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Comencem la valoració!!
L'Organització:
em la valoració!!

L'Organització:



● Per què cal bus nit si els nostres joves no disposen de bus per anar als altres pobles?
● No hi hà aparcament
● La Festa és enquistada. Fa molts anys que la formula és la mateixa.
● Poc aparcament per la gent que vivim en el poble...
● Sanitaris portatils són molt insuficients per la quantitat de gent que assisteix a molts dels actes.
● Habilitar i reforçar zona aparcaments ja des del 2/08. Millorar els wc portàtils amb alguns mòduls on sigui possible. Millorar 

senyalització. No a la coincidència entre.fira atraccions i Garrinad.
● Tot be
● Seguretat Garrinada Zero
● a trets generals tot prou bé
● La Garri cada any fa més pena
● L aparcament un desastre. La resta inmillorable
● Cal habilitar la Ronda Exterior al mateix temps que es tanca el centre per aparcar i ha d'estar disponible fins que s'obren els carrers. 

No tots estem de festa, pels veins del centre que treballem fora d'Argentona aquesta descoordinació és molt molesta. Entenem que 
al voltant de la Plaça cal deixar aparcament pels serveis però es pot fer millor.

● La gent del poble, crec que hauria de tenir certs privilegis pels actes que hi ha menys espai o són reconeguts, com ara Oques 
Grasses, ja que va haver gent del poble ue es va trobar que no deixaven entrar perque hi havia moltissima gent.

● Aparcament, envers d'agafar el voral de la carretera estaria bé adaptar el descampat d'on està el diposit cotxes de la policia, així com 
també la part de la riera al costat d'agility.

Comentaris:  25 respostes

e



● Falta aparcament per la gran quantitat de gent que augmenta cada any.
● En general, crec que s’ha fet una bona feina!
●
● Invitacions a les Montserrats 1 dia abans d'inagurar la plaça
● La seguretat a l'accés de la Garrinada s'ha de millorar els dies de més afluència. És directament perillosa per possibles abalanxes
● hi ha nits que fa mitja por anar pel poble
● L'únic que demanaria és més vigilància a la zona de sorra davant del pavelló de básquet perquè es fan "els botellons" i sempre hi ha 

alguna baralla i els de seguretat de la Garrinada comenten que ells només poden controlar la zona de dintre i no la de fora. Estaria be 
que aquella zona també estigués una mica controlada ja que hi ha gent de totes les edats, fins i tot, molts menors.

● Està molt bé el bus nit durant tot l'any pq el nostre jovent es pugui desplaçar i tornar d'altres llocs. Però, no em sembla bé 
incrementar l'horari del bus nit per garrinada.

● El dia que es va completar l'aforament de la garrinada i la falta de seguretat va ser un dels problemes més gran, afegint que marxés 
la llum... S'ha de vigilar i controlar més bé l'accés.

● Per les persones que venim dels veïnats, aparcar dins el nucli durant la festa major és terrible, es pensa només en la gent que ve de 
fora del poble i gens en la gent dels veïnats

● Poca vigilància els locals con el dia venen alchol a menors
● Parking molt escas per la gent del centre i rodalies



Al voltant dels Actes de Festa Major:



Comentaris: 31 respotes

● Tast de cervesa interessant però podrien demanar un euro més i posar fruits secs.
Estaria bé facilitar un mateix got de festa major per al tast i així reduïm plàstic.
Fira d'artesania de poca qualitat i realment pocs artesans.
És podria obrir portes a la garrinada i agafar espai davant poliesportiu?
És podria redimensionar la garrinada amb grups no tan multitudinaris.
Molt bonic l'espectacle de dansa a la terrassa de l'església.
Molt engrescadora la gincama de tapa pous.

● Han faltat samarretes
● Les fires de baix nivell. La Garrinada sempre discretament bé.
● El que va passar el dia de la Garrinada amb oques grasses crec que s'ha de valorar per altres anys. Poc espai per tanta gent i poca 

seguretat, el que va provocar danys a l'entrada de la garrinada.
La fira d'artesania lluïa més quan estava juntament amb la fira de ceràmica. Ara la festa major queda pobre en aquest aspecte.

● Garrinada és un autèntic caos i necessita canviar d'ubicació. Argentast queda massa saturat a les hores puntes
● Aquest any Argentast m'ha semblat pocs plats per escollir i poca varietat.
● No vaig poder compra samarreta de la festa major, ja que es van acabar i vaig anar a comprar-la al dia 3
● La Garrinada no es accesible a tots i totes
● crec que la garrinada s'hauria de fer fora de la festa major si vol seguir amb aquesta linia i si no fer una cosa que no s'escapi de les 

mas com crec que passa ara
● Caldria un canvi en la fira d atraccions. Buscar un altre tipus de model i ubicació



● El 1r dia de festa Major (divendres) ja no quedaven samarretes pels nens petits. Molts nens es van quedar sens samarreta. Se'n podrien 
fer més de cara l'any vinent, si us plau?
Pel que fa a la Fira, el dia del nen va ser el primer en vers de l'últim... Va coincidir amb el concert del Pot Petit i del correfoc dels 
Banyeres... Per tant, impossible aprofitar el dia del nen a la Fira perquè els nens no es volien perdre ni el concert ni el correfoc. Podria 
tornar a ser l'últim?
Fira d'Artesania: poc atractiva.

● Garrinada, ja no ho es, es un festival gratuit.... La fira d'artesania molt pobre i a d'atraccions no m'agrada la ubicació
● Sobren decibels I pólvora
● Haurieu de buscar una amternativa a la Garrinada, a molts joves ens fa pena com deixen el poble i la musica podria millorar
● Argentast, el producto segur que Ho val pero per families impagable. La fira d atracciones una putada que el día mes barato fos el 

primer sense avisar
● Tant l'Argentast com la Fira d'Artesania han estan més fluixos que l'any passat. Semblava que hi havia menys paradistes tant Artesania 

com menjar, no sé el motiu, tant pot ser pel cost per a ells com perquè la fira es va començar en diumenge. De fet, el dia abans els 
visitants semblaven estranyats que fos tancat.

● La Garrinada, ha d'haver més vigilancia a l'entrada doncs amb les Oques Grasses van haver incidents.
Hauria d'haver porta de entrada i una altra de sortida. Estavem engabiats. No hi havia suficient seguretat per tota la gent que 

erem dins i els que volien entrar.
● La fira d'atraccions el darrer dia hauria de ser el meitat de preu i no el primer. I la garrinada ha de canviar de format.
● Crec que s’ha fet molt bé que els marges horaris entre espectacles siguin els adequats per poder desplaçar-te, amb calma, als 

diferents actes.
● La organització de la garrinada la nit 5 no va estar bé ja que els habitants del poble no van poder gaudir del seu concert.

La fira aquest any va durar menys que els darrers anys i la última nit no hi havien autos de xoc i no ens van avisar i havíem comprat 
fitxes aquella mateixa tarda

● Preu...l'argentast podria millora molt, sobretot en quantitat/preu. Bona qualitat, però excessivament car.



● la fira va tenir el dia economic el primer dia, no ens va bé. Millor com abans
Garrinada ha de revisar la seva filosofia de Festival i no deixar de ser la part jove de la Festa Major

● La fira artesania no n'hi ha
● La fira d'atraccions cada any és pitjor, venen menys feriants i menys gent a la fira, està molt buida en comparació amb anys enrera. I 

atraccions per nanos adolescents hi ha només dues.
● Falten parades d'artesenia. Poca varietat
● Pocs punts d'informació i poc material Les samarretes de talles per nens i nenes de 10-12 anys es van acabar abans de començar la 

Festa Major
● La Garrinada ja no té sentit dins la festa major del poble, és un festival on hi acudeix gent de tota la comarca i veïnes, i com a tal s'ha 

de tractar, no com a actes de festa major. Cal replantejar-ho seriosament.
● La fira? Els preus, com sempre.
● No vam poder entrar a la Garrinada per excés de públic
● Fira d' atracions per als nens petits molt escasa.



Comentaris: 24 respostes
● Per què no fer venir foodtracks a la plaça de vendre? La fira tast va ser pobra.
● Terrassa església petita
● Plaça Montserrat
● Excés de dispersió dels llocs
● He trobat molt encertats els actes que he pogut anar
● Can Doro queda una mica fred i obert, quedaria millor una mica més recollit.
● Els espais perfecte.
● Alguns espais es comencen a quedar petits

Els Espais:



● La plaça de Vendre una mica justa per fer lo del Càntir i no hi han gaires ombres.
● alguns espais queden petits pel que si fa com es l'escola Argentona
● La garrinada a nivell de aforament seguretat no va amar bé.
● Els veïns del centre s'ens ajunta la música de 3 llocs i és insoportable.... I sobretot els petards de CAN Doro la darrera nit. No eren 

hores..... Ja hem tingut petards per donar i per vendre.
● Trobo k haurien de començar els concerts a les 11.no Pas a les 12 o 1 de la nit .Als pobles del costat tot comença abans k Argentona.
● En els concrts de Garrinada el volum de jovent no es compatible amb ll’espai otorgat per aquesta activitat. La fama dels grups que 

actuen atrauen un volum de jovent molt superior al aforament del recinte, amb lo cual es crea una festa paral.lela al voltant del 
poliesportiu. Aquest any a Oques Grsses, ja hi va havee-hi una balantxa dw gent que va aconsseguir passar el cordó de seguretat.

● Es de digicil controlarr aquest espai i de digicil acces en cas de necesditat, per el bolum de gent.
● Sincerament espero que aixó canvii i no esperem a que haguem de lamentar-ho
● Molt trist que el jovent d'Argentona no pugui entrar a la garrinada i estigui plena a petar de gent d'afora
● L'hort del rector no crec que sigui el lloc idoni per fer espectacles. Es massa petit.
● Escola Argentona amb una sortida/entrada no hi ha seguretat.
● A Can Doro es podria posar algun tipus de grava (pedres)per tal de evitar la pols que es produeix en alguns espectacles.
● L'escola Argentona ja queda petita per la garrinada.
● Riudemeia es va fer petit pel Pot Petit.
● I el cole de baix petit per Oques Grasses
● La resta d'espais i actes estupendus
● Els espais están molt be ubicats i el muntatge del que fan molt bé.
● L'escola d'Argentona s'ha fet petita per la garrinada



● Clarament, on s'hi veu una davallada brutal a la meva puntuació és a l'escola Argentona. És evident que aquesta festa, la Garrinada, 
acabarà essent en breus tan famosa com el Tomorrowland. El que passa és que es pressuposa que l'àmbit és més aviat pels 
argentonins, i de segur que més de la meitat vénen de fora. Hi són benvinguts, però els d'aquí també volem el nostre més que merescut 
espai, com no podria ser de cap altra manera. Així doncs, animo a reconsiderar la relació de proporcionalitat que hi ha entre l'espai i la 
gent.

● Molt poca hombra per les tardes a escola argentona

em la valoració!!

L'Organització:



La Comunicació i la Publicitat:

Com t'has assabentat habitualment dels actes de Festa Major:

● Tambe amb paper
● L'matge té molt a dessitjar. pretén ser actual i no passa de refregit.
● El disseny del cartell i programa fa anys que és horrorós. Necessita millorar 

moltissim. La campanya publicitaria és practicament nula més enllà dels 
programes

● Sóc estiuejant d'Argentona.
● El dissabte era molt pobre m'ha agradava més quant estava la festa de la terrissa
● El voluntariat a les Xarxa uns cracks tambe
● i Facebook
● També a través de Facebook i l’agenda ajuntament
● Programa recollit al p.i., no va arribar a casa
● A casa meva aquest any no vam rebre el programa. Cr.barcelona
● Tema comunicació i publicitat el trobo molt be.
● també pel web

Comentaris: 12 respostes



La imatge i el merxandatge: 21 respostes

● Caldria millorar el cartell de la festa major. Era molt poc de festa...
● Gots de plastic dur per aprofitar
● M'hi sobren tots.
● Haurien de ser colors més vius
● Està bé ampliar oferta de productes
● Braçalets
● No
● El dia 3 s'havia acabat samarreta
● ninots dels gegants com fant altres pobles
● No quedaven samarretes. Entenc x tant q ha estat un èxit. 👍🏾
● no he comprat res pero ho ting tot, he sigut voluntaria els darres 4 anys
● Molt divertit i originals els emoticonos pel mòbil, tot i que diria que no va arribar a molta gent
● Volíem la samarreta pel nen però el 1r dia ja no en quedaven.
● Ventalls gratuïts però no de paper
● Ventall
● Les samarretes negres no les veig gens festives. I no hi ha talles per nens 2-3. No sha fet samarreta de dona entallada.
● La imatge de la Festa Major d'Argentona es bona, encara que penso que venia molta més gent i m'agradava molt més quant es feia junta 

amb la Fira de la Ceràmica. Aquella era la millor época i espero que algún dia es tornin a juntar.
● gooot
● SAmarretes
● Un bano de palla o de fusta i roba

Has trobat a faltar algun producte?



La Programació i activitats permanents:



● Canviaria la fira d'artesans x artesans de veritat
● Fa molta calor x pujar fins a la font picant
● Desvincularía tots les actes vinculas al catolicisme.
● Els dies 5 i 6 estavem fora de la vila
● Eliminaria la tarda underground pels problemes de vandalisme que es van causar pel poble a causa del mateix (pintades pel 

poble dels qui sortien de la tarda underground de la Garrinada) i donaria entrades gratuïtes a l'Ajuntament per a la gent 
d'Argentona per poder entrar preferentment a la Garrinada els dies que estigui prevista una gran afluència de gent

● Tornaria a posar l argillà junt amb la festa major
● Canviaria format de la festa jove
● Respecte al tobogan d’aigua l’any vinent posaria vigilancia perque la gent no es coles com s’ha fet aquest any!
● Afegiria més parades a l'Argentast. Més vigilància en el poble durant les festes.
● Al cole d'Argentona hauria d'haver una carpa pel públic, ja q, da molt de sol i no es podia estar
● hi ha activitats esportives que es podien passar al cap de setmana perque hi ha gent que trevalla i no pot anar els dias normals
● Demanar cura als correfocs. Les bèsties van envair les escales de l’esglesia generant cert pànic
● Que torni la Fira de la Ceràmica
● Concert Oques Grasses amb el risc de prendre mal algú a l’entrada i la poca/nula presència dels organitzadors de l’event. 

L’Ajuntament i voluntaris donant un cop de mà pq no tinguéssim un ensurt. Fa de mal criticar la Garri però es així!!
● Programació molt bona i en algunes coses innovadora, atrau gent de fora però conserva l'ambient del poble i genera identitat.
● La garrinada hauria de canviar de format i ubicació
● No trobo molt correcte fomentar l'alcohol als joves a les 18:30 de la tarda amb 7 caipirinyes a 10€ a la Caipirinyada

Si treuries, afegiries o canviaries alguna cosa de la programació, explica'ns-ho:  41 respostes



● El tobogan d’aigua va ser una que molt bona idea. El problema va estar que durava molt la cua. Però el problema mes gran, al 
principi, va estar que també es tiraven els grans. Feia que els petits treguessin molt. Ha de ser una atracció de nens i no de 
grans.

● Jo treuria els petards..... N'hi ha en excés..... Uns quants d'acord però en aquest poble en tireu masses
● Treuria la Garrinada
● Ho he dit abans.concerts música comencen massa tard.El disjey de Can Doro els dos dies k va tocar no em va agradar gens.Un 

día molta cançó catalana i k no es pot ballar i l altra dia la música poc ballable.Trobo k un disjey ha de posar música actual.
● Jo canviaria la fedta de la terrissa uust despres de festa major. Crec que el volum de visitants es multiplicaria, ja que tota la gent 

que visitaria la Festa major estaria al corrent de la fira.
● Dons si treuria tants petarts diables han sortit cada dia.
● Controlar la garrinada donan preferencia a la gent del poble, a, fi de comptes es la, festa, del nostre poble, no del barri pescador
● Tornaria a posar els 'Hippies' de sempre....li falta això.
● Als espectacles infantils posaria carpes pel sol.
● La Ruixada la faria a la Font Picant per aprofitar l'aigua que es llença sense treure'n profit.
● Als concerts de la Garrinada hi hauria d'haver un minim de dues entrades/ sortides ja que aquest any hi va haver una 

"abalancha" per entrar i podria haver passat una desgracia.
● Trobo a faltar més parades de "hippies" com en anteriors festes.
● Events infantils on hi hagi sombra, escola Bernat de riudemeia millor que escola argentona
● Trobo que s'haurien de renovar i donar oportunitats a altres orquestres O grups perquè vinguin a la plaça Nova ja que per 

exemple l'orquestra meravella ve dos cops i amb un ja n'hi hauria prou.
● Oques grasses va ser un gran concert però el fallo va ser per entrar
● El dj de can Doro no posava cançons disco i el dj hochi (garrinada) com va anar a les Santes i a Orrius ja ens sabíem el seu 

repertori de cançons.



● La fira d'atraccions va durar més poc que altres anys.
● Per a poder pujar al tobogán d'aigua havies de fer mínim 1 h de cua i amb els nens petits costa de fer.
● Els focs d'artifici d'aquest any han sigut molt aburrits i anaven molt lents
● - intentar no coincidir amb programacions wais als diferents espais (6 agost)
● - el tubogan genial però si fos doble fariem la meitat de cua
● - el cartell de Garri ha de ser proporcional a l'espai on es celebra.
● - s'ha de garantir la seguretat de qui va a la festa, dintre i fora del recinte
● La xeringada amb molt poc sabó. La vam trobar pobra respecte als anys anteriors.
● s’ha de replantejar la nit boja, sempre hi ha el mateix tipus de grups i a més aquest any hi havia massa gent (de fora) que van 

venir a veure el diversiones.
● Afagiria que la fira de la terrissa es tornes a fer els dies de festa major
● Quan es fa la passada pels carrers a les 4 del matí començant per la plaça del Molí, jo la faria només amb música i suprimiria 

del tot els petards; també suprimiria la repicatronada, massa contaminació acústica i despesa innecessària
● Música dels 80 ideal i orquestra Maravella molt bona
● cues massa llargues al tobogán acuàtic, s'hauria d'organitzar de manera diferent
● TREURIA LA GARRINADA
● Canviaria de lloc i/o d'espai la Garrinada. El format actual es perillós
● Trobo que la festa major és molt important per al poble. Senzillament el que faria és sobreenfatitzar-la cap al poble.
● El castell de focs molt fluix. Canviaria per reforçar pirotècticament nit boja. O piromusical a plaça Nova.
● Posaria més seguratat a la gartinada
● Els Dj's o grups de versions que siguin més aviat i fer-ne alguns de cançons actuals i conegudes ja que tindrien més èxit. Perquè 

la Garrinada es centra molt en un tipus d'estil de música determinat i els actes dins el poble són més bé per gent gran o molt 
petits. Les cançons actuals dónen opció de tenir un públic més ampli.

● Afegiria la festa de la terrissa a la festa major



Posa una nota global a la Festa Major 2019



Què milloraries, canviaries o afegiries:    67 respostes

● La garrinada , fatal , gent durmint al carrer , beguts-des, la Portaria a un poligon fora del Pople
● Millorar entrada a la garrinada per la gent del poble
● Fer coincidir la festa major amb la terrissa
● La coincidència de certes cartells entre fm i garrinada
● La festa major cada any está genial, pero trobo que cada cop es tiran mes petards. Crec que no fa falta tants. Primer perque molesta 

a la gent que ha de treballar y a la gent gran. Segon perque hi ha gent que li te panic y si es un día dels focs dons es pot aguantar. Y 
tercer, y no menys important, els animals o pasen realment malament y son 4 días de petards.

● Acabar a les 11 de la nit i començar un concert una hora mes tard es fa feixut,sense gaures posibilitats mes.
Es una cosa que es pot millorar.

● Es tiren máses petards y sense gaire control acabant a dins de les vivendes quan es tiren.
● La Garrinada faria un festival a part

Pubilles, antic
Per la gent jove venen grans grups
Per la gent no tan jove grups més baratets
Càntir ha passat de 15€ a 23€ una animalada de preu!! Popularitzar el preu

● Aparcament
● Seguretat
● Llocs d'atenció sanitària
● Els petards i focs són contaminants... i anacrónics.



● La Guardia Municipal, és soberbia i intransigent. Representar l'autoritat no vol dir ser Marical de Camp ni dictador. Haurien de rebre 
lliçons d'humanitat.

● com he explicat, eliminaria la tarda underground per les pintades que va fer alguna gent d'allà pel poble i regalaria entrades per a la 
gent del poble pels dies de Garrinada de gran afluència

● Me parece una fiesta fantástica y hemos disfrutado mucho los fuegos artificiales gracias,,,,escepto, que en la fiesta de la garrinada 
,los jóvenes que vienen de otros pueblos colindantes,están demasiados descontrolados y desinibidos(debido al alcohol), a la hora de 
festejar nuestras fiestas,y pediría más control policial, sobre todo para poder estar tranquilos a la hora de dejar a nuestros menores 
por los alrededores, gracias,un saludo.

● Els espectacle infantils tots a la plaça nova, hi ha molta canalla i es necessita un espai gran
● Garrinada no dona el servei al jovent de la nostra vila
● manca de seguretat i neteja
● M’ha encntat eapectacles x nens un 10! Els grups de versions super divertits! Molt xulo tot
● Posat anteriorment
● Millorar l'Argentast amb més parades i varietat.
● Cambiaría el que se puedan tirar tantos petardos, se tiran demasiados petardos y no está demasiado regulado (a deshoras).
● que sempre es fes el cap de setmana primer d’agost ja que hi ha gent que trevalla i es del poble i no pot gaudir-ho
● Sempre sorprenent, però potser amb massa participació pel tamany d’alguns espais (plaça de vendre, tast, etc)
● La Fira de la terrissa li donava un ambient de festa major al poble q ara no te!
● Els participants al Aixacament dels Càntirs crec que haurien d'anar més ben preparats (munyequeres, faixes......) aquest anys hi van 

haver-hi lesionats.
● La majoria de perfils de vilatans està representat en la FM però, si la Garri està inclosa en aquesta, trobo que felicitar-se anualment x 

haver tingut que tancar portes posant en risc la canalla i jovent del poble no es molt assenyat.



● La proposta del tobogan molt bona caldria afegir més carril per no fer tanta cua, però molt bé.
● Els concerts a Can doro de tarda li falta una mica de caliu al lloc, espai massa obert.
● No hauria fet coincidir Orquestra Gran Porca amb Se atormenta i Miquel Gil, molta gent no sabia a quin dels tres concerts anar 

perquè eren per públic molt similar.
● La garrinada i el tema de l aformanent i la seva gestió és intolerable.
● Molt bé els canvis a nivell de so de la garrinada, abans no s hi podia estar.
● Es Podria valorar un sistema de voluntariat per portar gent gran al concert...
● S’ha de plantejar si volem una festa major de 10 o amb una de 7, passem.
● Sobre Garrinada, ens hem de plantejar, també, si volem l’actual model, no es poden portar grups de 1a linea, no es pot absorbir tota la 

massa de persones que venen durant unes hores.
● Si es vol portar grups de 1a linea, potser s’ha de muntar un festival i no hipotecar la seguretat de tota la Festa Major, per uns 

concerts.
● Canviaria el sistema de ala Garri nada per controlar l'aforament i que la gent del poble pugui disfrutar. Per exemple creant entrades 

que es vagin a buscar al ajuntament.
● Varietat en l’orquestra, sempre és la mateixa.
● Pirotecnia..... I decibels
● Falta més aparcament
● Posaria més parades d'artesania, no posaria l'argentast i ho tornaria a juntar amb la fira de la terrissa. Desde que es van separar, les 

festes del poble no són el que eren
● No em sembla bé l'ús excessiu de la pirotècnia, especialment una de les darreres nits q es van llençar petards a les 3 am. Els que 

tenim animals i nens petits no ho gaudim gens. I no ho trobo necessari.
● A les matinades hi ha gent que x la beguda o el cansanci és més incivica i deixem el poble ple de brossa.



● Seguretat a la garrinada, es imprescindible.
● Ja he comentat tema diables i garrunada
● Actes infantils tarde escola.argentona, molta calor, no hi ha espais de sombra
● Sobretot organització a la Garrinada. Massa gent i no control.
● Tema espectacle infantil no buscar coses extranyes i apostar per espectacles de sempre. S'avorreixen a la majoria d'espectacles o no 

els acaben d'entendre.
● Afegiria més paradetes Hippies com abans.
● Ja que som tan de reciclar, montaria algun taller per aprofitar les coses que llencem o explicar segones i terceres vides d'aquests 

productes que ja no ens son utils tal com son ara. I acabar de conscienciar a la població.
● Canvi de format de garrinada, anularia les pubilles, la banda de música la treuria de acompanyar els gegants.
● Crec que estem temtant massa la sort en el tema de l entrada a Garrinada!!! Ja fa anys que hi ha allaus humanes.....no espereu a 

perdre mesures quan hi haguin desgràcies humanes...!!!
● Els d'argentona poder entrar als concerts de Garrinada i no quedan-se molt fora com a oques Grasses
● Ho he explicat a la pàgina anterior
● Treure tants dies d'orquestres, i més música actual, dj, etc...
● Les havaneres les faria a la Plaça Nova. Poques parades de artesans
● Felicitacions en general, hem gaudit molt. Tots els actes de F.M. s'han clavat.
● Hem preocupa com els més joves poden incorporar-se a la festa de nit en un entorn segur i inclussiu, i no morir aixafats en el intent.
● Després de 3 anys de problemes d'aforament i accès a la Garrinada hem d'obrir debat sobre el model de festa que el col.lectiu està 

triant.
● Espero que hi hagi oportunitat de poder parlar-hi



● Xeringada gens espectacular.
A la Font Picant ens va semblar molt pobre la tarda amb Cronopis. I a més no podien participar nens de 2 anys (no hi havia res per 
tan petits). També faltava la tirolina i els seeways que hi havia hagut en anys anteriors que atreia molta gent i animava moltíssim.
L'actuació del Pot Petit excel.lent però s'hauria d'haver fet a l'escola d'Argentona, que té un escenari més potent i és un espai més 
gran.

● Referent al Pot Petit us agrairem que els torneu a contractar ja que són tot un éxit!
● la nit boja per mi està massa enfocada a gent d’entre 40-50 anys, i no entenc l’espai entre que acaben els concerts i les matinades.
● cal millorar la seguretat del poble a les nits, sobretot pel que fa als joves que beuen i la lien.
● Accés a La Garrinada, amb prioritat pels vilatans
● Canviaria Activitats infantils de la garrinada. Es un espai a massa sol.
● Canviaria l'argentast. No veig el perque d'una fira alimentació a la festa major
● Milloraria l'activitat del tobogánt d'aigua afegint un segon. Hi havia massa cua.
● Bé, però massa soroll de petards a la matinada i suprimiria la repicatronada violenta
● añadiría refuerzo de limpieza de papeleras durante la tarde-noche, había papeleras desbordadas de basura.
● Tema espectacles, actuacions perfecte, fira d'atraccions cada dia pitjor, tema Garrinada cada any ve més gent i és més agobiant pels 

veïns d'Argentona, tema seguretat i voluntariat be.
● Nit boja: Amb les dues orquestes els temes musicals son molt repetitius, o sigui...suprimir la segona orquesta per un dj amb èxits del 

moment.
Garrinada: Cal un replantejament! Si es considera un festival amb grups del moment que abarca grans masses de gent, caldrà un nou 
espai. Si no es considera un festival amb grups locals o grups que no tinguin tan de nom, mantenir l'espai.

● Crec que haguera de ser com fa anys enreda la ceràmica el mateix dia de la festa major i engasten massa euros amb petar i la 
garrinada, el mateix nom ja diu el quest . Ve gen de fora i fa malbé la festa



● El dia de les Havaneres, a la plaça nova, després del Correfoc de Bèsties, va trigar molt a començar l'actuació del grup dels 80
● El espai infantil de la garrinada a la tarde toca molt el sol i no pots gaudir de la festa
● Milloraria la programació musical en els espais centrals del poble
● M'ha agradat i la hem disfrutat, tant les activitats com l'organització són bones, com a punts mes fluixos: l'aparcament , les papereres 

plenes, i algún acte amb molta assistència de públic que donava respecte la seguretat.
● Mases actes a l'hora
● Lunic fallo la garrinada ja no es lo que era ni u sera.....
● Tornaria a fer coincidir la festa de l'Argilà amb la festa major
● Aforo garrinada, no podem morir de èxit, tenim que ser inclusius però no pot ser que gent d'Argentona no pugui entrar a la garrinada
● Canviaria de lloc i/o de dates a la Garrinada. El format actual és perillós
● Enguany, la festa ha estat —o, almenys, al meu judici— molt millor que els darrers anys. Portava uns cinc anys una mica decebut, i 

aquest any celebro que aquesta ratxa a què feia referència hagi finalitzat. Ara bé, això no acaba aquí: l'any que ve, més i millor, com 
se sol dir.

● Aprofito per felicitar i agrair a tot aquell o aquella que hagi fet possible la festa.
● Moltes gràcies per l'enquesta, espero que n'hi hagi moltes més.
● ~Maiky
● La garrinada porta molta gent problemática, he vist gent amb droga i trencant senyals
● Més paradetes artesania i gastronòmiques.
● No donu un 10 pk queda molta feina.
● La garrinada els locals venen alchol


