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Hi ha alguna suggerència vers la recollida d'invitacions que ens vulguis fer arribar? 

 Primer els del poble 

 Les entrades haurien de ser nominals 

 L'horari és massa semblant als horaris de treball de la gent, el que implica que hi hagi 

poc marge per sortir de treballar i anar a buscar entrades. 

 Pensar en la gent que viu fora d’internet 

 Ampliar horari ja qué es laborable 

 Poder s'hauria d'haver limitat les entrades per persona, o be primer promoure la 

recollida d'entrades presencials i els ultims dies obrir l'opció de fer-ho online. 

 L’horari coincideix amb la majoria dels horaris laborals, per tant es inaccessible a molta 

gent. Hauria estat millor de 8 a 15h i algun dia de tarda 

 Hauria de ser en cap d setmana  

 Davant de la problemàtica pel covid. O prioritzar la gent de palafolls o sorteig 

 Crec que s hauríen de gestionar millor. Ni deixar adquirí totes el mateix dia i obrir l 

adquisició en diferents horaris guardant paquets d entrades per diferents hores així 

gent que no Pot accedir a una hora o podria fer en un  altre  

 No 

 Caldria trobar manera de prioritzar a la població davant reserves de fora població, com 

a mínim primer dia 

 Que l'adquisició d'entrades online estigui fragmentada per franges horaries i així no 

s'esgotin totes tant punt s'obri la plataforma i la gent que no pugui accedir en aquell 

moment se'n quedi sense. 

 

 S'hauria de permetre participar a cada ciutadà en una màxim dues activitats escolars, 

així cada ciutadà tendirà la possibilitat de participar en alguna activitat 

programada...concerts etc. Que una família de 4_6 membres consegueix entrades 

avtotes les activitats i participa avtotes, deixa altres famílies sense participació. 

Felicitats ! 

 No 

 Més transparència i  buscar sistemes per assegurar-se que després no quedin llocs 

buits. 

 Tindriam que tindre preferències primer els que estem empadronats a Palafolls 

 Cap  

 Donar un plaç mínim de 24 hores per poder solicitar les invitacions i adjudicar-les per 

sorteig. També prioritzar primer els veïns de Palafolls. 

 Imposible adquirir invitaciones. Lo peor es que habia gente de otras poblaciones 

viendo los espectáculos cuando gente de Palafolls se había quedado sin entradas. Se 

tendrian que haber habilitado 3  medidas:1- deposito a la hora de aquirir las entradas. 

Si no asites no se devuelve. Control censal. Si no eres de Palafolls vas sii sobran 

entradas. 3 no gratuito. Aunque sea un precio simbolico, se ha de pagar. Así te 

aseguras que va el que realmente le interesa el espectaculo 

 Al ser membre de la penya no vaig poder anar a cap esdeveniment  

 Fer sorteig de les entrades 

 Sorteig 



 

 No vaig poder anar a cap de les actuacions que m'interessaven.  

 Tot correcte 

 La festa major es pel poble no pel forasters i  la gent del poble es prioritaria i ka gent 

gran encara mes no vsix poger conseguir cap entrada ni jo ni ningu de la meva familia 

per mi desastros 

 No 

 No. 

 La millor manera és online, però el sistema va ser molt dolent donat que es va 

col'lapsar i no van quedar entrades.  

 No se si hi havia máxim per agafar entrades online. Pero es van acabar molt ràpid i va 

haver-hi espectacles (tot i conectar-me a les 10:15) que no en vaig aconseguir. Si no hi 

havia màxim, s'hauria de posar próxima vegada. Si n'hi havia, doncs mala sort per mi....  

 La millor opcio per un poble tant repartit es a traves de la web 

 Als 5 minuts, hi havia espectacles esgotats. Tot i que després podies anar a l'espectacle 

sense entrades i hi havia lloc. Aixi, que be. 

 ampliar l´horari d´entrega d´invitacions 

 No 

 Que segueixin havent mes plaçes per seure de les que es reserven, aixi els despitats 

del poble sempre trobem lloc. Una abraçada als tecnics de les cadires. 

 Donar preferencia a la gent del poble anvers de la gent de fore. 

 L' opcció de fer cua als espectacles sense entrada per les possibles vacants sota la 

conformitat de quedar sense plaça 

 anunciar amb més antelació 

 Debe ser real, no es posible que estes de los primeros y ya no queden entradas. Mas 

puntos de adquisición y sobre todo un cobro simbólico a devolver  después de entrar 

en el recinto o canjeo por alguna bebida  

 Horaris més amplis. També no posar invitació i que conforme arribin els espectadors 

anar omplen ant les localitats.  

 Desseguida es van acabar les entrades i només vam poder participar de la caminada, 

que va ser una bona proposta. 

 No vaig poder obtenir entrades per a cap espectacle  

 No 

 

 

  



 
Resporta oberta 

 Grups més potents i més aforaments als concerts de l'alter festa 

 M’agradaria que l’any que ve en algun moment de barrakes vingui un DJ a posar una 

mica de tota la música que s’escolta ara. Per que hi hagi una mica de varietat. 

 L,hora de poder gaudir d,entrades per elsdiferents espectacles, estaria bé que estigues 

reservat s la gent empadronada del poble i amb un limit de 4 entraded per unitat 

familiar. 

 Primer els del poble. També caldria poder agafar entrades per més de 4 persones, per 

exemple famílies nombroses 

 La incongruència de permetre activiats com una botifarrada popular (amb venda de 

tiquets a la població general), i no permetre un sopar intern d'una entitat con a la 

trobada de gegants (en bombolles previstes pel Pla Sectorial de Cultura Popular). 

 "La fira ha estat molt pobre, ha fet falta alguna atracció més moguda per nens més 

grans de 10-12.. saltamontes, olla... 

 La cua xocolatada massa llarga, potser ajuda externa per repartir xocolata i melindros 

algu més ràpid de donar.. 

 Els correfocs es va anular i no plovia ..en canvi si van fer concerts a la mateixa hora. 

Podían haver retardat el inici O tenir pla B, O canviar de dia.. Anular i res més no ens 

ha agradat. És l'espectacle que més ens agrada a casa. 

 Com a nou i ens ha agradat molt és veure planetes i estels des del castell. També va 

estar entretingut i diferent el monòleg del Peyu. Riure sempre va bé. També molt ben 

muntat les taules i cadires en zona barraques..bona iniciativa d'aixecar.se un comensal 

per taula amb acreditació...es podria afegir en més activitats que ara s'han de fer 

asseguts.  

 Per últim, he trobat a faltar algu més per nens ....tipus caminata com feien amb diables 

i gegants fins castell..O de nit , llanternes.. gimcana..alguna cosa que es pugués fer al 

aire lliure i amb distancia...però entretingut i per recordar. 

 gràcies per la dedicació i esforç. I gràcies per deixar-nos opinar  

 Nunca había estado en las fiestas y me han parecido geniales. Muy bien organizadas, 

en varios sitios del pueblo y había actos para todas las edades, geniales! 

 "Em va semblar fatal que vaig agafar entrades per la web, meva filla va anar 10min 

més tard al pregó per qüestió transport, ni la van deixar entrar ni li van deixar lliurar 

les entrades que em sobraven per no poder asistir i pogués aprofitar-les altras 

persones! i a sobre la persona que estava a la entrada no va tenir un tracte gaire 

amable amb ella. Es per això que ja ni vaig gosar tornar les entrades que em sobraven 

per la resta de dies... Sentint-lo molt per les persones que les podrien haver aprofitat, 

però visto lo visto... Estic bastant indignada de com s'ha fet i organitzat!!" 

 Demano es tornin els sopars a la fresca!!  

 Algu de mes fira per els nens I adolescents  

 El mètode concert-barraques el trobo adequat donada la situació que estem vivint. Tot 

i això, trobo que seria més adient reduir els dies de concerts a 2 i optar a portar grups 

una mica més coneguts (ja que la majoria de concerts, excepte l'últim dia, estaven 

buits).  



 

 No solapar correbars amb cap acte ja qué els joves borratxos molesten a qualsevol 

esdeveniment i falten el respecte als que estem en altres actes com va ser amb 

l'actuació d'en peyu,un grup de joves beguts cridaven per fer- se veure 

 La fira en un altre espai i una mica mes gran. 

 M’ha agradat molt la planificació d’aquesta festa major tenint en compte totes les 

restriccions que hi ha. Moltes felicitats per la feina ben feta! 

 Respecta a la fira estaria bé intentar portar els cotxes de xoc o saltamontes... Alguna 

atracció pel jovent adolescent. Respecta els concerts algún grup conegut tipus sopa de 

cabra, sau, txarango... Tot i que vam anar a veure karaoke Band i ens va encantar, en 

Peyu també fantàstic un no parar de riure 👌🏻 no vaig poder assistir a gaires coses 

respecta que m'ha tocat treballar molts dies però en general pels videos i post que he 

vist ha estat una fantàstica Festa Major espero l'any vinent poder gaudirle encara més 

enhorabona!!!  

 Heu de fer un mocador de FM i un domàs 

 Millorar adquisició i control d’entrades als espectacles encara que sigui pagant lo 

minim 

 Com a usuària entenc que tot es fa de la millor manera possible i pensant en el millor 

per tots. Enhorabona Ajuntament !!! Fins l’any vinent . 

 M’agradaria que hi hagués algun dia amb dj. 

 Millorar la fira d’atraccions 

 No he assistit als actes oer manca d,entrada i l,unica que tenia, cedida per ina amiga 

de blanes, es va anil.lar per la pluja 

 "El pregó ha sigut el pitjor que he vist mai al poble. Està bé desvincular-se de les coses 

que l’antic govern feia malament però no s’hauria de fer de les coses que valien la 

pena com era el pregó en format musical.  

 Per altra banda, aquest any els grups de barrakes han estat molt i molt fluixos. No eren 

pràcticament coneguts i la música no valia gens la pena.  

 Finalment, pels nens falten activitats al llarg del que dura la festa major. " 

 "Com a persona del poble de tota la vida que sempre sol anar a molts dels actes,m.he 

trobat sense entrades per poder assistir. Per mi ha estat una festa major poc gaudida. 

 Al pregó, tot i haver.hi llocs lliures, no ens van deixar entrar. 

 No em sembla bé que la gent de fora el poble pugui aconseguir entrades abans que la 

gent del poble, a més que hi ha gent que diu que els van donar entrades sense entrar a 

la página web. Amb un mateix mail es poden aconseguir vàries entrades i crec que no 

és bona opció. 

 Els actes previstos m.han semblat correctes i variats per totes les edats. 

 L.organització, molt correcte. 

 Proposo decorar el poble amb més banderoles que facin més festa." 

 M agradarien mes grups de versións o tipus Dj  

 Us felicito, malgrat les restriccions que encara hi havia, vareu trovar la manera de que 

la gent es sentís de festa major, el format de les barraques tot un encert.  

 Eliminar els petards o utilitzar pirotécnica inclusiva, ja que existeixen petards que no 

fan soroll i realitzarlos en un horari més adecuat, ja que van acabar a les 23, molt tard 

per la gent que treballa, té infants o mascotes que ho passa malament amb aquets, 

buscaría alternatives als petards. I les matinades faria soroll amb tambors i altres 

instruments i també eliminaria els petards. 



 

 "La feria muy pequeña, no hay atracciones para niños pequeños y en una muy mala 

ubicación, en el parc de les esplanes hubiera sido más amplio ( ya que parece que se 

usa como pipican) y sin tener que cortar carretera y zonas de aparcamientos.  

 Se han amontonado todas las celebraciones ( feria, conciertos y eventos) cuando hay 

mas espacios en Palafolls, la gente que vive en el centro debe aguantar una semana de 

ruidos hasta las 11 y media y no es justo." 

 "Pregó: un@ presentador@ que guiï al públic del que va passant.  

 Fira atraccions: més i edats més variades, dia 2x1 (han estat molt cares aquest any), 

control acústic. 

 Proposta: guarnir cada barriada, centre, urb. amb un color, consensuat prèviament 

cada assoc.de veïns amb els seus veïns.  

 Sense concursos, només sana rivalitat per posar color amb imaginació durant els dies 

de festa major. 

 Pubillatge: explicar què significa aquesta tradició a petits i grans, i ventatges de 

participar-hi.  

 Espaiar la adjudicació d'entrades en diversos dies i horaris. Si estás treballant no pots 

conectar-te al mati. Si es posen 100 entrades un dia, un altre dia a la tarda 100 i al 

vespre un altre dia 100, arribes  a mes gent. 

 "El pregó d’aquest any ha estat absolutament decebedor. El pitjor que jo recordo. No 

tenia cap fil argumental i hi vaig trobar a faltar més gent de Palafolls implicada. Crec 

que l’Ajuntament hauria de fer un pensament i canviar la percepció que té del que són 

i han estat tradicionalment els pregons de la Festa Major de Palafolls.  

 Pel que fa a la resta d’activitats a les que vaig poder assistir, vaig trobar a faltar 

propostes relacionades amb els més petits i petites del poble. El que es va fer em va 

semblar Ins. D’altra banda, decorar el poble amb diversos elements distintius hauríen 

donat, sota el meu punt de vista, una imatge més festiva i alegre al poble, ja que no 

semblava que estiguéssim de Festa Major.  

 Animo a l’Ajuntament a esforçar-se més en el Pregó per tal de que l’any que ve el 

poguem gaudir molt més. " 

 "Grups: El pony pisador increible. Karaokes band haurien de tornar quan no tinguem 

restriccions covid ja que es pot pujar a cantar i donen molt més joc amb el públic. 

 Grups locals: Hi havia molt millors opcions i conec poca gent que estigui d'acord amb 

el resultat del Mosca. 

 Altres actes: m'agrada que hi hagi actes per tothom, desde correbars fins a concerts 

pels més petits. Trobo a faltar tallers participatius, i el sopar a la fresca. És molt 

interessant la diversificació d'espais que s'està duent a terme, dóna esperit de gresca 

per tot el poble. 

 També és important tenir present que l'Alterfesta és un espai jove i alternatiu, cal fugir 

de conceptes com DJ, reggaeton, 40 principales, música pels pares, etc. S'ha d'apostar 

per la música en viu, de qualitat, variada, alternativa i festiva. 

 Gràcies per donar-nos veu!" 

 "Concerts: Karaokes Band s'hauria de tornar a portar a Palafolls quan les mesures 

covid permetin als espectadors pujar a l'escenari, és una molt bona manera de fer 

partícip al poble i crear records de festa major. 

 Punt lila: les noies d'acció feminista hem treballat fent cartells i pancartes pel poble i 

no se'ns ha tingut en compte en cap moment ni se'ns ha agraït la feina feta. 



 

 Pregó: si ja no es vol fer el format musical/teatre s'hauria de deixar de fer el pregó de 

la manera que es fa. Personalment m'agradaria que es tornés d'alguna manera 

diferent als musicals però si no és el que voleu es podria fer discurs de festa major com 

a molts pobles o directament castell de focs i concert, però els balls i les 

representacions sense lligar no donen esperit de festa major. " 

 Els actes m'han semblat del tot correctes. Bona música i ben variada per tothom. 

Llàstima de la pluja. L'envelat de fa dos anys va anar mb en previsió del temps. Caldria 

valorar aquesta opció. 

 Continueu així! A casa ens fa molt feliços veure com transformeu Palafolls i com 

penseu en totes les generacions que hi vivim. Abans sempre havíem de marxar fora 

per tenir plans "molons" i ara som nosaltres que portem gent d'altres pobles aquí 💜 

Gràcies per l'esforç que suposa organitzar i mirar que tothom estigui content! Bona 

feina!! 

 Concert  GRUP APACHE 

 La presència de la policia local del poble ha estat desmesurada i abusiva, amb 

actuacions constants injustificades. 

 Vist a vist Palafolls es tanca només a les activitats organitzades al centre. Pot ser seria 

interessant als pròxim anys aprofitar altres barris perquè la gent es uneix entre ells. 

Conèixer-nos entre zones ens permet veure les necesitats de tots y permet gaudir de 

les activitats a la frente sense cotxe etc. 

 Els focs d'artifici van sorprende molt a la població, en el meu cas positivament, però 

penso que caldria millorar el seus controls de seguretat per evitar afectacions a 

domiclis particulars 

 Us animo a seguir treballant de cara a la festa major com fins ara. Ens heu fet gaudir-la 

molt. Enhorabona per la feina feta i a seguir!  

 S'han de recuperar els sopars a la fresca. Donen el caliu palafollenc que necessitem!  

 

 En cas de seguir amb restriccions tema covid, canviar sistema de solicitud d'entrades, 

donar més marge per solicitar-les i prioritzar als veïns de Palafolls abans que d'altres 

pobles. 

 Lo contestado en el apartado de entradas/Invitaciones 

 Estaría mb la instal·lació del tradicional envalat.  

 "-Me pareció increíble la cola sin ningún tipo de distancia de seguridad para acceder a 

las barraques. ( algunos llevaban más de media hora haciéndola para pillar buen 

sitio)Sin ningún tipo de control y Casi a oscuras en esa calle. Nos venden una seguridad 

inexistente. 

- vale qué estamos en una pandemia, pero nunca he faltado al correfoc, pregón 

y muchas actividades, y el Año pasado ninguna y éste tampoco, sólo han 

podido disfrutar las fiestas cuatro contados y no me parece Justo. 

- Os apoyo total en él tema piscina, por sí me leéis, trabajo en un centro 

deportivo y sé qué esa piscina tenía irregularidades , aparte de zonas qué no 

eran seguras, se debería haber dado una explicación con fotos y echos y no ir a 

la tremenda. ( En mi humilde opinión) así explico a quién me quiere oír..." 

 Que s'envagi el civid19 



 

 Tots els dies de barraques ens han despertat els galifardeus que venien d'aquests 

concerts.Tan se fa si eren les 2,les 3 o les 5 de la matinada.Altres anys amb actes 

vandálics al poble.Plantejeu-vos canviar el públic objectiu d aquests "grups de 

música".Si volem un jovent mes sa,aquests grups fora. 

 "Més opcions pels menuts. 

 Festa per a tots els palafollencs. 

 Sorteig de les entrades." 

 "En general muy bien organizado todo y muy bien aprovechados los espacios .. se han 

hecho eventos en sitios que nunca antes se habían hecho y el resultado a sido muy 

positivo . El único inconveniente que veo son los grupos o clase de música de barracas 

.. haría algo más comercial y para todos los gustos . Es el único inconveniente o 

comentario que he escuchado negativo de  la gente . Saludos”  

 La festa en sí, pobre, molt pobre . Pero la fira???? Total ment de vergonya. Els pobles 

del voltant encara riuen.  Cada vop pitjor. 

 Mes activitats per els nens petits i molt menys focs artificials amb soroll... El nen ho 

passa realment malament...  

 La Fira més gran(per més edats), espectacle de màgia... 

 S'ha trobat a faltar els sopars a la fresca. I la fira per més grans. 

 Cap ni una. En general ha estat tot mb  

 Primer som els del poble i despres els de fora res mes a dir 

 Seria convenient que es poses una carpa a l' escenari on toquen les orquestres, sinó es 

fa envelat, perquè així no s' hauria suspès el concert de nit de l' Orquestra Selvatana i 

ho podrien haver muntat tot a temps.Penseu que gairebé cada any ,un dia o altre, 

plou. 

 Valorar la orquesta yo suspendí EGB. Es un espectáculo increíble. Valorar también los 

músicos locales.  

 No. 

 "Per segon any consecutiu torno a reincidir en que la festa major falten actes 

esportius, que li doni al jovent un altre motivacio que no tot sigui anar als concerts i 

beure fins a altes hores de la nit, exemples, torneig futbol, 3x3 de basquet, exhibicio 

patinatge o karate o skate, cursa de running de palafolls, un canicros, gincama, etc... 

 Potser pel jovent activitats d'aquestes li donaran mes importancia que qualsevol 

activitat tradicional clasica, amb tot el respecte. 

 Per ultim, jo no soc del ajuntament però m'ofereixo voluntari per tirar endavant 

alguna d'aquestes iniciatives per la propera vegada. 

 Esperem l'any vinent les coses hagin millorat i poder fer mes activitats, penseu que 

l'esport es molt clau pel benestar mental no nomes fisic" 

 "Proposo que els artistes presents als actes de la Festa Major no siguin de primer 

nivell. Amb grups de menys abast i pressupost també ens Ho passemb i no arrassen 

amb les entrades dels actes, de manera que Hi ha espai per la gent que realment vol 

viure la Festa Major de Palafolls.  

 Voldria una festa més senzilla amb coses que han estat sempre i que hem gaudit 

moltíssim, com les fires d'artesania o els sopars a la fresca, que sé que el covid Hi té a 

veure, però es podría buscar la manera de fer-ho complint les mesures sanitàries, igual 

que s'han fet altres events amb puestos de gastronomía.  

 M'agradaria que la Festa Major de Palafolls tornés a tenir la seva essencia..." 



 

 "M'agradaria afegir que jo visc a Santa Maria i a mi la versió impresa del follet de la FM 

no m'ha arribat mai. No m'importa però us ho informo. La resta mb. Afegir que si va 

haver-hi tanta demanda amb en Peyu (que era l'acte estrella) amb l'espai que hi ha a la 

vall d'Ax putse es podia haver afegir més localitzacions. Només de la part d'herba, 

encara hi havia molt d'espai buit. No sóc una experta en covid, però les cadires estaven 

bastant juntes, el ""mal"" no hagués sigut més per afegir més cadires. És una opinió 

des de la ignorància. L'ho de les estrelles al Castell em va encantar. Amb ganes de l'any 

que ve! " 

 Si pot ser aconseguir que no plogui cap dia 

 "Caminada Safer team, molta cua per agafar numero, i la gent q no estava apuntada 

previament, passava davant i no feia cua. Seguretat/control pregó: insistint tema 

mascareta, i no moure'ns, i després se'ns va posar a prop (en el passadís bastant 

endarrere) sense mascareta a fumar. Ens arribava tot el fum. 

 Control a Reagge per xics: es va aixecar nena per anar a ballar sota la torre on no hi 

havia ningú aprop a menys de 5 metres i la va fer sentar. La nena ja no es va voler 

quedar al concert xq sense ballar s'avorria. El mateix dia a la nit, a barraques, tota la 

gent de la zona del centre del recinte, ballant aixecats de la cadira, tots junts i sense 

mascareta. O es permet a tothom ballar i aixecar-se o no es permet a ningu. Però es 

mes facil dir-li a una nena que se senti, que no pas dir-li a un/a jove.  

 Fira d'atraccions: molt pobre, i faltava atraccions per mes petits. " 

 Hi trobo a faltar actes esportius 

 mes activitats esportives 

 "si l'any q ve no hi ha covid farem una molt bona festa major 🙏🥳🤟 

 en general aquest any ha estat b 

 espero q us llegiu aquestes respostes 

 si has arribat fins aqui, hi ha una sorpresa amagada al primer calaix de la taula del 

Ricard, al despatx del Mid.  

 Apa fins l'any q ve, un plaer♥️" 

 Tots els espais han estat molt adequats i molt ben pensat el de barraques tot i que 

crec que s'hauria d'haver fet més difusió per exemple en el programa de paper de que 

hi trobaríem menjar i beguda. 

 "El correbars no pot passa per el parc infantil!!!!!!!!!! Que alguns tenim nens i queda 

molt lleig. I la hora també podria ser mes tard. 

 Moltes gracies per organitzarl tot. 

 Moltes gracies per creure i confiar en les entitats. 

 Fer el prego Molt abans i una fira més gran. 

 M’ha semblat bé la diversitat d’ofertes lúdiques, culturals i musicals. És difícil poder 

abastar totes les edats 

 Jo crec que per la Diada només hi hauria d'haver l'acte de l'Hissada de la Senyera i ja 

està 

 Gràcies per fer una festa major segura, per iniciatives esportives com la caminada 

adapatada a tot el poble i concerts on poder gaudir d'una mica de ball aprop de la 

cadira. Felicitats!! 

 Res a dir. És complicat en aquests moments organitzar qualsevol cosa, molt més una 

Festa Major per totes les edats i gustos diversos. Trobo que ho heu fet MOLT BE 



 

 Si les entrades són online, que hi hagi una manera fàcil de tornar-les si finalment no es 

pot assistir, per poder aprofitar-les 

 Crec que les activitats s'haurien d'haver promocionat millor i de manera més online. I 

que sempre hi ha més actes per a infants i gent gran que per a joves (16 a 27 aprox) I 

també crec que es podria variar una mica quant al gènere musical de les barraques. 

 no me ha llegado el programa de la fiesta mayor . Los conciertos pueden sr algo mas 

modernos ya cansan las mismas cosas,  

 Fer un mocador de Festa Major i posar-lo a la venda a botigues, bars i barraques 

durant la FM. Tenir un domàs per als balcons a la venda per als empadronats només al 

MiD. Fer un concurs de cartells de Festa Major de grans i de petits, el cartell dels petits 

s'hauria de demanar a les escoles i un consell d'experts seleccionaria 4 cartells de cada 

línia per després sotmetre el cartell a votació popular. Aprofitant el Correbars es 

podria fer un concurs de tapes, on els participants seleccionen la tapa i dipositen una 

butlleta amb el vot a una urna (una per bar o una final a l'entrada de Barrakes). Si més 

no, es pot considerar el tema del concurs de tapes en una altra època de l'any, per 

exemple per la Castanyada o Carnestoltes. 

 La fiesta no a llegado a todas las edades 

 Que continuï sent tan variada, crec que hi havia oferta per tots els públics.  

 Que sea solo para catalanes independistas, en el pueblo vive gente de toda España 

 "M'hagués agradat que alhora de escollir els espectacles haguessin tingut en compte 

l'opinió dels habitants, per exemple, proposant estils diferents, o enquestes amb 

diferents opcions per escollir per un mateix espectacle. 

 No hi havia concerts de Metal amb grups de renom. 

 La fira d'atraccions era molt pobre. Quasi no hi havia atraccions i molt poques 

activitats per la canalla. Els pocs espectacles que hi havien, les entrades es van esgotar 

de seguida. " 

 "A la xocolatada la cua era molt gran i anava molt poc a poc.  

 Per altra banda, no vam poder agafar entrada per alguns espectacles infantils, tot i així, 

vam poder entrar i seure ja que no s'havia emplenat. 

 La fira d'atraccions era escassa, hi havia poques opcions.  

 Un altre any i per culpa de la pandèmia, hem trobat molt a faltar els sopars a la fresca, 

esperem que el proper any en poguem gaudir. 

 La meva valoració és bona, heu fet molt bona feina!! Gràcies!" 

 Las entrades al ser gratuït se esgotan al moment i després la gent no hi va. Pot ser si es 

pagues encare que fos poquet la gent su pensaría una miqueta abans de agafarles i no 

anar   

 Estaría bien hacer una reunión con todas las entidades del pueblo, para aportar ideas.  

 Els espectacles infantils molt ben organitzats. Felicitats 

 Crec que els matins amb petards no es necessari, s'hauria de pagar una entrada 

simbòlica, 3 euros-per exemple-. 

 Encuestas en castellano. 

 Seguro de pluges, felicitats als membres de Can Batlle per l'organització i dedicació, 

gràcies! 


