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Aquest any una vegada més, hem tornat a comptar amb el Punt Lila.  

Que opines d'aquest espai? (el vas visitar, creus que és útil, necessari, ... ) 

es necesari 

El vaig visitar i molt útil. 

molt útil  

No el vaig utilizar, pero crec que es molt bona iniciativa 

Falta mes experiencia i amplitut dintre del punto lila i sobre tot mes punts 

És un punt totalment útil I necessari. 

Muy necesario y espero que lo haya el las próximas barracas (que espero que en las 
próximas barracas sean mejores y traigáis a el amor de mi vida Quevedo y Duki) 

Si crec que és útil de necessari 

Es útil i necessari 

Es molt necesario. 

Molt útil i necessari 

És per quedar bé... Fa falta control d'accessos per part de la policia local 

Si es mol útil i t’assesoren de qualsevol dubte o pregunta que hi tinguis, i eren molt 
simpàtiques les noies. 

Molt útil!  

Correcte 

Totalment útil i necessari 

No le visitat, pero es molt necessari. 

Molt bo  

Crec que es necessari i molt útil  

És molt desagradable pels veïns de la zona de la Plaça Poppi que hem de treballar 
haver de soportar com cada any els concerts ALTER FESTA, sense un màxim de 
decibels. Quan acaba la festa a les 4 de la matinada hem de soportar a sobre la gent 



 

incívica, cridant , fent soroll amb cotxes i motos, vomitant, donant cops i patades als 
cotxes dels veïns. Després, per si no hi ha prou abans de les 8 ja estan passant les 
màquines netejant. Aquests concerts s'haurien de fer a les afores del poble, com ho 
fan a altres POBLES El veïns a l'endemà hem d'anar a treballar i no podem 
DESCANSAR!! Ja fa un parell d'anys em van trencar el retrovisor del meu cotxe i 
l'Ajuntament no es va fer càrrec dels d'anys. 

Indiferente 

Lo visite y me parecio muy interesante y necesario. 

És necessari. Molt  

Molt útil i necessari. Però si tothom fóssim persones responsables i com cal no 
caldrien aquest tipus d'espais. Per desgràcia encara existeixen comportaments 
comportaments, idees i actituds masclistes i de fòbies, per tant es bo habilitar 
aquests tipus d'espais d'ajuda. 

No el vaig visitar però crec que és un servei imprescindible. 

Es util 

No el vaig necessitar pero el veig molt util y necesari 

No l he visitat 

Crec que es molt necessari aquest punt, i que ha d’estar present a totes les festes 
majors! 

Es útil i necessari 

Útil i necessari  

No el vaig visitar pero pel que em van explicar és útil i molt necessari 

Molt be 

El vam visitar. Molt útil i necessari.  

El trobo molt necessari, tot i que no el vaig utilitzar em vaig apropar i vaig veure que 
tenien fins i tot copes menstruals (molt fan) 

Si el vaig visitat .Està molt tenir punts de conscienciació per la societat  

Es necesari 

Es perfecto. 

És molt útil i necessari. El vaig visitar cada día  

Insuficient. Hauria de tenir mes vigilancia 

No el vaig visitar..És necessari però ojala no.hagués d,existir 

Util i necessari 

Útil  

Útil  

Útil  

No el vaig visitar pero crec que és important que estigui present a la festa, sobretot a 
barraques.  

Ni he anat, però si que es necessari tenir-lo  



 

És imprescindible la seva presència. Molt encertat el canvi d’ubicació. Falta subvenció 
i recolzament de l’Ajuntament per comptar amb professionals formats i no només 
voluntaris. 

Ok 

Visibilitza el problema, però no és el mitjà per solucionar-lo. 

Es útil i necessari  

Molt útil! Llàstima que hagi de seguir sent necessari. 

Ho trobo perfecte i desitjaria qie no hagues haugt d'intervenir en cap moment.  

Si el vaig visitar, es molt util i necessari. Ojala no estigués perquè això voldria dir que 
estem tots consienciats amb aquest temes. Però per desgràcia segueixen passant 
agressions i no només físiques si no verbals que aon pitjors. I no només agressions 
sexual verbals, si no que també agressions verbal polítiques i socilas i això no es pot 
consentir.  

Té que ser hi 

Muy útil y necesario, pero no solo en festa Major, creo que en los colegios es muy 
necesario  

No el vaig visitar però crec que és necessari 

És súper necessari aquest espai 

Necessari 

No el vaig visitar però si és molt necessari sobretot pel nostra jovent  

Es necesario. Perfecto 

Genial 

El vaig visitar i és necessari 

Es molt necessari 

Necessari 

Hem sembla útil 

Hem sembla molt bé 

Crec que és necessari 

Birn 

Útil  

Molt necesari 

No ha funcionat  

No crec que sigui massa útil 

necessari 

és bastant útil i necessari, s’agraeix 

És útil 

Visc a la plaça vall D'ax n°1,aquest any s'ha respectat molt la zona de porteries del 
veïns, pero la part negativa que a la plaça hi habien tantes cadires amb tantes taules 
que es imposible poguer passar, com a veïns creiem que la plača es massa petita per 



 

a tanta gent o posar menys taules, porten anys al poble. Aquest any s'ha portat millor 
l'hora de poguer estacionar al poble. Peque anys anteriors eren masses dies per no 
poguer estacionar, crec que aquest ha sigut molt correcte i s'ha respectat molt als 
veïns a l'hora de poguer estacionar, ho valorem positivament, gracies  

És important que hi sigui 

Crec que és molt necessari 

Esta bé  

Perfecte que hi sigui. La llástima és que sigui necessari que hi sigui. 

és completament necessari ha de ser-hi si o si 

Va estaa be 

Be 

És útil i necessari, molt bona feina per part de les responsables d’aquest 

És un espai molt útil i necessari. Per molt que no tothom el visiti, el simple fet que hi 
sigui ja dona seguretat als diferents col.lectius 

super necesario y muy interesante 

Sempre és útil  

el vaig visitar i em va agradar molt que donessin informació de una gran varietat de 
temes 

molt útil i necessari 

es necesari i estaba genial  

Si amb les meves amigues vam assistir per curiositat i wns va ajudar i agrada com et 
parlen sobre el tema. 

Si, el vaig visitar i és útil i necessari per cas que passes algo poder acudir-hi o per 
donar-nos informació escencial per a que no passin agressions tant homofòbiques 
com matxistes entre altres. 

Sí, el vaig visitar, és molt útil i necessari. Gràcies. 

Esta super be 

es molt útil i necesari, però crec que l’organització en general ha de ser més 
contundent amb les faltes de respecte i agressións que van tindre lloc, tant per part 
de treballadors (seguratas) com d’espectadors i posar alguna conseqüència perquè 
es inadmisible  

Genial, útil i necessari 

Força útil 

És necessari  

Molt necessari.  

Molt necessarii 

Molt útil i necessari 

Crec que la feina que fan és molt necessària 

Si que lo viste, creo que es algo útil y necesario ya que ahí puedes desahogarte y 
contar cualquier tipo de experiencia, o te puedes informar cosa que hace falta  



 

Crec que no s'hauria de qüestionar la necessitat o utilitat d'aquests espai i menys 
encara aquest any on s'han viscut casos d'agressions com les trans del concert de 
Las Marikarmen  

crec que es un lloc essencial que cal a totes les festes majors 

Un espai super útil i necessari a part de interessant. La gene molt agradable.  

Crec que el punt Lila es molt necessari 

Aquest any no el vaig visitar, pero crec que es important, a les noies i dones crec que 
ens fa sentir segures. 

Van fer una gran feina amb els diferents comportaments inapropiats 

Genial. Necessari 

El vaig visitar i hi havien moltes coses interessants i importants a ensenyar. Crec que 
fan una fantàstica feina i a més, sempre que passava per davant hi havia gent parlant 
i conversant amb elles 

Necessari  

Correcte i necessari 

És molt necessari i fan molt bona feina 

No el vaig visitar però penso que és bo que hi sigui 

És molt útil 

M'agrada molt, trobo que es un espai totalment necesàri i haurien d'assistir a mes 
actes o en mes ocasions al poble 

Lo vi pero no lo visité, no sé hasta que punto es necesario por que cuando pasaba por 
el stand estaban los chavales de otras barracas.  

Molt adecuat 

Molt necessària. Llàstima 

El vaig visitar, crec que és súper útil i t’aporta moltíssima seguretat saber que tens a 
Qui acudir si pateixes alguna agressió 

Essencial 

Important que hi sigui sempre 

Pude verlo ubicado en Popi y me parece útil y necesario  

No el vaig visitar però malauradament crec que és necessari la seva presència  

Necessari  

Es necesario. Un diez. 

Preguntar si el punt lila és útil és una vergonya que menysprea la feina que fan les 
companyes. 

Suposo que per la gent jove és un punt molt útil, dona tranquilitat.  

Molt be 

Bona iniciativa. 

Em vaig sentir parlar i els meus fills adolescents sabien que era i la seva utilitat. Una 
idea molt ben pensada 

No el vaig visitar 



 

Perfecte  

Hem sembla un espai convenient i molt útil. 

Necessari  

Es útil i necessari 

No el vaig visitar, però és necessari  

En molt util 

 

Tens alguna proposta per la propera Festa Major? Vols raonar alguna de les teves 

respostes? La teva opinió és molt important per nosaltres, fes que compti. Gràcies! 

S,ha oblidat una mica la gent entre 35 i 55 anys. Hi ha hagut poc per a nosaltres. 
Estava tit encarat a nens, joves i gent gran. L,unic que s, ha fet ha sigut el tapeo sound  

Es bastant desagradable pels veïns de la zona de la plaça Poppi que NO hi hagi un 
màxim de decibels, encara més quan aquest any s’ha adelantat la tornada a l’escola. 
La festa acaba a les 4 i hem de soportar la brutícia que hi ha, inclús als nostres portals. 
Portem anys amb el mateix tema… ja prou!  

Es troba a faltar les paradetes d'artesania i també parades on poder menjar gelat o 
postres. Gràcies  

La meva opinió és que estaria bè que hi haguessin més djs amb música actual o 
versions perquè, tot i que els concerts de grups están molt bè, tota la nit amb cançons 
que no acostumes a saber es fa pesat. Ni que sigui l’últim torn podria ser dj. 

que a la Fira posin atraccions de adolescents 

Cap 

Els preus mes populars una mica cars en el sopa a l fresca . Mes control policial al 
vespre, ens ha faltat hotel cochambre etc. Els grups no han agradat eren horribles 
menys la Salvatana 

Traer al hermano de Juan Magan y música de ahora y que las barracas empieza un 
poco antes. Y que allá canciones que estén petando ahora y no canciones de hace 50 
años. 

Algun grup de musica més conegut  

Mai m’han molestat les barraques. Però aquest any i sobretot aquesta nit m’han fet 
plantejar el desaparèixer del poble la propera Festa Major. No se si era perquè era l 
últim dia pero la música avui feia tremolar els vidres i la gent pel carrer fins les 7 com 
si fossin les 12 del migdia. Borratxeres, vòmits, baralles.  

La musica de alterfesta del dissabte no era l’adecuada per un final de barraques. El 
tipus de public que porta aquesta musica es per fer-la un dia que no sigui el dissabte. 
De fet a les 02:00 no estava ni mig ple el recinte de barraques. Una decepció important 

Me gustaría que en el alterfesta traigan grupos que hagan versiones como el grupo de 
Tapeo Sound Sitem, a parte de la juventud, hay otro gran grupo de media edad que nos 
gustaría disfrutar de las barracas. 

Crec que no s’ha de tingut en compte que hi ha un percentatge elevat de nens i nenes 
de la població que no van a l’escola a Palafolls i les activitats per ells s’han fet en els 2 
dies que ells si tenien escola i el cap de setmana ha quedat gairebé buit d’activitats per 
ells, per tant, aquest any no han pogut gaudir de la Festa Major com es merexien.  



 

A la Fira només hi havien atraccions per nens petits, cal incentivar més perquè vinguin 
més atraccions per totes les edats. 

Molt bona feina però he trobat a faltar alguna activitat el dissabte al matí, ja que al ser 
un dia no laborable no hi havia cap activitat fins les 17h. Proposo que s’hagues pogut 
fer un vermut popular amb algun dj o alguna activitat per nens. 

Torna a donar al prego la importancia que tenía en anys anteriors en que es feia un 
prego molt participatiu i en clau festiva no en clau política com aquest any 

L’últim dia dissabte els grups que van tocar no van agradar a gaire gent i estava la 
plaça poppi plena, en canvi el primer dia que va venir 31 fam i el Dj va estar molt bé, 
però com la gent treballava no hi havia gaire gent, a comparació amb divendres i 
dissabte estava buida la plaça. Personalment crec que 31 fam es un grup que ho fa 
molt bé i amb que només hi hagues aquell grup bo aquell dia ja hi havia i el Dj ho 
hagues posat dissabte, o directament 31 fam i el Dj dissabte que hagues estat a petar 
la plaça i els grups de l’últim dia el primer. 

Altre festa, ficar mes dj o grups de versions sobretot el dissabte  

No ens va agradar l’ordre de grups de barraques. El primer dia era el més chulo però al 
ser dimecres no va venir gaire gent i dissabte la selecció de grups que menys ens va 
agradar.  

Concerts més interessants, amb més grups de versions o tributs.  

Poques activitats per a nens. La fira ridícula, les Barraques amb un estil molt radical, 
caldria valorar fer Alter Festa en una altra ubicació i pensar en un públic mes de Poble. 
M'agradaria veure els carrers decorats com a festa major implicant els veïns. 

M agradaria que els grups de barraques fossin mes variats, la música d una mateixa 
nit podria ser d estils diferents , grups que convidin a sortit i pasarlo bé com ha sigut 
tapeo , hi ha moltes bandes que fan tipus de música variada que convida a una festa 
mes inclusiva . Es podria portar cada nit un grup d una estil concret a segona hora fer 
una mica de festa amb grups de versions i per acabt Dj , així potser totes les edats 
podríem gaudir del tots els dies de festa . I 
No haber de decidir si avui sortim a barraques o no depenen de la música .  

Qui sigui que pensi en els pregons, que ho deixi de fer perquè son horribles i el mateix 
a dir dels concerts de barraques de dijous i dissabte.  

És molt desagradable pels veïns de la zona de la Plaça Poppi que hem de treballar 
haver de soportar com cada any els concerts ALTER FESTA, sense un màxim de 
decibels. 
Quan acaba la festa a les 4 de la matinada hem de soportar a sobre la gent incívica, 
cridant , fent soroll amb cotxes i motos, vomitant, donant cops i patades als cotxes 
dels veïns... 
Després, per si no hi ha prou abans de les 8 ja estan passant les màquines netejant. 
Aquests concerts s'haurien de fer a les afores del poble, com ho fan a altres POBLES. 
El veïns a l'endemà hem d'anar a treballar i no podem DESCANSAR!! 
Ja fa un parell d'anys em van trencar el retrovisor del meu cotxe i l'Ajuntament no es 
va fer càrrec dels d'anys. 

Mes información de la programacio, més aforament, per ejemple la gimcana y que 
treguin, al menys del centre la Alterfesta, es reuneixen gent incivica i es brutaal el 
consum de alcohol i drogues a les rodalies a part de la brutícia i sorolls 

Aquest any he trobat a faltar algun concert més o activitat pels petits, altres anys hem 
anat a més activitats. Però les que s’han fet han sigut genials. 



 

Falta alguna coseta més per els nens petits. Ja que no tenien escola podiem haber 
aprofitat fent alguna activitat més o algún espectacle. 

Verges trobades, tornar a fer la pujada al castell 

Los grupos no los considero bajo mi opinión grupos para una fiesta mayor. 

La fira d'atraccions s'hauria de replantejar des de fa molts anys 

En general tot ok. Felicitats 

Ens ha faltat alguna activitat mes per als petits. I sobretot el segrest dels gegants de 
palafolls per part dels diables i la pujada al castell per a rescatar-la i la xeringada de 
colors.  

Sobre l'alter festa s'haurien de posar grups o un dj que toqui de tot per tots publics 
com p.e tapeo va estar molt be! 
Norantada etc posaría un exemple les barrakes de Malgrat cal que us poseu una mica 
les piles  

En la meva opinió o com a adolescent de 17 anys penso que en relació a les festes a la 
plaça poppi tindrien més exit si es posessin DJ's, summer moguda o alguna festa dels 
80 ya que les 3 en tenen molt bona acullida pel public. 

A les barraques porta un dj o grups de diversions mes animats  

Pregó més aviat, sopars a la fresca més econòmic, la fira és escasa, fira d' artesania 
amb productes locals i les cadires a l' ombra el dia de la diada. Igualment, 
FELICITATS!!! 

Pels pròxims anys m’agradaria que es portes a algun dj més pels joves i més grups de 
versions (com karaoke band, el coche rojo, la tropical…) ja que toquen cançons per a 
totes les edats i que animen la festa en un moment. Entenc perfectament que toquin 
grups que estan començant, però crec que d’aquests grups hauria d’haver-hi 1 per dia i 
que sigues el primer (ja que molts són grups no gaire animats, en el sentit del ritme de 
les cançons i que a mes la gent no es saps les cançons). També vull dir que la dj 
trapella ho va fer molt bé i que pot tornar quan vulgui, i tapeo sound també va agradar 
molt a la majoria de la gent. I si deixem de banda el tema música, crec que durant la 
nit s’hauria d’anar revisant els lavabos portàtils, per posar paper ni que sigui.  

M' agradaria que els pregons tornessin al format que tenien abans, el format actual no 
agrada, el pregó d' aquest any no va generar interès per la gent que hi havia present, s' 
escoltava més la remor de la gent parlant, que el guió que estaven llegint. 

Tindríem wue 

Me pareció súper vergonzoso las actuaciones del sábado 10 de septiembre en 
Barracas , ambos grupos se dedicaron a insultar a la reina Isabel, e incluso cantos 
independentista, no creo que sea el lugar para reenvindicar esto, mucha gente se 
sintió incómoda con estas cosas 

Els preus de la fira atraccions i dels sopars a la fresca són excessius. Hi ha gent que 
no hi va les vegades que voldria pel pes que representa per les famílies.  
Estaría be fer una tarifa plana per dies, o per tants plats, o pujar a tantes atraccions. 

Tot i que el pregó queda molt maco a l’Ajuntament, crec que es queda una mica petit 
per tanta gent. Alguna actuació (ja sabem tots quina va ser) va ser massa llarga, 
avorrida i ens va fer desconnectar. Si, la de les ass. de veïns de les urbes. I per altra 
banda, les cues interminables dels sopars a la fresca (de la pasta sobretot) crec que 
s’hauria d’organiztar millor en cuestió d’horaris o més gent servint, més agilitat… (ja sé 
que no és problema vostre), pero treien les ganer de tornar-hi al dia següent.  



 

Mejorar el sistema de sopars a la fresca. Alguna actividad para jovenes aparte de los 
conciertos 

M,agradaria es pogués deixar per altra data Observació cel nocturn. 
Gràcies! 

El pregó massa llarg i amb temes no adequats pel moment, discurs de la associació 
de veïns “ ridícul” . Si un representat de cada barri volgués parlar el dia del pregó, 
semblaria més una asemblea veïnal que el que hauria de ser un acte de apertura a la 
festa major de la nostre vila, 
Una selecció mes curosa a l’ hora de seleccionar els concerts, que no siguin concerts 
amb faltes de respecte i insults “ no val dir que son per la jovent, perquè per concerts 
com els contractats hi ha la societat que tenim i una administració a de saber dir 
PROU a la música masclista i insultant”, si es continua contractant grups musicals 
d’aquesta classe es ridícul promocionar un punt lila. Es convenient assessorar a la 
comissió que contracta als grups musicals. 
Garantir una seguretat i preservar la integritat física del públic assistent, pels actes 
com el correfoc , la traca a la plaça Palatiolo una acció molt arriscada on als voltants 
hi havia les Bales de palla y arbres, com el terra de sorra suelta podent ocasionar 
danys físics al públic i als menors que hi havien, que eren molts, a conseqüència del 
impacte d’una pedra petita, tampoc hi havia cap senyalització que perímetres la zona 
de la acció, com tampoc extintors per prevenir qualsevol imprevist. 
La bicicletada popular una mica més de organització per tal de tallar carrers i poder fer 
una bicicletada segura i sense tantes aturades, al lloc d’arribada alguna beguda, jocs o 
actes pels menuts i algun obsequi per la seva participació. 
Cobrar un euro per un got en festa major!!! motivant aquesta acció per no embrutar o 
veig injust, ja qui es incívic o es cobrant- li un euro o no cobrant- li, una administració a 
de tenir recursos per poder garantir els usos dels gots amb seny , i al menys et podrien 
retornar el euro si tornes el got, cosa que em van dir que No. 
Al interior de la plaça Popi, en el moment dels concerts hi havia un excés de consum 
de substàncies estupefaents, “ cigarretes de marihuana etc…”sense cap control per 
part de la seguretat contractada, com tampoc va haver presencia de Policia Local, 
Mossos d’Esquadra. 

-Implicar mes als barris, no Fer tot al centre. 
- Repartir en Los buzones el programa de fiesta mayor, en el barrio ni uno, la gente 
mayor no estaba informada de qué se hacía. (No miran redes) 
-Imposible llevar a Los mayores (mis padres en éste caso), aparcar en el pueblo era 
imposible. Sé podría habilitar un parking para Los qué somos de sant Luis o sant 
Genís poder aparcar en fiestas, no todo el mundo puede ir andando. 
- Me pareció fatal poner Tapeosoundsysten, en barrakes, repartiendo tiempo con dos 
grupos más, Ellos se merecen un día de concierto sólo para ellos. Qué vengan cada 
Año xfavor! Están presumiendo por todos lados de Palafolls, es lo mínimo que 
deberíamos hacer para agradecerles! 

Mover mas barracas fuera de la población. Cuatro días seguidos de música y gente 
incívica en nuestro barrio son muchos. Imposible descansar nada 

Preferiría algún grupo más conocido durante las fiestas, como el año pasado la 
fumiga y el pony trepador y no traer a Manu Tenorio para julio, traerlo pero en fiestas. 
Aunque tampoco me gusta pero es más “famoso”. 

Que hi hagin més grups coneguts a barraques com els 31 FAM 

L Espai del sopar a la freca comença a quedar curt. I siempre es el mateix menjar. Una 
mica de variacio no estaría malament. A nivel Alter Festa i tendría que venir mes Tipus 
Tardeo Sound sistem i mes tributs. Ja que esta molt encarat als joves. Shauria de 



 

canviar la comisión de festes de l,ajuntament. Igual que la festa del 80. Els mateixos 
dos i cada ano la mateixa música i siempre el mateix ordre. Hi ha montado mes 
música. Gracies  

Que portin mes grups tipu Tapeo, no nomes una nit de quatre... Que la fira sigui mes 
extensa ja que els nens de 7 a 10 anys no disfruten amb el que ve. El correfoc 
espectacular  

Activitat teatral o portar una obra del circuit comercial al teatre doncs el trobo 
infrautilitzat. 

Baixada autoritats  

Baixada autoritats  

Baixada autoritats  

Alguna activitat més de dia, sobretot pel dissabte, ja que els dies laborables no tothom 
pot anar als actes. Les barraquetes i vermut popular havien estat molt be els anys 
anteriors.  

La ubicació del Pregó poc encertada, faltaven cadires i la visibilitat de l’escenari era 
complicada per la forma de la plaça. Ens agradaria una proposta més animada i per a 
tots els públics, l’inici de festes ha de ser neutre, no és necessari que hi hagi un 
discurs a favor de l’Ajuntament, sinó a favor de la Festa. El concert de 31 Fam era molt 
dirigit a un públic d’edat concreta, poc encertat per la nit del pregó. La Cercavila de 
gegants es va veure afectada per la circulació, per a la seguretat de tothom és 
important preveure-ho, tant els cotxes en marxa com els estacionats. Les propostes 
del dijous molt bé. En general van faltar actes més concentrats en els dies no 
laborables perquè tothom pugués assistir, sobretot dirigides al públic infantil. La nit de 
dissabte de l’AlterFesta hauria de ser dirigida al públic general i no un tipus de música 
tan concret, ja que és el dia de més afluència i això beneficia les entitats del poble. 
Hem trobat a faltar les Verges Trobades, les Barraquetes, la cursa de la ràdio i la 
hisada de la bandera al Castell. Gràcies per l’esforç, sabem la feina que hi ha al 
darrere, ens agradaria més participació de totes les entitats, no només les de sempre. 
Gràcies per deixar-nos expressar la nostra opinió, esperem que ho tingueu en compte 
de forma sincera. 

La música es demasiado alta, deben de tener en consideración la gente que trabaja 
por la mañana. 

-Preus dels sopars a la fresca abusius i generadors de molts residus (sense separar-
los a l'hora de netejar l'espai). 
-Recorregut de trobada de gegants massa llarg. 
-Pregó sense continut i aburrit. 
-Correbars massa estàtic (sense practicament desplaçament entre consumicions). 
-Presència de les figures de gegants a ofici inoportuna (i forçada políticament a 
l'entitat). 
-Encert en el material dels gots reutilitzables de l'Alterfesta (desencert que no siguin 
retornables). 
-Volum de la música excessiu a l'Alterfesta (es sentia de forma nítida des de 
poblacions veïnes). 
 
Les critiques són a nivell constructiu, per això només matitzo els aspectes a millorar. 

Els concerts de l'Alterfestade dissabte a la nit van ser tota una decepció per tota la 
colla que anavem i tots el comentaris que s'escoltaven, com els comentaris amb els 
diferents amics a l'endemà. 
Realment estic molt indiganada. Treballo fora del poble amb la qual cosa no puc 



 

assistir a molts del actes i els meus horaris son limitats.  
L'alterfesta de divendres genial, però la de dissabte, que per mi ha de ser el dia fort, va 
ser lamentable!!! Molt!!! 

Alguna atracció més i alguna pels més grans, més grups per tot els públics. Algun acte 
més. Dissabte no hi havia cap acte gairebé...nomes gimcana i barraques (he trobat a 
faltar alguna cosa).  

Més activitats pels nens. Millor organització del sopar a la fresca (massa cues, una 
hora d'espera...) 

Pregó més visual i amb menys discursos. L'estona dels participants de les 
urbanitzacions es fa fer un xic llarga. Per la resta, felicitats! 

Es lleig que hi hagi força gent que s'ho monti per reservarse sempre les taules pel 
sopars a la fresca, provocant aixo llargues esperes a la resta de veins.  

He trobat a faltar la Fira artesanal, donava molta vida al poble. I la caminata popular 
que es va fer l'any passat amb molt èxit.  
 
Condemnar totes les agressions, tant físiques com verbals i tant sexuals com socials i 
polítiques  

Me a dado la sensación que sea enfocado mucho la fiesta mayor a la gente mayor, y 
niños también son muchos, la feria es un desastre .. porque para poner 4 cosas mejor 
no poner nada y mira que hay espacios libres en palafolls.. otra cosa a destacar son 
los juegos de madera este año con diferencia al año pasado han habido menos 
juegos..  

La nostra opinió deuria ser important...tot i que els fets sembla mostrin el contrari. 
L'any passat molts enquestats ja vam demanar més activitats per nens, i que la fira 
d'atraccions fos adaptada a tot el jovent. 
No ha estat així..i ha anat a la baixa. 
No he vist gairebé activitats per nens de 9/14 anys. 
 
Els jocs de fusta i el concert de Rikus està molt encarat a mainada molt petita. 
Penso us deixeu una part de la població fora de la festa. 
 
Balls pels grans, sardanes..selvatana fantàstica com sempre. 
Barraques genial pel jovent i no tan jovent.. 
 

I els nens mitjans?? Que fan?       hi ha un grup , que està en edat de gaudir que queda 
força exclòs. 
 
Hi han moltes activitats que es podrien fer.. sols cal observar als pobles veïns...festes 
de la espuma, inflables a les piscines,tobogans gegant d'aigua, festa holy,excursió 
nocturna, gimcana familiar, decorar carrers, concursos, curses... 
 
Està molt bé la música i el sopars a la fresca ( tot i que els preus populars ja no 
existeixin)  
Així com la gran implicació i treball de les entitats i associacions. 
 
però aquest any ens ha faltat chicha, esperàvem el factor sorpresa després de dos 
anys amb restriccions. 
 
Últim apunt , preus de la fira abusius, 5/6€ i en pobles veïns 3'50€..un gran abús..i fira 
del nen.? per quan?  



 

Para mi la música es esencial y personalmente pienso que es el pueblo que peor 
selecciona a los grupos, este año aún gracias a tapeo sound system, porque los 
demás una verdadera pena y no es el primer año que pasa esto.  

El jovent de Palafolls no té cap atracció per a ells a la fira. No hi ha cap atracció que 
pugui ser d'interés mes enllà dels 10 anys. 
Per altra banda, la poca diversitat d'atraccions pels petits fa que no es tingui interés en 
anar a la fira més d'una vegada. 
Crec que caldria repensar el tipus de fira que s'ofereix perquè ja fa anys que es fa 
aquest format i deceb any rere any. 

Que hi hagi més ambient per als adolescents, que hi hagi Dj que posin musica de 
l’actualitat. Des del punt de vista dels joves han sigut les pitjors barraques. 

Millorar els grups de barraques , i més servei de neteja cada día despres de les 
actuacions, l'olor a vòmits i orins es insoportable, sobretot l'ultim día de l'altre festa. 

Estaria bé que portessin algunes atraccions pels nostres adolescents tipus autos de 
xoc, la granota o l.olla... aquest any la fira ha estat molt pobre cada vegada més i el 

nostre jovent ni la trepitgen           gràcies esperem que l.any que ve sigui molt millor       

per tot lo demés un 10        

Nunca hemos tenido atracciones de feria como en los pueblos vecinos, las de 
Palafolls son ridículas. 
Los conciertos( les ferreríes) barracas la música no vale nada casi ningún día. 
Me gustaría música que se pueda escuchar y bailar, para gente joven, mediana y 
mayor, música de fiesta. 
Las fiestas siguen como años atrás lo único que ha sido diferente y bonitos son los 
fuegos artificiales. 
Gracias  

INSEGURETAT 

Les Matinades no les acabo d'entendre. 
El soroll per la nit senten, pel Mati cap de setmana es pot arribar a entendre, pero un 
día entre setmana fer aixo no Ho entenc. 
Hi ha gent que treballa de nit, nens que Ho passen malament, mascotes, etc. 
 
Per un atre any es podría Fer el diumenge. 

Musica para todas las edades algun dj como en malgrat la moguda de 80 fue 
espetacular musica para todos  

Més música variada 

Recuperar les Verges Trobades 

He trobat a faltar alguna cosa entre l'hora de sopar i les barraques. Ens hem trobat que 
feiem temps i aleshores ocupavem taules del sopar a la fresca innecesariamente. 
Abans Hi havia paradetes però potser alguna zona amb alguna exposició al Carrer per 
anar a veure o algo així estaría chulo 

Sóc del centre que no m'ha deixat marcar l'opció. Com cada any demano petarda 
inclusius, hi han persones i animals que pateixen molt amb ells. Ha la fira estaria bé 
més atraccions 

Crec que seria necessari fer un replantejament del grups i el tipus de música que cada 
any s’escull per a les barraques o alter festa. És un comentari bastant repetit entre 
persones de totes les generacions del nostre municipi que la majoria dels grups que 
han tocat aquest any no oferien el tipus de música que agrada i representa a una part 
important de la societat. El fet de donar la oportunitat en el primer torn a un grup 



 

format per palafollencs em sembla una gran idea i, de fet, els tres d’aquest any han 
estat bastant bé. Però de la resta de grups, els tres dies, l’únic que valia la pena era 
Tapeo Sound System… La resta de grups oferien un tipus de música que agrada a una 
minoria i crec que aquest no ha de ser l’objectiu de les barraques d’una festa major, on 
precisament el que s’ha d’intentar és representar el major número de persones 
possible. Cada dia toquen tres grups, crec que perfectament un d’aquests tres podria 
ser un grup de versions o un DJ que posi la música comercial que més agrada i fa 
ballar la gent. Precisament aquest tema es va notar molt dissabte que, al contrari del 
que hauria d’haver passat, que fos el dia de major afluència, va ser el dia quasi més 
fluix. I és que tothom amb qui parlaves comentava que la música havia estat tots els 
dies, en general i treient a Tapeo, molt dolenta (em sap greu dir-ho de forma tan 
directa, però és la realitat). Blanes, Malgrat, Tordera… Els joves de Palafolls recorrem 
les festes majors dels pobles veïns durant l’estiu i tots ells ofereixen millors opcions 
musicals. I en el cas de que es vulgui ser mantenint el caràcter ‘alternatiu’ de les 
barraques, com a mínim, munten espais alternatius amb altres tipus de música, com 
indico, més comercial. El poble és molt gran i hi pot haver espais per a tot. Crec que ha 
arribat el moment de potenciar més aquest aspecte de la festa que, per a molts és, 
juntament amb els sopars a la fresca, la cita més important. Espero que la crítica 
constructiva serveixi per a millorar. Moltes gràcies :) 

Per els concerts: Doctor prats/ Lildami 

La fira cada any es mes reduïda i no hi ha res per nanos més grans, adolescent...  

Cambiar la ubicación de la zona de las barracas , faltaba una zona para las paradas de 
artesanía , la subida al castillo por parte de los diables y els gegants de palafolls , más 
control de la policía para controlar los botellones de menores de edad y por último 
fomentar más els Sopars a la fresca por parte del consistorio 

Falto cosas para los niños no se , como fiesta de la espuma , holística no se algo más 
se podría haber hecho 

Potser es podrien repartir més les activitats de dia, hi van haver dies amb bastantes 
activitats i altres gairebé sense. 
La elecció dels grups de música podria ser participativa amb els ciutadans. 
Felicitats per les ganes que hi poseu. 

Gràcies per la feina feta.  

Para mi una de las cosas que faltaron fue el puesto de churros en barracas 

Primer de tot, es que el sopar a la fresca queda fluix de taules. Hauríen d haver moltes 
mes taules perque tothom pugui participar...  
I el menjar sempre el mateix, podría haver més varietat... els italians abans teníen 
pizza i macarrons( no hi han varietat de salses a Italia per posar sempre a la 
bolonyesa??)I ja no posen ni pizza.... i pa amb embotit está bé, pero altres plats com la 
paella o la fideuá, que aquest any no hi havía... i il.luminacio insuficient. 
I l Alter festa per als joves esta molt bé, pero quan tens tanta gent de entre 40 i 60 anys 
en aquest poble que participa molt en tot, només va haber el grup Tapeo sound 
system, que per cert son boníssims i van omplir a tope, com a la festa dels 80 a l 
agost. Cap concert ha tingut tanta gent. 
Per lo tant, hauríeu de posar mes concerts tributs per aquesta franja d 'edat. 

La zona I fantil más amplia casi no hay atracciones 

No 

Millorar la fira d’atraccions i alguna activitat més per els nens. 



 

els concerts de barraques mes grups tipus Tapeo Sound, diversiones.... que canten tot 
tipus de cançons i engresquen el public a ballar, cantar, etc.... i els djs tipus trapella 
que posen de tot tipus....  

Mes musica per joves i la fira que hi haguéssin mes coses 

fira més gran, que no coincideixi amb classes, música més variada en un mateix dia a 
les barraques 

*Xocolatada va acabar molt aviat, es podría allargar fins les 11h 
*Lloc del prego crec que no era l'adecuat 
*Sopar a la fresca els preus podrien ser més económics encara que siguin les raciones 
més petites i tenir opció de poder provar més plats. També alhora d'agafar taula era 
una mica caòtic, menys mal que sempre coneixes algú i et pots acoplar... 
*Fira, podrien haber atraccions per nens una mica més grans(10 anys a 15). Preus pel 
poc temps que están abusius... 
*En general per nens a partir de 12 anys no tenen gaire opcions pensades per ells( 
només gimnaca)  
*Destacar que el Castell de focs ens va encantar 

El grup de la nit de dissabte molt malament, poc respecte  

A la Festa Major crec que mai hi ha hagut una actuació de ball Folk, estaria bé que 
algun any es fes aquest tipus de ball.  
M'agrada que des de els sopars a la fresca s'escolti i es vegi l' actuació de la Pista. Fa 
molt bon ambient.  

Poder allargar l’horari dels concerts de barraques (alterfesta) fins les 4 mínim, o inclús 
4:30 

Des del meu punt de vista, els concerts de dijous i dissabte eren una mica fluixos, i per 
que hi hagues més vairetat es podrien haver repartit de diferent manera perquè així 
cada dia hi hagues una mica de tot. 

Més activitats per a infants de 2 a 12 anys, sempre es limiten a un concert i quatre jocs 

Cada nit hi havia grups a l'alter festa que van dirigits a un públic molt concret i poca 
cosa per altres col·lectius del poble. 
Haurien de ser grups més variats per totes les edats o fer concerts en altres espais. 
Al sopar a la fresca trobo que un plat de pasta 6 euros és un abús.  
Va haber un grup que va estar dient certes frases o eslògans amb caràcter polític i 
això no ho Tribó bé.  
El pregó molt avorrit.Sempre el nostre poble ha destacat destacat per fer uns pregons 
diferents i a on col·laborava la gent del poble 
Aquest any ha estat el pitjor que recordo 

En el meu cas no vaig rebre el format paper del programa i això que visc pràcticament 
al costat de l'Ajuntament. Pensava que no n'hi havia, que no passaria res. Pel meu 
gust, ha faltat, poder, menys concerts i algun d'un grup més congut (opinió personal). 
L'activitat nocturna, m'hagués agradat que es busqués una data alternativa. Tot i que 
l'any passat es va apurar fins l'últim moment i va anar bé i aquest any, hagués passat 
el mateix, ja que va clarejar. He trobat a faltar la caminada popular que vam fer l'any 
passat. Erem un munt, no sé xk no s'ha fet. Es va fer la bicicletada, entre semana i de 

matins....         
Una altre opinió, és que s'han fet moltes activitats entre setmana i pels matins. Com va 
dir l'alcalde al pregó, som pocs els que treballem a Palafolls. I a més a més, és que ja 
hi havia escola, així que ni pares, ni adults, ni nens d'escoles d'altres pobles han pogut 
assistir a les activitats. Per altra banda, els cap de setmana, sobretot el del 10 i 11, 
molt pobres en quant a activitats. Espero que sigui d'ajuda. Gràcies. 



 

Estaría be pel próximo cop fer una festa major amb mes coses pels nens… I mes tenint 
ells festa al cole els dies de festa major. A mes, a l’alterfesta es podría haver portar un 
grup semblant a la summer moguda (música actual) que te molt d’èxit als pobles 
colindants, i que no tot fos música tipus Reagge, trap, etc.  

Estaria bé fer tornejos esportius de festa major  

S'ha de mirar els concerts del dia del correbars, la gent arriba molt animada, i si poses 
concerts com en persona o la maio la gent s'adorm i marxa 

Durant el segon dia d'Alterfesta es van produir diverses agresions masclistes i LGTBI 
fòbiques. L'ajuntament, més que la seguretat, van actuar i van fer fora les persones 
agresores. Tot i així van seguir molestant als de seguretat i ajuntament queixant-se de 
que es trobaven en un país lliure i que podien dir el que vulguessin. S'hauria de fer 
entendre des de les escoles què és el respecte, i que si per tu "senrir-te lliure" has de 
faltar el respecte i no deixar ser lliure a algú altre, ja no és llibertat ni llibertat 
d'expresió: és LGTBIfòbia, masclisme, racisme, etc. 
Per altra banda, també vaig veure comentaris i actituds en contra d'algunes persones i 
col.lectius poc adients per part del cos de seguretat.  
Pel que fa als dies d'Alterfesta, m'agradaria proposar que hi hagués cada dia un 
tipu/estil de música diferent i específic, i que així tothom pugués venir i gaudir de la 
festa major. 
Per acabar, felicitar a l'ajuntament per haver organitzat aquesta festa major, el 
moment més esperat per molts palafollencs i palafollenques. 

Les activitats SOROLLOSES haurien de ser ben lluny. 
El tancament del carrer Av.costa brava hauria de ser tots els dies, i nits 

1: posar la fira en un altra lloc per tal de poder disposar de més atraccions 
2: que els ciutadans puguin participar i proposar artistes que lis agradaria veure 
3: que es posin taules com les que es posen a la biblioteca, quan hi ha festa, per tal de 
poder passar la tarda,...  

Q vuelva agua salada  

per a l'any que ve m'agradaria que vinguessin mes dj 

Que torni 31 fam            

Sí, tinc una proposta. L'any passat ho vaig comentar just despres de FM però com q no 
he estat aquí, us la deixo escrita. L'any que ve molaria molt fer un taller d'escalabirres.  
Gràcies! Fins l'any q ve! :)) 

la fira pesima i els concerts fluixets, el millor concert va ser el dimecres que la gent 
treballava o estudiava 

les barraques acaben molt aviat, normalment les dels pobles del voltant acaben cap a 
les 5 i aquí a les 3:30, o almenys posar altaveus i alguna llista de reproducció de 
música, no fa falta contractar a algú per fer de dj  

Millora la alterfesta més dj de reggaeton / tecno/ pop actual  
Més puestos al sopar a la fresca 

El més important pel que fa a l'alterfesta i concerts és saber ubicar els cantants o dj's 
en els dies adequats. No pot ser que Dj trapella actui dimecres quan als pobles del 
voltant havia tingut molta repercussió i al tocar música actual fa que la gent estigui 
molt més animada. Per tant, reservar dj's pel cap de setmana i ubicar grups menors i 
d'altres temàtiques de música el dimecres o dijous i no pas el cap de setmana. 

Que torni 31 faam o la badgyaal 

Estaria molt bé allargar l'Alterfesta igual que fan les poblacions veïnes. 



 

Primer de tot dir que gràcies als diables i altres entitats del poble hem tornat a gaudir 
d'un altre any amb una festa major rica en actes de qualitat. 
El format del correbars tot un encert. El fet que sigui una discomòbil el diferencia dels 
cercatasques dels pobles veïns. 
Tambe esmentar que la puntuació sobre la valoració dels espais o el sopar a la fresca 
no són millors perquè aquest any trobo que faltaven taules per la quantitat de gent que 
hi volia anar, havent d'arribar amb molt de temps d'antelació per reservar lloc i fent 
cues infinites. La resta d'actes estan ben ubicats (les barraques sobretot), i la proposta 
del sopar a la fresca és del millor de la nostra festa major. 
Finalment vull incitar a la reflexió preguntat a les autoritats si és molt congruent portar 
dimecres un grup musical amb un discurs i valors com els de 31 FAM i al dia següent 
a Persona, la Maio i Las Marikarmen. Potser els agresors de dijous s'ajusten força 
amb el perfil del primer grup esmentat i molt poc amb el dels altres grups. Des de la 
tria de grups, Cultura hauria de tenir tanta cura com l'Alterfesta al oferir espais a 
segons quins discursos. 

que tot estigui mes repartit en tots els dies perquè mes gent hi vagi a tots i no només 
als grups “bons” 

DJs i grups de l’estil Tapeo Sound System, on es cantin cançons conegudes i variades  

DJs i grups de l’estil Tapeo Sound System, on es cantin cançons conegudes i variades  

Les matinades haurien de ser una mica abans, ja que la gent de normal ja s'aixeca 
aquella hora, aixi que no els despertem. Per el correbars, caldria algun punt de 
lavabos. L'últim dia de barraques haguès estat millor un DJ o un grup de versions que 
pogués cantar tothom. 

Fer més coses pels nens, tipus els jocs de fusta....es podria fer gimcana, jocs 
tradicionals.... 

Cercatasques al cap de setmana millor 

En general em va agradar, però penso que potser va fallar la ubicació de la banda del 
Drac, estava molt bé i si s'hagués fet a la zona de barraques hi hauria anat molta més 
gent, perquè tant podia anar enfocada a un públic més jove com més gran. A la 
mateixa hora hi havia barraques.  

Penso que a barraques hauria de vneir mes d'un grup per joves. Perque. A part de 31 
FAM la res eren per adults o gent me gran i a la gent jove no interessava. 
 
Estaria be fer un berenar popular o un dia de llegendes contes o jocs a la nit al castell.  

M'agradava molt la celebració de les verges trobades amb els gegants i diables, i des 
de que vàreu entrar a l'ajuntament no ho heu fet...  

Referente a la feria por que no se puede ubicar donde se ubica por ejemplo donde se 
ubican en Semana Santa, la gente comenta que se tiene que desplazar de donde está 
la fiesta.  

Pel meu gust, els concerts de l'alterfesta són millors quan toquen grups de versions i 
grups animats. Gràcies 

Portar a més grups per a adolescents, dj, etc. 

Un pregó més dinàmic i atractiu. Afegir més espectacles . 

Algún grupo infantil conocido como el Pot Petit, la Damaris Gelavert,etc. Gracias. 

La ubicació del pregó no em va semblar adequada, hi havia molta gent,feia molta 
calor. 



 

He trobat a faltar alguna cosa dedicada a nens i nenes de 10 anys. A la fira no hi havia 
res per a ells i cap concert o espectacle per a aquesta edat. 

Qué se recupere el izar la "Senyera" al Castillo y que vuelva a hacerse "Festivitat de les 
Vergés Trobadas" 

Considero que la festa en alguns aspectes està organitzada al gust d’un sol col•lectiu i 
en cap moment es consulta amb la resta del poble què preferiria la gent. Estaria 
interessant fer enquestes abans de la Festa Major per demanar possibles propostes, 
escoltar les diferents opinions d’aquells que participin en l’enquesta i, a partir de les 
respostes, organitzar-ho tot. És cert que no es pot fer tot al gust de tothom, però es 
poden escoltar diverses opinions i fer una festa mitjanament adequada a tots els 
gustos i edats. La música d’alguns dies de barraques va ser molt dolenta i, aprofitant 
que es la festa del poble i assisteix un munt de gent, es podria destinar una estona de 
la nit a 3 grups de música diferent. 

Els grups de l'alter festa podrien ser millors. Crec que s'hauria de millorar la qualitat 
dels grups encara que s'hagués de rebaixar els dies. Millor poc i bo que molt i dolent.  

Podria estar bé més activitats pels petits, contacontes, titelles, espectacles de circ, 
festa de l’escuma, etc. 

El concert de 31FAM s'allunyava molt dels "valors" que com ajuntament esteu 
intentant transmetre al poble. DJ Trapella s'apropa per igual a la gent que vosaltres 
volieu apropar-vos i sense cap missatge violent, sexista o despectiu, s'hauria d'intentar 
apostar més per persones com ella. 
Preguntar si el punt lila és útil és una vergonya que menysprea la feina que fan les 
companyes. 

Siempre los afectados por ruidos hasta las tantas somos los del ventro, si es la fiesta 
mayor del pueblo entero, que se distribuyan las actividades por todo el pueblo. Los 
chavales de los correbars acabaron meando en los arbustos del parque y gritando, una 
vergüenza. 

Millorar la Fira  

Canviar de lloc els concerts, a sigut insoportable tantes nits sense dormir. 

Mes control al finalitzar la festa. Crits de matinada on no toca 

El que estava pensant desde fa ja un temps és el tema d'atraccions, allà ón sempre les 
poseu, per mi és un lloc bastant apartat del centre, apartat de la festa. Si es pogués 
posar allà pel parking de más Prats i les ferreries, hi aniria més gent i estaria més a 
prop de la festa, dels concerts, etc. 
I si es pugués posar com lletreros grans, pencartes grans o símbols, per els diferents 
racons dels pobles hi donaria més un toc de més festa major. 
Gràcies. 

El que mes m'agradat de la Festa Major han estar els Focs ,sopars a la fresca, correfoc 
i Tapeo Sound system . Pensó que han de portar mes grups com tapeo sound systems 
,hotel cochambre....o similars per un public familiar grans i petits i no actuin tan tard 
,que actuin al 1° torn ; i els grups de jovent actuin mes tard . Tambe es podría fer una 
Festa tipus com la dels 80 , pero que fos de música i cançons actuals d'ara . He trovat 
a faltar paradetes d'artesania,roba, dolços....como altres anys . 

Tot molt I molt bé  

Més fira pels petits i atracciones pels joves. Tobogán gegant d' aigua. Espectacle d' un 
mag. Paradetes d' artesanía i alimentació. .. 



 

No va ser bona estratègia posar música tranquila a l'Alterfesta després del correbars. 
La gent estava animada, i va marxar veient el tipus de música. Per la propera estaria 
bé que el dia del correbars coincidís amb el dia de "pachangueo" (rollo Tapeo Sound 
System) per animar la festa. 

Més activitats destinades als més petits del poble  

Un grup mes famos a barraques  

 


