Resultats Enquesta Valoració del Carnaval 2018
Període: Del 15 de març al 15 d’abril de 2018
Registres: Han contestat l’enquesta un total de 67 persones
Has participat al carnaval de Cunit com a:

1. Puntua la teva satisfacció global amb el Carnestoltes (Des de 0 Molt insatisfet a 10 Molt
satisfet)

2. Com valores l’horari de la rua que va començar a les 18:30 h

3. Com valores la concentració al carrer de l’Estació

4. Com valores el recorregut

5. Valora les activitats següents:
•

Batalla de coreos de divendres

•

Ball de carnaval amb Dj’s de dissabte

•

Ball de diumenge

•

Festa infantil de dilluns

6. Valora la ruta de les tapes del Carnestoltes

7. Valora l’exposició de carrosses al casc antic

8. Valora el sopar de germanor de les colles carnavaleres

9. Valora la Rua del Dol de Dimecres de Cendra

10. Valora la sardinada popular

Suggeriments i propostes de millora:
Comentaris sobre el carnaval en el seu conjunt
o
o
o
o
o
o

Que l’Ajuntament s’impliqui més perquè és una festa molt popular que genera activitat
als negocis del poble.
Proporcionar local i ajuts per als carrossaires que ho necessitin.
En tot el poble s'hauria de respirar que és Carnaval. Caldria engalanar el casc antic.
Donar als veïns alguna cosa per animar les terrasses.
Amb la Coordinadora pel mig tot era molt millor. Decoració dels carrers si us plau ja! No
hi ha Reis i tot té menys sentit.
Eliminar-lo perquè és una festa pagana

Comentaris sobre la rua de carrosses i comparses
o
o
o
o
o

La rua es fa molt llarga per les parades que hi ha.
Hauria de començar abans.
Per a properes edicions avançaria la sortida a les 18h.
Seria convenient que el jurat no estigui només a la riera, perquè un cop passat aquest
lloc, ja no ballen. És una llàstima que no es balli a la Pl. Santiago Rusiñol.
Va haver-hi poca organització i menys carrosses que en d’altres anys. Manca de control
entre carrosses i amb els espectadors.

o
o
o
o
o
o
o
o

Molta mes seguretat.
Els espais buits entre grups allarguen la rua i desesperen als espectadors.
Controlar els temes de les carrosses algunes semblen bars ambulant i desllueixen el
Carnaval.
Millorar l’ horari entre Vendrell i Segur de Calafell.
Mes coordinació perquè algunes carrosses anaven molt distanciades.
El recorregut desllueix el carnaval seria mes bonic si fos en un trajecte recte, que
poguessis gaudir-lo d'una tirada, per exemple pel pg. marítim o per l'av. Tarragona
Manca d’il·luminació en gran part del recorregut, que necessita una revisió urgent per
no haver d’estar parats a l’estació durant 50 min al finalitzar. Desorganització.
Incentivar i animar a carrosses locals.

Comentaris sobre la millora o manca d’activitats concretes
o
o

o
o

o
o
o
o
o

o

o
o

Exposició de carrosses. Són poques i totes juntes. Haurien de ser més, amb música en els
carrers principals i repartides pel poble.
A la batalla de coreos del divendres, no es van donar els premis a les carrosses del poble
i es va fer dissabte. La major satisfacció de guanyar és repetir el ball sense pressió. Van
faltar actes d'altres anys pels petits.
Falta l’elecció de Reina de Carnaval. El Correbars.
No hi va haver concurs del cartell de carnaval ni visita del rei Carnestoles i els nens ho
esperaven. Va ser un error inexcusable donar els premis del concurs de coreografies
exclusivament als visitants. El premi pel guanyador és tornar a ballar.
No m’ha agradat la organització d’aquest any perquè el dijous de carnaval no era
carnaval. El poble estava mort.
Es podria sortir més d'hora i a la batalla, començar abans i donar els premis la mateixa
nit (a tots) ja que al dia següent no hi assisteix tothom.
La festa de dilluns...sense bar, sense berenar per als nens...crec que calen a pares i nens.
Fan falta més activitats pels nens. En altres anys n’hi havia, hem trobat a faltar l’arribo,
les activitats infantils a la pl. del Casal, batucada.
La festa de les batalles de coreografies, em va semblar lamentable, no teniu idea del
temps i la dedicació que hi posem, perquè després es jutgi la disfressa i no es valori el
ball. Els premis per a casa!
Per ser el 30 aniversari no ha estat especial en cap sentit, abans el contrari, en anys
anteriors la rua i la resta d’activitats han estat millor. Mala organització de la batalla de
coreos.
Carnaval més fluix de les darreres edicions. Com a espectador la batalla ha baixat el seu
nivell. Carnestoltes i Reina se l’han carregat i ens agradava.
No semblava un 30 aniversari, manca d’actes o d’informació dels que hi haviaCarnestoltes? Reina de Carnaval? L’any passat va ser molt millor. Batalla de coreos em va
semblar vergonyosa la manca de premis locals.

Sobre la informació, difusió i promoció del Carnaval
o

o

Donar més informació de les activitats que es fan. Més promoció als grups de
carnestoltes del poble fent activitats durant tota la setmana (passa carrers, gimcanes, ...)
Votacions populars al millor grup, al més divertit, més colorit, més original...
Recuperar el carnaval d'estiu. Millor informació prèvia dels actes. Més presència a xarxes
socials i als carrers.

