
Reunió de Valoració de Carnaval 2018. Amb grups i entitats participants. 
Dilluns 19 de febrer. Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa 
 

Assistents: 

Francisco Ariño i Yolanda Gimenez (A. Pepa Colomer), M. Carmen Blanco (A. Tarradellas), Francis Declara (P. Dandolo todo), Eva Torres, 

Cristina Jarreño i Montse Galbe ( A. M de Deu del Carme), Vanessa Alarcon i Manuel Cobos (Escola de la Seda), Dunia Pellisa (T. 

Kaddish), Haydee Cobo (A. del Parc), Pili Sacristan (A Ramon Llull), Juan Bote (Amics Potablava), Cristina Sanjurjo (A Charles Darwin), 

Xavier Miralles (Casa Aragon), Silvia Martinez (A. Sant Jaume), Emi Ruiz (A. Verdaguer),  Ferran Pozo i Miquel Tebar (Servei de Cultura). 

 

Algunes dades que resumeixen el Carnaval de la Peresa 

 
ORGANITZACIÓ: 

 Comissió de Carnaval: 3 reunions. Mitja d’assistents 18 persones 

(grups motor i grups participants en rues). Complement de  

traspàs d’informació i deliberació per via telemàtica. 

 Assemblea Carnaval: 2 reunions. Mitja assistents de 45 persones 

(participants en rues). 

 Equips de Treball: Dijous gras, Rues i Ball de diumenge. 

 Grup de wahtsapp de l’equip de treball de les Rues. 

 Equip tècnic: coordinació (Servei de Cultura), suport a la 

producció (l’Espectacleria) + referents municipals d’activitats: 

dijous, mercats, tallers, vetlla,dimecres, rues, Festa de Carnaval, 

etc.  

 

PARTICIPACIÓ: 
 14 grups i entitats organitzant activitats del programa. 

 9 comparses rua infantil: 470 persones desfilant. 

 21 comparses rua adults: 2759 persones desfilant. 

 Total de participants a les rues: 3.229 persones 

 Implicació dels 3 mercats de la ciutat, Granja Torres, restaurant 

Simfonia, etc. 

 

ACTIVITATS: 

 Programació de 7 dies d’activitats. 

 Novetats del programa: Aperitiu de Carnaval a la Nau de cultura 

popular, Taller d’en Galepis a escoles, recorreguts de les Rues, 

Vetlla al Centric.  

 Numero d’activitats:  36 

 Impacte d’assistència: 30.000 persones aprox. (rues 23.000). 

 
DIFUSIÓ: 

 Programa de Carnaval 30.000 exemplars. 

 Vídeo presentació Carnaval. 

 Web de Carnaval. 

 Anunci a la revista municipal. 

 Anuncis a mitjans (El Far i El Llobregat) 

 Aplicacions d’activitats especifiques (Rues st Cosme, Concurs 

truites). 

 Lones de Carnaval als mercats 

 Entrevistes a el Prat Ràdio.  

 Reportatges a el Prat TV. 

 Dinamització de Xarxes (FB, TW, instagram). 

 

AVALUACIÓ: 
 Fulls d’avaluació per a grups i entitats participants 

 Reunió d’avaluació de la comissió 

 Avaluació tècnica  

 Enquesta ciutadana.

 



 

 

Aportacions dels grups i entitats assistents a la Comissió de valoració del Carnaval: 

 

 ASPECTES A DESTACAR: ASPECTES A MILLORAR: 

Dijous Gras - Molt bé, la coordinació dels grups. 
- Bona organització de la truitada. Enhorabona Casa Andalucia i 
Joves. 

 

- Jocs i animació. Cal renovar-ho de cara a l’any vinent. 
- El canvi d’horari i lloc genera dubte. Cal repensar si el concurs 
de truites funciona pel mati.  

- Cal visibilitat pels patrocinadors de l’acte. (Granja Torres, Mercat 
municipal, CC Ribera Baixa) 

- Repensar el recorregut de la primera processó. 
Carnaval 
mercats 
Rues st Cosme 
Danses carnaval 
Aperitiu 

- Molt bé el recorregut per mercats però cal animar als 
comerciants. 
 

-  Major implicació dels comerciants en l’activitat. 
 

Rues infantil 

i adults 

Rua infantil : 
- molt ben organitzada. No competitiva. El recorregut i la plantada 
molt bé. 

Adults: 
- Molt bé organització de la Plantada. 

- Molt bon nivell de totes les comparses.  

Totes dues: 
- Molt públic  
- Espai de plantada i sortida 
- Millor la col·locació de l’escenari i de les banderoles. 
- Ok Organització a la Capsa. Lluïments, espais, banderes, 

música. 
- Control de so per part de les comparses (la majoria) 

Adults: 
- Cal mantenir les distàncies durant la rua. 
- Es proposa fer una exposició de les carrosses. Donat la dificultat 
de mantenir muntades les carrosses i de trobar un espais adient, 
es proposa una alternativa audiovisual (expo de foto o vídeo). 

- Fomentar l’ús de materials reciclats i altres valors de ciutadania. 

Donat que part de les comparses que surten a la Rua d’adults 
son AMPA, es proposa que abans de començar l’organització del 
proper Carnaval es faci un taller amb elles sobre els valors que 
es poden treballar des de les AMPA i pactar uns mínims. 

- Més temps entre les rues infantil i d’adults. Cal estudiar la 

convivència de les dues Rues. A l’inici de l’organització del 
proper carnaval, es parlarà amb les entitats de lleure per a 
trobar la millor formula per a la Rua infantil (dissabte mati, 
diumenge mati, dissabte tarda, rua conjunta amb adults, etc) 

- Millorar la presència a la documentació i a les xarxes de la rua 
infantil. 

- Fer la rua d’adults més d’adults i la rua infantil més per escoles i 

AMPA. Cal una reflexió al voltant del tema. 
- Tenir disponible espais grans i abans per poder fer els 
muntatges. És difícil, ja que no hi ha espais a la ciutat, però cal 
plantejar-ho. 

- Millorar la il·luminació de la plantada i de la arribada a la Capsa. 
- Acomplir els horaris pactats pel retorn de plataformes 
- Estudiar que es valora en els premis: menys competició. 



Nit Carnaval 

Ball familiar 

Carnaval 

d’en Galepis 

- Molt bo el grup de la nit a la Capsa. Bona festa i gratuïta.  
- Bon grup al ball familiar. Bones les animacions dels pecats 
infantils. 

- C. Galepis: Tallers molt macos amb material per a tothom. 

- La festa va començar molt tard. Anunciat a les 22’30h. El grup 
va començar a les 00h passades. 

 
 

Circ carnaval 

Vetlla 

- Molt bo l’espectacle i el lloc. - La vetlla va passar desapercebuda pel canvi d’ubicació 

Dimecres de 

Cendra 

- Sardinada molt bé (organització, atenció, etc). 
- Molt divertit la processó i les sardines. + de 70 ploraneres. 
- Bona presencia de símbols i ploraneres de comparses. 
- Augment de participació  

- Bon espectacle de foc final. 

- Acumulació de gent entre l’animació de la processó no deixava 
actuar. 

Comunicació 

organització: 
Assemblea 

Comissió 

Reunions de treball 

- Molt encertada tota la difusió. Programa, vídeo, web, etc. 
- Bon funcionament del grup de whatsapp. 
 

 

-  
- No sembla bé que algunes entitats s’apuntin a l’organització per 
afavorir exclusivament el seu projecte de comparsa. Cal vigilar 
aquestes actituds. 

 

Aquesta valoració son la suma de propostes fetes a la Comissió de Carnaval i les valoracions escrites enviades pel grups. Així mateix, es 

fa una avaluació tècnica i una enquesta d’opinió ciutadana (via web municipal).  

 

Amb totes les aportacions, es confecciona una memòria que servirà de punt d’inici del proper Carnaval: La Ira.  

 

Al mes de novembre es tornarà a convocar als grups del Carnaval per a posar en marxa la propera edició. 


