
palafolls. A més a més per evitar certes actituds introduiria mesures de seguretat per a que 
no es pugui entrar begudes i altres substàncies, no adquirides a les barraques. 

" 

El pregó, que ja és una cods del poble, m' agradaria es continues fent a la plaça Poppi, ja qie 
era un esdeveniment que arrossegava a tot el poble, a la nova ubicació no tenen cabuda 
tota la gent que hi assistia, era un dels actes més multitudinari. 

 

Evitar concerts per el mateix públic a la mateixa hora, fer el correbars en un horari quarent 
amb alter festa, fer alguna cosa apart de tallers de dibuxos per a nens.... I deixar concerts 
perla gent més gran la nit de festa major. 
"S'hi han trobat a faltar actes consolidats com la xocolatada, la xeringada (o similar), els jocs 
gegants, les matinades i alguna activitat amb el castell com a espai. 
El canvi de la baixada d'autoritats per la ""rebuda d'entitats"" no m'ha agradat (ara és molt 
més feudal i elitista). 

Es valora en positiu el vermout popular. 



 

El programa en general ha estat buid. Com a exemple el diumenge dia de festa major no hi 
havia cap activitat fins les 1130, i durant la tarda Ãºnicament l'actuació dels castellers. 

A part de la gimcana, no hi ha hagut cap activitat dirigida a adolescents (12-17)." 

Pel que fa al pregó, hi havia poques cadires, potser fer el discurs de l'alcalde i la resta 
d'actuacions buscar una altra ubicació (ex: teatre, carpa coberta de la pista exterior del 
Palauet,...) 
Pels organitzadors de l'alter festa, crec que s'ha de millorar el triatge dels grups... Masses 
nits fluixes 

 

 

 

El Pop per xics va ser un éxit però val a dir que el so estava molt fort;va haver nens i nenes 
que van voler marxar; s'ha trobat a faltar pels petits activitats de matí (11h-12.30h) de 
pallassos, contacontes, música infantil popular, etc., activitats més alegres tranquiles. 

 

 

 

"Allargar l'horari dels concerts de l'alterfesta (si més no, poder posar música ambient un 
cop acabats els concerts) i de venta de les barraques. 

 

Fer votació popular dels grups d'una nit d'alterfesta. 

 

Introduir algun acte al castell. 

 

Recuperar les matinades i la xocolatada popular. 

 

Gràcies!!" 

 

"Respecte a aspecte de millora del que jo he vist de la FM: 

- Posar una mapa al programa de FM per saber ubicar parcs, places o aparcaments 
(sobretot si la consulta la fa algú que no és de palafolls) 
- Ha faltat la xocolatada i la pujada al castell (ja que és un acte que d'una importància un 
element molt important del patrimoni de Palafolls) 
- Els actes per a la mainada haurien de caure en diumenge si es pot muntar, ja que Això és 
més probable que puguin anar tots els nens/es amb els pares i mares. Sobretot si els pares 
no treballen a Palafolls el dia festiu. Això com el concert de Pop per xics va començar massa 
tard i la música estava molt forta, molesta força i no s'entenia massa bé. 
- El pregó de festa major, em va agradar molt l'acompanyament de les entitats, tot i que 
calia organitzar-ho un xic millor perqué¨ arribessin a Fórum Palatiolo abans que 
comencessin les nenes a ballar. La de les dones al balcó es va fer massa llarga i cridaven 
massa. L'alcalde no va donar l'alÃ§ada amb el discurs.. Trobo que estava massa sobreactuat 
i si hagués sigut un escrit propi o menys preparat (tal com ell parla sempre) hauria 
estÃ  millor. però trobo que un pregó ha de ser en petit format com s'ha fet, ja que això 
d'una peu a invertit més en altres actes. Això que el canvi de format m'ha agradat molt. 
FELICITATS!! 



 

- El correbars: crec que s'hauria de proposar no fer barreges de begudes. Considero que fer 
cerveses és la millor opció i més si es combina amb petites tapes. La millor parada va ser al 
Panacota, sens dubte. Les altres begudes (sangria i una mena d'aigua de valència.. Estaven 
aigualides i no valien massa res). 
- Algun dels actes, al programa posava una ubicació i després es feia a un altre lloc. Suposo 
que un xic de manca d'organització. 
- Respecte als grups de barraques, trobo que s'han de buscar diversitat de grups i 
temàtiques, no crec que sigui massa adient que una nit sigui tot punk, ja que aixo agrada a 
4 gats. 
- Com a propostes de grups per barraques per l'any vinent: música festiva o equivalent a 
grups com: Roba estesa, La Pegatina, Doctor prats, Balkan Paradise Orchestra, Huntza, 
orquestres de versions. Si pogués ser el dia fort dissabte. 
Malgrat totes les crítiques i propostes, considero que no és fàcil organitzar una festa major 
en Ã¨poca de traspàs de govern, i és per aixà que jo dono el meu vot de confiança perquè 
l'any vinent es puguin polir les coses que han errat aquest. Gràcies per l'esforç i la dedicació 
de tot l'equip i sobretot per demanar l'opinió del poble, que espero que serveixi d'escolta. " 

 

Es podria valorar un canvi d'ubicació de res barraques, per exemple, a la zona del Pipi Can. 
A les nits semblava que teniem els concerts dins de casa, han sigut quatre nits gairebé 
sense dormir i això que vam tancar les finestres per reduïr el so. I quan has de treballar 
divendres i dilluns es fa complicat. També  caldria millorar  la fira, cada any és més deficient 
i recuperar la xocolatada.  Apart d'això voldria felicitar-vos per la Festa Major! 

 

Canviar el dia punk per una altre temÃ tica, canviar el dia de la gimcana de l'Esplai i canviar 
l'hora del correbars (començar més tard) 

Mes activitas familias i per els  mes petits. 

"Pot ser repartir les activitats pels nens i algunam al llarg dels dies i no concentrar-ho tot a 
un sol dia. 
També algunes activitats esportives, com una cursa nocturna, algun partidet de costellada 
com solters/eres contra casats/ades. Algunes activitats es podrien fer a Sant Lluís, la 
Figuerassa és un bon lloc per dur-les a terme. 

 

"Tema Fira : poques atraccions 

Tema xocolatada" 

"Es podrÃa ampliar la Fira pela nens, que els grups de barraques es puguin triar entre tots, 
els venedors de la Fira d' artesanÃa no hagin de montar i desmontar cada dia ja quÃ© 
montar i desmontar cada dÃa les carpes és bastant complicat 

gràcies" 

 

 

 

"Que hi hagi xocolatada,pujada al castell i un tobogant pel Carrer que baixa del castell com 
van Fer un any 

 

 



 

M'agradaria que es tornés a fer la xocolatada. 

 

La policia pero qualsevol cosa, parli amb les entitats abans de actuar, i sempre tenir a un 
agent (mÃnim) a les barrakes, ja que es va tenir problemas a la hora de recollir les barrakes 
a la Ãºltima nit (van robar alcohol i es van posar violenta). 

Que el correbars sigui més rave encara, la norantada és molt guay. 

Portar grups de música millor escollits i més alternatius, excepte oques grasses que va ser la 
bomba 

Concerts de Reggae. 

 

He trobat a faltar la xocolatada, per la resta felicitats equip!! 

 

"Recuperar la pujada al castell i la bicicletada. Més dies de sopars a la fresca. 

Entenc que és difícil canviar la ubicació de l'Alterfesta però els veïns us agraïreem que 
almenys cabésa més aviat, són massa nits seguides  dormint malament..." 
Replantejar la alterfesta, portar grups amb un públic de més ventall, formatejar la rebuda 
entitats donan cabuda a més entitats i fer la baixada autoritats fen rebuda entitats  la plaça 
major previ a la baixada., Fomentar activitats on interactcionen més d,una entitat tipus 
segrest Guiomar. 

"El lazo amarillo sobra. 

Falta la bandera de Espanya en el balcón del Ayuntamiento. 

Por culpa de un alcalde usurero se ha perdido la chocolatada." 

"Una de las propuestas sería la feria. Es escasa y no hay casi nada. 

Cada año para la fiesta mayor tendÃa que haber un grupo potente que atraiga a variedad 
de gente y familias 
Hacer reunión conjunta de todas las asociaciones del pueblo y proponer que hicieras varias 
actividades voluntariamente, la que quisiera colaborar claro, pero proponerlo seguro que 
saldrÃan buenas ideas." 

Us la podeu estalviar. 

 

"Una feria mas grande y completa para niños de todas las edades . 

Y mas fiestas como la big bang 90s 

Y grupos como oques grasses o similares . Musica para todos los publicos . 

Mas paraditas artesanales . 

Saludos " 

 

 

La chocolatada no se puede tocar, es patron de nuestro pueblo 

Ens agradaria es tornés a fer la pujada al castell i la festa de colors amb xocolatada per 
nens. També pica pica per la diada del 11 de setembre. Pel demés perfecte. 

 

 

 

 



 

Alguna activitat al castell. Mes activitats per la mainada els matins. 

"El concert tipus Sr.Peix i Banda del Coche Rojo el faria a l'espai barraques substituint un dia 
d'aquells grup tipus alter festa , tres dies de grups tipus alter festa potser són massa :-) 

però de totes maneres moltes felicitats per la Festa Major que hem gaudit." 

"Una fira amb més atraccions pels nens, cada any es més petita. 

Alguna activitat més per nens estaria bé. 

però en general, a tot el que hem assistit ho hem disfrutat i ens ha agradat 

Gràcies!! :) " 

La fireta per la canalla molt justa ,és podria millorar, gràcies 

Proposo canviar de lloc o format les barraques. Alguns dels veïns de la Rambla de les 
Ferreries i altres carrers propers a la plaça de Poppi no podem dormir els 4 dies de 
barraques. Proposo q les barraques s'ubiquin a un altre lloc o avenÃ§ar l'hora del final de 
les actuacions i controlar més estrictament el nivell de decibels de soroll, en aquest sentit, 
enguany, em sembla que la nit de divendres va ser la que més volum de decibels va tenir. 
Gràcies per recollir la meva opinió. 

Hotel cochambre 

 

Tornar a fer les Verges Trobades amb tot el que es es feia: guerra holi, rapte dels gegants, 
berenar. 

Menys politica indepe i mes festa per tothom 

Informar en el programa de festes quin tipus de música fan els grups que venen. 

Hola, la verdad es que para mi, que ya no tengo niños pequeños, no he notado mucho la 
falta de actividades para ellos, pero si alomejor algo más para adolescentes, que en el 
pueblo hay muchos y suelen salir a pueblos de alrededor. La Feria la veo muy pobre, creo 
que tenemos espacio para una feria más grande. Por lo referente a las paraditas he visto 
muy pocas la verdad, por motivos de trabajo solo pude salir el sábado y la idea era ir pronto 
para dar una vuelta por las paraditas pero las vi en 1minuto. Con la fiesta del sÃ¡bado, big 
bang 90, super acertado. Me encanta asistir porfin a unas Barraques de Palafolls y 
pasÃ¡rmelo tan bien. Los últimos años no asistia porque no me gustaban nada los 
conciertos programados. Por lo general yo estoy contenta y agradecida de que hagan esta 
encuesta para saber nuestra opinión. Gracias! 

La Festa Dels 90 es genial!!! Ã•nimo a que es fagi mes cops!! 

Fer alguna gimcana nocturna pel castell o caminada popular nocturna estaria xulo. I com ha 
grup llàstima de la pluja però els BIG BANG 90 pel poc que vam poder estar van estar genial 
també com a grup estel.lar estaria genial Txarango o Diversiones. Gràcies 

Fiesta hooly (polvo d color) y la batalla de diales y gegants 

Ja era hora que fessin la Festa anys 90 

"Magradarien que hi haguessin mes propostes diaries per als nens. No dic que abans ho 
fessin pero si que serà una millora. I no cal que sigui la xocolatada˜… a vegades deixants un 
guixos i a pintar el terra o una pared o tonteries aixi ja son/estem contents. I crec q l'horari 
del concert d'aquest any era massa tard per alguns peques. Potser estaria millor al matí o 
una cosa al matí i altre a la tarde pero abans. 
De la resta de la festa per comentaris vistos i escoltats crec que a la gent li agrada fer coses 
conjuntes que facin poble com les verges trobades... I la baixada de carretons es una cosa 
fàcil de muntar i que crec q podriem rescatar." 



 

 

"Amb un nadó poc he pogut disfrutar de les festes. Tot i Això he pogut seguir-ho per 
facebook, instagram. He passejat molt, això Sí. 
El que tothom ha criticat és que faltava la xocolatada popular, les fires per a nens horribles, 
i les verges trobades que no s'ha fet. 

Pel 2020 el que ja he comentat,  i una festa de l'espuma. 

Per a joves hi havia poca cosa. 

Es podria fer campionat futbolín, bitlles catalanes, etc. 

Gràcies per demanar-nos l'opinió. 

Esperem que tot sigui per millorar." 

"Eliminar alterfesta dels grups antisistema.Aquests tipus de public fa malbe els cotxes 
aparcats al carrer,no deixen dormir als veins i crean inseguretat al poble.Un NO rotund a 
aquests incivics. 

Com a vei del centre estic FART del soroll i dels borratxos. 

Estic FART de que un poble dormitori com es Palafolls el 90% dels veins treballem fora i no 
poguem descansar aquests dies. 
En el futur plantejeu-vos allunyar-ho tot del centre.Per exemple darrera del SPAR o al costat 
del institut. 

Gràcies per la enquesta encara que se que no servira de res. 

(I soc votant de ERC Palafolls)" 

Trobo molt bé que Palafolls aculli un dia a concerts d'estil Punk, però no crec que un 
divendres o dissabte on hi ha més gent amb families o ja no només families, sino "més 
públic", sigui el millor dia per fer aquests concerts. EstÃ  molt bé que Palafolls aculli molts 
estils, potser trobo a faltar quelcom més festiu, com poden ser grups de versions. I com 
aparticipant del correbars, l'any que ve l'hauriem de fer més tard (nit), amb més dies per a 
qué la gent es pugui apuntar i música de tots els estils. 

"Hi ha massa festa pels avis i no tanta pels joves, aixó  es podría millorar 

 

"Una activitat esportiva amb un pica pica final ... 

Bicicletada ,caminada .... 

 

Faltava la XOCOLATADA i la pasta del sopar a la fresca era massa cara 

La verdad que este aÃ±o a sido muy vergonzosa la feria, a muchos de los actos no e asistido 
ya que me parece que lo habeis enfocado todp al independentismo, la fiesta es de todos y 
para todos, con todo wl espacio que hay en palafolls y poneis una feria de niños con 4 
atracciones y aun asi la poneis fue una vergÃ¼enza de feria despues la calle de la artesania 
que habia coml 5 puestos.. A mi personalmente me pareció ridiculo respetando por 
supuesto a los seÃ±ores que hicieron su parada. A palafolls solo se le conoce por su fiesta 
de los 80 y 90 por nada mas. Y eso no deberia ser asi.. Mira cuando hay estas fiestas como 
se llena el pueblo.. Pero no.. Lo enfocais todo a la politica..  Es tristisimo l fies 

Pujada al castell, festa Holi, algun torneig esportiu de festa major 

 

"Bona Tarda!!! 

Primer com a membre activa de Diablesfolls, moltes gràcies per les facilitacions i ajudes que 
hem rebut com a entitat. 



 

Per altre banda, crec que estaria bé que l'any que ve al corrabars vingués una xaranga, 
ampliar el recurregut i que fos després de sopar tipu a les 22h. 
En quant l'alter festa, que no vinguin grups de punk, sisplau, i si venen que sigui un grup i 
no tota una nit. 

El correfoc, impressionant!! Estaria divertir acabar-lo a l'Ajuntament. 

El pregó m'agrada l'idea de la baixada d'identitats però a mi m'agrada, quan es va fer els 
musicals, com ara el de queen!! 
Les barraques es podria pensar de fer-les noves amb un porxo davant per les nits de pluja, 
em refereixo les barraques de poppi. 
He trobat a faltar la xocolatada, tot i que jo la posaria a les 10h i també les matinades, tot i 
si es puguís fer just després dels concerts! 
I la pujada al castell, però no tant com a Verges trobades sinó com activitat de poble i 
preparar quelcom a dalt del castell junt amb la caminada! 

Moltes gràcies i molt bona l'enquesta!  " 

"Segons la meva opinió, el pregó va estar molt bé el tema de ser dinàmic però no s'entenia 
gaire el que deien els actors i massa dansa quan només amb un ball era suficient. 
Alter festa molt bén organitzat però ficar tot el mateix dia una nit punk no agrada tothom i 
va ser una nit fluixa de barraques. 
Per la meva opinió, el diumenge 8 (tinguent en compte que l'endemà  molta gent 
treballava) posar dos actes a la mateixa hora destinat al mateix públic crec que no va ser el 
correcte perqué en els dos llocs no hi havia molta gent. Segons el meu punt de vista, el dia 
8 s'hagués fet només el acte de Alter festa i el dia 10 (l'endemà  era festiu) porta els dos 
grups (Senyor peix i La banda del coche rojo). Per mi es va contra programar i va ser una 
mala decissió. 
La resta d'activitats penso que han estat molt adecuades però ha faltat la xocolatada, una 
activitat per tothom i les verges trobades i he trobat a faltar fer una activitat a dalt del 
castell on sempre havia estat el protragonista. 

Per la resta, MOLT BONA FEINA!" 

Vull que torni la xocolata, més activitats pel col.lectiu infantil com bicicleta, la festa de 
l'escuma, pallassos o teatre infantil. Trobo que el col.lectiu de 30 a 50 no es fan gaire 
activitat ni per les families. La fira és molt petita per la quantitat de nens i nenes que hi ha 
al poble i pels joves no hi ha atraccions per ells. La ubicació de la fira d'artesania no era 
apropiada. Crec que s'hauria d'invertir més temps per atraure a més gent ja que he trobat 
la festa una mica fluixa de participació per part de la gent. No sÃ© si és perquÃ¨ la gent 
esta cansada de que hi hagi sempre el mateix o que no hi havia el mateix de sempre, els hi 
falta motivació i s'ha de buscar. 

"No hi ha prous llocs per aparcar pels veïns, es podria fer aparcaments exclusius per veïns.   

Moltes de les festes, fires,correfoc, cavalgates, mercat setmanal són sempre per el mateix 
carrer ( av costa brava) i molesten sempre els mateixos. Tan a nivell de soroll, aparcament, 
brutÃcia etc...podrien anar canviant de lloc? Palafolls no es només un carrer. 

gràcies " 

Fer passar correfoc per st Lluis i llogar tobogan  d'aigua i posar-lo al barri de st lluis que fa 
pendent 
He trobat a faltar activitats x grans i petits com les verges trobades, q entenc es d poc 
pressupost i molt divertida I tb crec q han mancat activitats dirigides a nens com rocodrom, 



 

tobogan aquatic o similar. Trobo q les q heu organitzat han estat adrecades a un public mes 
petit 

Més parades D artesans i l orquestra Selvatana 

 

"Fer mes activitats per els més petits, el meu pequeño un any y mig y no ha pogut gaudir de 
res. També estaria bé que vingués el pot petit Jajaja 
I una cosa bastant important, feu fotos i les pugueu a les xarxes socials sense cap tipus de 
permís. Això és il·legal i més quan són menors. Tapeu la cara com a mínim i no feu directes 
a instagram. Hi ha situacions personals complicades.." 

 

L'ultim dia de barraques, no l'hagues fet, ja que visc molt aprop de l'escenari, i quatre dies 
de música són massa pels veïns. El dia següent era laborable, i va assistir molt poc públic. 
"M'agradaria participar el l'organitzacio de les barraques i l'elecció dels grups. Porto 15 anys 
treballant en el sector de produccio i sonoritzacio d'espectacles i crec que es pot millorar. 

 

Personalment el concert de diumenge del senyor peix i coche rojo ha estat el millor de tota 
la programacio musical de la festa major i hauria d'haver-se programat a barraques. 

 

Merci" 

 

"El maillor concert fer-lo en cap de semana (Divendres o dissabte) 

No agrupar les activitats per nens en un dia. 

I ja posats...donar més bombo al pubillatge, la gent va ser maleducada i pot ser degut a que 
no se l'hi dona importancia." 

 

seguir la linia i dinamica de programació .mola 

 

millorar la fira pels nens 

"Trobo que el correfoc es fa massa aviat d'hora. 

Trobo a faltar alguna Festa, com es feia abans al Castell. 

Si plou, es quedem sense barraques, tenim un Pavelló Ben macu que va costar molts cales, 
tambe al barri  hi ha una nau buida, es podria aprofitar si plou. Ja esta be de tant 
centralisme al poble. " 

 

Que arribi el programa en paper a tothom, més activitats per adolescentsde 12 a15 

Continuar amb la festa dels 90's el dissabte amb dj's i grups musicals dels 90 con aquet 
any... El que falta per la festa major alguna activitat esportiva con una cursa o pujada al 
castell.. 

m'agradaria k vinguessin orquesta diversines, fan gaudir grans i joves 

"Falten activitats per als nens. Sobretot de mitja edat. 

Han tret la xocolatada que tant els hi agradava i la festa de les verges trobades, i la holi. 

I a part de no haver moltes activitats per a ells, tanquen la piscina municipal per les festes. 

Merci per l'enquesta!!" 

 



 

crec que anar prenend begudes alcoholiques per carrer (correbars), no es el millor exemple 
per la canalla. Cuand de fet està¡ prohibit prendre alcohol pel carrer.. no ho entenc. 

 

 

Canvieu-la els concerts de lloc 

"Festa de l'escuma, xeringada, la Festa Holly, xocolatada, el correfoc 

aquest any ha sigut molt pobre, aquest any les festes no m'han agradat gens" 

Organitzar rutes històriques i naturals pel municipi. Seguir portant grups de música del 
moment que atrauen a persones de fora. 

" 

La chocolatada se a echado en falta para los niños sobretodo, y faltarian cosas para los 
niños, los conciertos los harÃa donde el campo de fútbol y no poner la mini feria que es 
vergonzoso lo poco que hay donde se puso en Semana Santa la otra " 
"Fer activitats esportives: 3x3 de bàsquet, 24 hores de futbol, alguna cursa/marxa nocturna 
o diurna... Activitats per infants de 0 a 3 anys ja que la festa kids estaba més orientada a 
infants més grans, encara que sigui un racó. La ubicació hauria de ser una altra. 
Variar els menus dels sopars a la fresca,   ja se que no és competencia vostra, però cada any 
és el mateix. " 
Que sigui com aquest any o millor enhorabona a tot l'equip que Ho feu posible endavant i 
Ãnims!!!! 

"no fer concerts punk 

no fer concerts en diumenge nit 

consulta popular d'algun grup de barraques 

ambientació musical en directe als sopars a la fresca 

baixar el preu de la pasta als sopars 

" 

Que torni la xocolatada i les verges trobades 

"Cert es que la Fira cada any es mes petita, però hem trobat a faltar mes oferta per els 
nens. Les activitats incloses les varem gaudir molt però va ser un sol dÃa per ells. Hem 
trobat a faltar també alguna Festa de l'escuma o el tobogÃ¡n gegant d'aigua. 
En quant a l'aparcament, Hi ha un Carrer tallat al costat del pipican que es podrÃa haber 
obert." 

 

Més informació en canvis d'última hora, organitzar més activitats familiars (recuperar 
caminada al castell) i fer la festa holli 
Treuria els grups punks el tipus de gent no aporta res interessant pel poble. Encara que 
aquest any a millorat molt l'oferta musical, ja que abans eren els concert d'un estil molt 
semblant. I habilitaria mes aparcament, perque a certes zones a les 15:00 ja no hi havia ni 
un lloc lliure. No tinc nens pero pel que m'han comentat les amistats que si han trobat a 
faltar la xocolatada, la festa de l,esquma i la festa holly que es feia al castell. 

"Sembla que molta gent demanaba la Chocolatada. 

Pot ser el omplir les horas mes buidas amb actos o entretenimens, sobre tot per els 
forasters. 

" 

 



 

No 

"No música a la plaça de Poppi, ( alter-festa ) i tampoc el corre-bars. 

 

   Sí a la pista coberta i el lloc per la cel-lebració del 11 de setembre i tambÃ¨ el pre-acte per 
l'Ofici Solemne. 

" 

 

"Visc molt a prop de les barrakes, no m'acostuma a molestar el soroll, pero els gruups 
d'aquest any, excepte el primer dia, molt soroll i poca substància. 
Tot iq ue hi ha molta vigilància, el meu carrer, Miquel Martí i Pol, es converteix en urinari 
públic, i no només nois. Aquest any també hem tingut botellas als capos dels cotxes, i 
alguna que altra baralla motentrada la matinada. 

Entenc que són pocs dies, però la gent cada vegada és més maleducada. 

Com Ajuntament imagino que hi podeu fer poc. Senzillament, algú ho havia de dir. 

Alguna que altra vegada he desitjat marxar a fora, per no aguantar això. però m'agrada la 
Festa Major. 

" 

 

"Propostes: 

Ampliar la fira d'atraccions. per nens de 1-3 anys no hi había res i nomès una atracció per a 
nens a partir de 9 anys. 
L'activitat de dilluns a la tarda va estar genial, per els que treballem fora del poble que som 
la majoria, estaría bé més activitats com aquesta durant el cap de semana. 

Fer alguna cursa petita i després xocolatada.... 

gràcies. " 

"Els correbars estaria bé que fos més tard, cap a les 21-22 

Els concerts a la plaça popi podrien durar una mica més fins les 5 

Es podria torar a fer la pujada al castell de les verges trobades" 

 

Que los niños tengan chocolatada, espuma, castillos...que intenteis que  vengan mas 
feriantes y por ejemplo la fira de artesania cada vez son menos paradas, es cierto que se 
paga poco, pero al haber pocas paradas tambien se vende poco. Muchas gracias por hacer 
posible las fiestas. 

"Penso que els sopars a la fresca és una bona proposta. 

Potser seria bo alguna proposta de teatre o espectacle de carrer. " 

Millorar el pregó . 

Pujada al castell amb opció diferents camins i un cop dalt esmorzar saludable. 

 

"He trobat molt a faltar les Verges trobades: segrest, pujada al castell, guerra de colors... 
Tambe la bicicletada i xocolatada... en general mes actes de movilitat amb la canalla. 

Us felicito per la iniciativa de la enquesta!!" 

"He trobat molt a faltar les Verges trobades: segrest, pujada al castell, guerra de colors... 
Tambe la bicicletada i xocolatada... en general mes actes de movilitat amb la canalla. 

Us felicito per la iniciativa de la enquesta!!" 



 

"Xocolatada pels nens, la fira massa petita I podrÃan ubicar-la pels carrers que no circulen 
cotxes, costat pipi can, d'aquesta manera no perderÃen estacionaments Els veins. 
Concienciar a la gent que els veins estÃ©n farts de tindre la plaÂ¢a vall d'ax ple de plants I 
mes coses. 
Que els establiments no s'aprofitin aquests dies I pagar consumicions con si fos-hin 
extrangers. 

gràcies 

" 

Que la fira dels mes petits estigui mes aprop del Poble I no tant a les afores. 

El cambio de ubicación de la Fira artesanÃa 

"Realitzar mes activitats esportives(tipus competicio escacs, petanca, 3x3 basquet, futbol, 
cursa  o marxa atletica...no va haver-hi cap activitat esportiva aquesta any. 

Mes activitats per la mainada, nomes es van fer el dilluns i el reste de dies res." 

Més activitats en famÃlia i canvi ubicació barraques.... 

Recuperar alguna activitat que es feia fins ara (pujada castell diables i gegants) 

Canviar ubicació de AlterFesta, millorar els sopar a la fresca, afegir alguna activitat esportiva 

 

 

"Es molt important ubicar les activitats infantils tenint en conte que puguin anar, un dilluns 
festiu local és poca garantia que els pares els puguin portar. 

Insuficients activitats de nens. 

Per acabar es podria allargar la temporada de piscina, ja que també seria una alternativa 
per els nens els dies de festa 
Lafter festa esta be, entenc que te el seu pu blic, pero res comparable amb l'ambient de 
dissabte que pot agradar a més varietat de públic " 
"Entenc que l'alterfesta, ha de ser per tothom I cadascú té els seus gustos musicals, peró els 
concerts de divendres I diumenge no son majoritaris I la resta del poble ens quedem sense 
poder gaudir, potser si tot s'acumules per l'últim día I la resta de música més estÃ¡ndard, hi 
hauria més public. Felicitar pel concert de dissabte, tant de bé el proper any es repetis. 

El que he trobat molt a faltar és la pujada al Castell a rescatar la geganta. 

La carpa situada a la pista ha sigut un encert I fer aquesta enquesta també. " 

Voldria algún es atracción a la fira per els mes petits, es podría fer en un altre lloc, esta molt 
lluny dels actes festius. Y mes coses per els nens petits com Festa de l'espuma, xeringada, 
etc 
Hauria d haver més activitats pel matí per la mainada (xocolatada, festa espuma, sortida en 
bicicleta, jocs grans.....) 

Más baile! 

No solo hay gente para 2 ambientes, Alter Festa y 3*edad, hay más gente con edad 
diferentes que también quiere divertirse, los actos empiezan demasiado tarde por la noche, 
las maÃ±ana han estado ausente de actos, la pista esterior se le puede sacar más provecho 
a la carpa, 
Crec que la fira d'artesania esta millor al voltant del parc de la plaça vall d'ax aixi no 
s'hipoteca el centre del poble al transit, y la fira tindria mes lloc als carrers tallats del costat 
del pipican, i penso que s'auria de fer algo per que sigui atractiu per els ferians per que en 
vinguin mes (atraccions)i els surtin els numeros. Tambe estaria be fer una cercavila o 



 

bicicletada popular per grans i petits amb xocolatada o butifarrada , el esport de la bicicleta 
esta molt de moda i tenim un poble molt bonic per recorrer tots plegats. salutacions i 
moltes gracies 

 

"Que piensen mas en los niños pequeÃ±os, por que en l feria solo habia 4 atracciones y no 
estaban bien. Que la feria de artesania sea mas amplia y np los 7 puestos que habia. Y que 
se respeten las tradiciones de antes. 

" 

 Intentar que la fira de la mainada fos més atractiva i potser la d 'artesania també,  m han 
semblat una mica pobres pero aixo Sí conservant l ' essencia de poble . 

Creo que las barracas tendria que estar enfocadas a todo tipo de gente. 

 

"Estaria bé alguna activitat que quedés instaurada per la festa major de Palafolls (per 
exemp. pujada al castell per les verges trobades però modificant la festa de colors) 

Una bicicletada 

Cursa popular pels carrers centrics del poble 

Caminada nocturna 

La festa de l.escuma agradava molt als nens. 

Engalanar més els carrers principals o espais on es celebren els actes. 

Portar el grup els Biflats de Blanes (fanfarra catalana) 

Proposar a les escoles fer un concurs per ser la portada del programa de festa major. 

Portar un dia una bona orquestra com es feia fa molts anys, pel ball de tarda/nit. " 

El mes importante es la gran quantitat de canalla que hi ha a palafolls i...una fira realment 
per plorar, nefasta sense argument...horrible! Hauriem de mirar més per apuestes cosas i 
no per altres que ja estainn molt vistes.Seguiria pero...massa quieres estareu rebent 

Vull q torni la pujada al castell. 

No hemos asistido a las actividades y a la feria por que mis hijos no se sentían atraídos. 

 

"Bicicletada 

Cursa 

Pujada al castell 

Festa de l.espuma 

Més decoració de festa major al poble 

Jo no hagués fet el concert del sr. Peix a la carpa sino a Poppi i hauria posat una orquestra 
per fer ball." 
Xocolata amb xurros matins i alguna activitat infantil addicional algún altre dia tipus 
inflables, escuma... 
Más actividades infantiles,hay muchos niños en el pueblo y se les a dedicado muy poco 
espacio,la feria de pena hay que mejorarla y mucho,por lo demÃ¡s felicidades y gracias a 
todos los voluntarios que hacen posible la fiesta.el año que viene más !!!!! 
Siempre ens haven dit que a palafolls es fan moltes coses per els nens, en tinc un de 3 anys 
y porten 2 mesos vivin aquí y no he trobat gairebe res per ell.. Aixi que com he escoltat dels 
veins magradaria que es fesin mes coses per els nens com es feien anys enteró. Gracies!! 

 



 

"La Fira d'artesania ens encanta a tothom i ha sigut molt pobre. S'hauria de promoure més i 
fer que vinguin més feriants. 
La localització dels concerts de l'alter festa s'hauria de mirar de fer més a les afores del 
poble (un bon exemple seria la zona del pipican). Acaba massa tard com perqué estigui a 
costat de casa. Si treballes al dia següent, és impossible descansar." 

 

Tornar a Fer xocolatada pels petits i la pujada al castell. 

"Que los conciertos se hicieran por el pipican estarÃa el pueblo resguardado de los 
delicuentes. 

Y la feria para todas las edades " 

"Nits barrakes 3 amb bona cartellera. 

Mirar be els dies per grups. 

Fira per nens  mes dins el poble" 

Creo que la xoxolatada para los crios estaba bien.cambiar la ubicación de la feria y que 
puedan venir más atracciones  ya que està año un desastre.fiesta de espuma. Gracias 

 

 

 

"Crec que faltarien més activitats durant els dies perqué hi hagi més participació. 

Com a exemple us poso la festa major de Granollers on el fet de crear una ""competició"" 
entre blancs i blaus fomenta que participi molta gent. 
Activitats esportives  per aprofitar els espais que tenim també estaria bé i ajudaria a que hi 
hagués sin més activitats. 

gràcies i sort! 

" 

Me han faltado muchas cosas para niños de edades de 10 años mas o menos  y para 
adolescentes y la ubicacion de la feria la pondria mas cerca 

Más música para todos y menos punk y panky 

"Encara que m'ha agradat moltísim, he trobat a faltar la xocolatada i la pujada al Castell. 

I ja seria ""la pera"", si l'any vinent pogués venir el pot petit O Damaris Gelabert al Allter 
Festa Kids. 

Moltes gràcies per tot. Heu fet una bona feina." 

 

M'agradaria que tornés la xocolatada i la pujada al castell amb la festa Holli entre gegants i 
diables i el berenar al castell. Han faltat activitats per els nens i la fira era molt pobre en 
atraccions. 
"Estaria bé que l'Ofici religiós no tingués tant de protagonisme un cop acaba la rebuda a les 
entitats. Dóna la impressió que tot és una orÃ¨via de la missa com a cosa important. 

 

Molaria molt arribar a fer alguna activitat pepina pels carrers de Sant Lluís, ni que sigui un 
altre correfoc, perqué no podem deixar que els 'únics' que treuen la gent del carrer sigui els 
feixistes dels militars. 

 



 

Jo encarregaria de fer una lliga, com a peça per la Festa Major (lliga és l'element més 
prestigiós de la cultura popular), o una peça caracterÃstica en el seu defecte, i aprofitaria 
l'anella Cultural del Fòrum Palatiolo per patumitzar-la i portar-hi molta molta gent! 

 

La part del pregó al Fòrum Palatiolo, nyap. A banda de la pluja, quan van començar ja q 
erem molts menys que a la plaça Major. La baixada d'entitats Sí que va estar molt bé, i que 
el govern es barregés entre la gent, també!" 
Hola , soy paradista y el camboi de ubicación de la feria artesana nos perjudicó a todos los 
paradistas.No fue muy buena idea , creo que para el año próximo tendríamos que estar 
más cerca de donde se hacen todos los actos . Si que es una zona de paso ,pero eso solo de 
paso para las personas que iban a cenar o ha barracas . Creo que una buena ubicación será  
entre el casal d,avis y el Palauet  o entre els sopars a la fresca y el casal 
Millor gestio de localitzacions i horaris (concert pr nens massa tard, correbars massa d'hora, 
etc) 
La fira artasania llueix mes al voltan del parc..menys conser de rock mes orquestes 
bones..felicitats per la organització que ha fet lo que ha pugut amb ilusio!! Fins el any que 
bé  mes i millor Gràcies!!! 
Canvi ubicacio barraques a l aparcament IES font del ferro. No misa abans sardanes. 
Promoure mes Fira artesana.(mes artesans). 
"Per començar, el que vaig trobar un error molt gran va ser la nit de divendres al portar 
grups punks, quan miraves al teu voltant  no veies a ningú del poble, es veritat que també 
és important atraure a gent d'altres pobles veïns (entenc que era aquesta la intenció 
portant tals grups) però no a aquest nivell, l'ambient deixava molt a desitjar fins al punt 
d'haver de marxar per prevenir qualsevol problema. Es poden portar dj que punxin música 
de tot tipus (com es va fer el dijous) i tenir tant d'éxit com el primer dia i alhora també 
atraure a gent d'altres pobles (com a exemple hi ha malgrat que destina una nit a portar la 
summer moguda i atrau a gent de tot arreu) 
En segon lloc, he trobat a faltar moltes de les activitats que es feien durant la festa, 
xocolatada, verges trobades, jocs gegants pels més petits, la matinada amb els gegants... 
són activitats que més enllà  dels més petits gaudim gent de totes les edats i que formen 
part ja de la identitat de la nostra festa de mateixa forma que el pregó." 
"Palafolls és un poble ple de canala, moltíssims nens. Crec que no s'ha pensat en ells. La 
fira, molt petita i bastant pobre, falten moltes activitats infantils que abans hi havía, com la 
xeringada, baixada de caretons, festa Holi, etc. Es podríen fer busquedes del tresor, molts 
més tallers de manualitats, pintura, etc. 
També crec que s'ha polititzat tot. La festa d'un poble és per a tots, no només una part. Sòc 
partidaria de festes sen.se cap tipus d'ideología política. 
I en quant a la música, es podríen portar altres grups que no siguin orquestres de poble. Per 
exemple, Hombres G, La Unión, etc. Faren que vingués molta gent i diners al poble." 

"Canvi d ubicació de l alterfesta (tot i que no es imprescindible) 

 

Possibilitat d orquestres com: selvatana, meravella, montgrins o principal de la bisbal" 

El pregó no em va agradar la imitació de les Teresines, cridaven massa. No és l'humor que 
m'agrada. 
"Que cada dia es fes alguna activitat pels més petits, per poca cosa que sigui. A les tardes es 
podria fer algo cada dia. I que el concert pels petits, a les 20h poder és massa tard. 



 

 

A banda, el diumenge, els castellers eren a les 18h i el concert de la pista coberta a les 22h. 
Eren a la mateixa zona i la gent que volia quedar-se per la zona en acabar d'una cosa i ja 
enganxar amb l'altre, hi havia massa temps lliure en mig sense res. 

 

En general tot bé." 

El pregó molt bé però m'hi varen sobrar Les Teresines (cridaven massa). 

"Fer la gimcana el mati del primer dia de fm (abans del pregó i tot). 

No fer 2 concerts per 'joves' alhora un mateix dia." 

"No promocionar activitats que fomenten l'alcoholisme (correbars). 

Fira d'artesania desangelada, millor a vall d'ax, on és tot. 

Les activitats sorolloses a les tantes de la matinada podrien ser en zones més allunyades 
(pipí can) 
Estaria bé fer una oferta més saludable com curses a peu O en bicicleta, masterclasses de 
Zumba, yoga, etc 

També estaria bé una proposta de menjar més saludable als stands ." 

 

"la festa holli al castell i la xocolatada estava molt bé s'ha trobat a faltar 

 

 

 

" 

"Hem trobat a faltar la pujada al Castell, es una activitat per grans i petits que gaudim molt i 
es una llÃ stima que es perdi. 

En altres edicions feien el tovogan d'aigua molt divertits per la canalla " 

 

 

He trobat a faltar les verges trobades 

El prego tindria de poder ser sentats..... 

 

un espai més ampli per a l'alterfesta kids 

Crec que hauria d'haver mes activitats pels nens petit. Recuperar la tradició de pujar al 
Castell i el robatori de la geganta. 
Estaria be tenir en compte coses que es feien altres anys que la gent aquest any a trobat a 
faltar 
Mes activitats per els infants considero que no ni havia suficients, el dies amb grups mes 
coneguts i que mouen més gent no poden ser un dijous i un dimenge ja que això resta 
asistencia de public d'altres poblacions i al prego el lloc no era l'adequat pel volum de gent 
que hi va asistir, però s'entén que es va tenir poc temps per organitzaro millor ja que 
suposo que ja moltes coses eran del antic gobern, tot i això força bé gracies per deixar que 
donem la nostra opinió. 

 

Ha estat correcta  , us felicito 

 



 

Un grup de música per als més menuts tipus 'Pot Petit'. Continuació dels sopars a la fresca. 

Fer un concurs de decoració de les barrakes 

El prego tendría de ser sentats..   

 

Jocs infantils, o contes o festa espuma etc.... Manca coses per el petits... 

Me gradaria que es decoreixin els carrers del poble perque la decoracio del carrers son 
bonics facin mes activitats pels joves i si es podria estirar uns dies mes de festa,millor 
L'horari del correbars ha sigut massa d'hora. He trobat a faltar activitat o cursa que 
participin pares y fills o grans y petits 

 

Mes coses pels infants (xocolatada, mes opción datraccions a la firma, Festa descume y 
agua,  sobretot rependre la pujada al castellano dels gegants) creo que aquest any us heu 
obligatorio de la canalla 

fer chocolatada i matinades :) per tot lo demes ho veig be 

L'emplaçament del pregó hauria de tornar a ser plaça Poppi 

Seguiu com aquest any, potenciant l'AlterFesta amb els grups més populars del moment, 
Això les entitats que col·laboren organitzant i venent menjar/beguda es veuran molt 
beneficiades amb aquesta festa degut a la gran quantitat de gent que hi assistir . A part 
d'això, agrairiem més publicitat i claretat a l'hora d'anunciar el programa de la festa, 
utilitzant més les xarxes socials. 

 

"Ampliar la fira i més activitats familiars. 

Optimitzar el pk de les rentadores, hi ha una zona molt gran lliure que es podria haver 
adequat per poder-hi aparcar, encara que només s'utilitzi per quan hi ha actes amb molta 
assisténcia, com la festa dels 80. 

" 

"A la fira hi havia molt poques atraccions. 

Hauríem d'habilitar alguna zona d'aparcament. 

Els preus dels sopars a la fresca comencen a ser abusius... 

Moltes gràcies per la feina que feu i per deixar-nos donar la opinió. 

" 

 

 

Més grups catalans com els q heu portat aquest any. 

Ya haria que se implicaran las entidades deportivas en hacer eventos del tipo partidos de 
futbol de basquet, cursa urbana etc.. y cambiaria la zona de la alter festa a la zona  pipican y 
alrederores tambien volveria a incluir las verges trobades que es muy divertido 
Que torni el pregó com cada any. Un pregó diferent al de la resta de pobles, entretingut i 
per a tota la familia. Punt important, amb el public assegut per a garantir l'assistencia amb 
tranquilitat de la gent gran, persones cansades després d'haver treballat i nens. 

El nivell de les orquestes que sigui com aquest any. Han estat impresionants. 

"He trobat molt a faltar la tipica xocolatada popular. 



 

A més, també m'agradaria que tornés el pregó al format habitual. La gent que importa es la 
del poble i a molta gent gran li agrada poder disfrutar del pregó a un lloc ample i amb la 
comoditat de poder seure. 
Per l'any que ve m'agradaria poder trobar aquestes dues tradicions que aquest any he 
trobat a faltar. " 

Fer mes activitats pero fer amb familia, cursa carretons, etc 

Mes activitats per als nens petits tipo festa Holy. I activitats esportives per adults i nens. 
Tipu caminata pel Castell... bicicletada... 
El volumen de Pop per Xics era massa alt pels nens i nenes. La limitació de l'espai 
d'activitats del circ petit era massa reduït, però amb molta activitat (molt xulo). A 
l'AlterFesta no i vaig anar perqué directament no em cridava la atenció i al concert d'Oques 
grasses tampoc perqué el dia següent era laborable. La xocolatada jo proposaria fer-la amb 
els tallers de manualitats o proposaria fer una caminada al castell i fer-la allà  (d'aquesta 
manera Mateu dos ocells d'un tret (respecte a les queixes de les xxss)). 

 

"senyera molt be 

fireta dels nens, canvi ubicacio per tenir mes fires per la canalla 

una bona orquestra per l-envalat dels avis. Fer una actuaci'o tipus la trinca o similar, 
espectaces tipus show. 

" 

"Senyera molt bé, millor que al castell 

" 

 

Senyera al casal molt millor pq L castell no hi anava 

Senyera millor al  casal pq al castell no hi vaig. 

Senyera millor al castell 

La senyera perfecta davant el casal.....al castell no podia anarhi 

Senyera  al castell millor o si no posar un bus per la gent gran. 

La senyera molt millor aquest any al casal....al castell no hi anava mai 

 

En el pregó faltaven cadires, per la gent gran sobretot. 

M ha agradat molt aixecada al casal més que el castell 

"Falta xocolatada i festa de L'espuma 

Fira pels petitons molt pobre" 

 

Ole fer lo de la senyere al casal.....al castell no hi he anat mai. 

 

M'agradaria que se segueixi fent la pujada al castell el dia de les Verges Trobades i la 
xocolatada al matí. 

 

"Trobo que es un encert portar grups catalans i populars actuals. Organitzar cada dia que hi 
hagi activitats per nens, jovent, i gent gran. No concentrar lo dels nens en 1 sol dia. Ubicar 
concerts gent gran tots embalat, i gent jove tots a barraques. música barraques nens, 
música massa forta i potser una mica massa tard d'hora (era l'ultim dia). 



 

Proposaria alguna activitat més esportiva, com marxa/caminada popular. " 

 

 

Recuperar les matinades i les verges trobades 

Senyera millor al Casal t'aviso. Al castell no hi pujo. 

Senyera millor al casal 

 

Els actes del centre(al costat del casal) no són  suficients. 

La fira d'atraccions canvi de lloc, pq estÃ   molt apartat. I hi ha molt poca cosa pels nens. 

 

XOCOLATADA XERINGADA I MILLORAR LA FIRA I TAMBÉ LES PARADETES 

"- Millorar la qualitat i quantitat de fira. 

- No realitzar dos concerts destinats al mateix públic (va passar el diumenge a la nit)." 

 

 

 

Que intervinguin altres grups de danza, com la danza del ventre 

Hi habie poca fira pel's nens. Un 10 per fer l aixacada de la se yerera aqui al centre . 

Faltan mes wc  els dies de la pasta 

Molt be la senyera devant el casal 

El prego tindrie de ser sentats som gent gran i no podem esta tant de rato drets 

Les barraques es fatal  3 dies sense dormir  es tindrien de fer fora del poble 

El prego  m agradaba mes darrera el teatre 

"Que vinguin més cavallitos, fires d.atraccions per nens i nenes i adolescents. La ubicació 
dels cavallitos és molt dolenta. Busqueu una ubicació més bona pq vinguin més i de 
qualitat. Aquest feia pena no, lo següent. Hi ha molts nens i nenes a palafolls i es mereixen 
atraccions de qualitat; nories, autos de xocs, tio vivo, carrousel, saltamontes, etc etc etc 

 

No solapar actes a la mateixa hora. 

 

La durada de la festa major ha sigut curt. Dimarts dia 10 no hi va haver cap acte. Fins ara, la 
festa major durava del 6 a l.11 amb actes inclosos tots els dies.  Per exemple, el correfoc es 
podia haver fet dimarts a la nit, pq dimecres és festii, enlloc de fer.ho el dissabte. 

 

El parc de les esplanes , está  abandonat i aquest any no s.ha fet cap activitat de festa 
major. Proposo reconvertir el parc q está  ple d.arbres que es cauen, en un parc on hi hagi 
tobogants, bancs per asseure, gronxadors, etc . que sigui més net i profitós." 
"Penso que l'alter festa s'ha de canviar d'ubicacio, per temes de sorolls i comportament de 
la gent, no pot ser que cada dia acabi a les 4h i despres hem de soportar els crits de la gent ( 
trencadises, pixarades a les porta de casa, botellones etc) i a les 7h passi el bufador de la 
neteja! tambe penso que algun grup que ve no te sentit, feu un dia de grups punks, no crec 
que representi al joven de Palafolls i si el que voleu es que vingui gent de fora, porteu algun 
altre tipus de musica que no sigui de borratxera i broncas, us agrairiem molt que la plaça 



 

poppi no sigui on es fan tots els esdeveniments del poble i sobretot fins a altes hores i amb 
el nivell del so de la musica. Gracies." 

 

Mes varietat de música a la alter festa 

"La fira d.atraccions es podia ubicar en la zona de les escoles o mes propera al poble i no 
just en una zona d,acces al poble( mes varietat i/o qualitat). 
Aprofitar l.equipament de la piscina per poder fer aguna activitat en els dies de festa major, 
com jocs aquatics o curses infantils per promocionar l.esport." 
Que tornin les activitats per els mes petits que son el que mes disfruten i aquest any no hi 
havia res. L escuma. Xocolatada. Festa holi, gincama per a infantil... 

 

Cinema a la fresca, els horaris  que conciliïn més aviat a les nits, sopars a la fresca més dies i 
que vinguin tots - Polònia fa anys no vaig-, i sobre tot que no hi hagi l'ambient del concert 
Punk, no convidar aquests tipus de bandes, al nostre poble i famÃlies li sobra això. gràcies 

Que els grups de música siguin més bons, menys dies i grupa de qualitat. 

Inflables per els nens com el juga juga que feien abans, Festa de la espuma, chocolatada 

Me gustaría que al ser la Festa Major de todos, ( y que todos pagamos con nuestros 
impuestos) el ayuntamiento respetase e hiciera respetar la neutralidad política durante los 
eventos, por ejemplo, el gegants, donde pudimos ver algunos gegants con la estelada. 
Permitiendo este tipo de actitudes por parte del ayuntamiento, hace que una gran parte de 
la población no se sienta representada en la que tendrÃa que ser la Festa de tots. 

 


