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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest document recull la informació provinent d’un procés d’enquestació realitzats els dies 

de la Festa Major de Lliça d’Amunt de Setembre de 2016. L’objectiu és recollir una primera 

aproximació del perfil de les persones que assisteixen a la Festa i de les seves opinions 

sobre l’esdeveniment. 

2. L’ENQUESTA 

2.1. La informació recollida 

L’enquesta compta de 9 preguntes: 3 sobre característiques demogràfiques de les persones 

que contesten l’enquesta, 4 sobre els seus hàbits respecte a la festa major (freqüència amb 

la que assisteix, com participa a la festa, etc.) i 2 més referides a opinions sobre 

l’esdeveniment (valoració general i propostes de millora). El model d’enquesta es pot veure 

a l’annex d’aquest document. 

2.2. La representativitat de la mostra 

L’Ajuntament va desplegar un dispositiu de persones per tal de realitzar 400 enquestes. 

Finalment es van poder efectuar 304 en total. Aquesta xifra suposa un nivell de confiança 

del 92% i un marge d’error del 5%. És a dir, que el 92% de les vegades, la dada real que es 

busca estarà en l’interval de ±5% respecte a la dada que s’observa en l’enquesta. 

2.3. Les persones enquestades 

Les persones enquestades van ser trobades de manera aleatòria durant la festa, ja que es 

tracta d’una enquesta d’atractivitat, on s’intenta recollir la informació de la gent que 

efectivament assisteix a l’esdeveniment. Tot i així, es van escollir alguns espais i moments 
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3.8. Valoracions generals de la Festa 

La valoració general de la festa és molt positiva, arribant a una mitjana de 4 punts sobre un 

total de 5. En un anàlisi per grups, no existeixen pràcticament diferències. No obstant això, 

es poden destacar 3 grups segons zones de residència: Les zones 3 i 4, amb una nota més 

alta (nota 4); seguida de les zones 1, 2 i 5 (nota 3,9); i la zona 6, on la nota se situa en 3,3 

(recordem, però, que es tracta de la valoració de només 4 persones i, per tant, una dada 

molt poc significativa en termes estadístics). 

 

Altres motivacions nº respostes

Trobar‐se amb els amics/amb gent 9

24 hs ciclomotors 5

Atraccions 2

Fer poble 2

Exhibició karate 2

Ball / Concerts 2

Participar en alguna activitat 2

La fira 2

Acompanyar/veure a la família 2

Gaudir de la festa, passar‐ho bé 2

Activitats esportives 1

Conèixer a la gent del poble 1

El bon ambient 1

Acompanyar a familiars 1

Fer un servei de manera altruista (voluntariat) 1

Treballar 1

Festes nocturnes amb DJ 1

Veure alcohol 1
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D'ORGANITZACIÓ

7 Major implicació de l'Ajuntament amb la Juguesca 21

8 Millorar la puntualitat de les activitats 7

9 Més seguretat / policia a la festa 3

10 Els concerts comencen molt tard 3

11 La difusió no arriba als voltants de Lliça 3

12 Control del flashback per al jovent 2

13 Control "botellón" 1

14 Control de la venda de begudes alcoholiques a menors 1

15 Concentrar les activitats al centre 1

16 Posa les activitats a un altre lloc (dscampat de l'IES) 1

17 Desplaçar el flashback a un altre lloc 1

18 Rebaixar els preus de les consumicions 1

19 Posar més papereres per escombreries 1

20 Les casetes amb més taules i millor menjar 1

21 Més decoració festiva als carrers principals 1

22 Habilitar més d'una zona de concerts 1

23 Canviar la data de realització de la Festa 1

DE LES ACTIVITATS/PROGRAMA

24 Més concerts i més variats 21

25 La fira, més paradetes 7

26 Més activitats per adolescents 5

27 Més activitats infantils (sobretot cap de setmana) 3

28 Estendre l'horari de les nits de festa al Pinar 3

29
Més activitats per joves (carpa discoteca, concerts més 

llargs...)
3

30 Que els grups de la Juguesca siguin més oberts 3

31 Més activitats durant el dia 2

32 Que no se solapin els actes 2

33 Es troba a falta l'espectacle pirotècnic 2

34 S'ha de respectar el cercavila 2

35 Tancar el flashback per l'ambient que genera 2

36 Activitats esportives durant la festa 2

37 Organitzar més activitats socials 2

38 Més atraccions de fira 2

39 Millorar/fer un pregó 1

40 Més activitats participatives 1

41 Recolzament d'activitats de pensionistes 1

42 Millorar l'espectacle final del Sopar de les àvies 1

43 Tornar a fer els jocs de tancament 1

44 Posar alguna novetat cada any (com els monòlegs!) 1

45 Activitats per a gent amb discapacitat, malalties mental 1

46
Eliminar del pressupost el Sopar de les àvies (sembla 

una festa privada i elitista)
1

47 Activitats infantils més actives, com el formigueix 1

48 Concerts de música en català 1

49 Donar suport als grups locals 1

50 Concerts més importants, el dissabte 1

51 Eliminar l'Expo 1

52 Més activitats a la Juguesca 1

53 Falten activitats per menors de 7 a 12 anys 1

54 Més activitats de teatre 1
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4. RESUM DE LA DIAGNOSI 

Convé recordar els factors més rellevants de les dades obtingudes: 

 S’ha trobat a un 54% de dones i a un 46% d’homes a la festa. 

 L’edat mitjana de les persones que hi assisteixen és menor que la del 

municipi en general (38,2 anys a la festa respecte als 40,5 anys de la localitat). 

 El nivell d’atracció de la Festa Major per part de residents d’altres municipis és 

del 14%, més aviat baixa. 

 Les zones més atretes per la festa és les definides com Zona 1 (centre) 

i Zona 4 (Ca l’Artigues i els voltants). En segon lloc troben a les zones 

5 (Can Salgot i els seus voltants) i la zona 3 (voltants de Can Farell). La resta de 

zones (2 i 6) tenen molt poca representativitat a la Festa Major. 

 La enorme majoria de persones enquestades té un alt grau de fidelitat a la 

festa, ja que assisteix cada any. Els joves semblen ser el col·lectiu més fidelitzat. 

 Trobem un significatiu 75% de persones no residents que 

assisteixen cada any a la Festa Major. 

 Alt percentatge de persones (38%) que es defineixen com a voluntàries en la seva 

manera de relacionar-se amb la Festa (alt nivell de compromís amb la 

Festa). Destaca especialment el grup de joves, amb un 51% autodefinit com a 

voluntari. 
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 També es pot destacar el 20% dels no residents que es defineixen com a 

voluntaris/es de la festa de Lliça d’Amunt. 

 El voluntariat està una mica més feminitzat, mentre que col·lectiu de 

contractats per la festa, més masculinitzat. 

 En general l’atracció és la festa més que una activitat en concret (el grau 

d’itinerància per les activitats és alt o molt alt). 

 Les motivacions principals per anar a la festa són els concerts de 

l’Embarraca’t i, en segon lloc, la Juguesca. 

 La gent gran assisteix especialment a les activitats de cultura popular i a 

les singulars; els joves es concentren en esdeveniments com la Juguesca 

i els concerts de l’Embarraca’t; els adults en general, se situen al llarg de 

totes les opcions, però especialment en les activitats familiars/infantils, els 

concerts i la Juguesca. 

 Els no residents són atrets per activitats de tota mena, tot i què 

en menor mesura que el grup de residents. 

 Entre les altres motivacions, es destaca trobar-se amb els amics o gent 

coneguda, així com anar a activitats concretes. 
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 La valoració general de la festa és molt positiva, arribant a una 

mitjana de 4 punts sobre un total de 5. 

 Un 38% respon amb diferents propostes de millora, amb un total de 54 

idees. 
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