
8 respostes

RESUM INDIVIDUAL S'accepten respostes

Com consideres que ha estat la durada de la Fira ? (8 respostes)

Quina durada proposes i per què ? (4 respostes)

Em sembla molt correcte la durada que se li ha donat

Massa llarga perquè representen moltes energies concentrades i poca gent.

Una setmana més un sol cap de setmana

Crec que una setmana està bé

Com consideres que ha estat el volum d'activitats ? (8 respostes)
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Com ho milloraries ? (4 respostes)

Les activitats han estat moltes i molt diverses, el problema era que més d'una vegada es solapaven entre
elles i no era posible assistir a totes les que haguéssim volgut.

Evitaria que se'n fessin dues a la mateixa hora

Entenc que 3 és el punt just entre massa i massa poc.

algunes activitats importants s'han solapat

Com consideres ha estat la varietat d'activitats ? (8 respostes)

Quines activitats eliminaries ? (6 respostes)

El concert de música del dissabte a la nit, deslligant-lo de la ﹌쇶ra
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Crec que la varietat ha estat molt encertada ja que s'han realitzat activitats per tots els públics.

Tres xerrades entre setmana, no pas cada dia. I replantejar l'activitat per a joves...

Entenc que 3 és el punt just entre massa i massa poc. Eliminaria el concurs de mascotes i la ﹌쇶deuà, que
són bones activitats, però que les faria fora de la ﹌쇶ra

el concert per la gent jove, ja que no haver assistència de la gent a qui anava dirigit

Activitats musicals adreçades als joves.

Quines activitats afegiries? (3 respostes)

Activitats lúdiques per la mainada a l'entorn de la ﹌쇶ra.

concert io ball per a tots els publics

Activitats organitzades i dissenyades pels joves (recolzades per l'ajuntament).

Quina qualitat consideres han tingut les següents activitats ?

Altres comentaris (2 respostes)

Sobre el mercat artesanal i els tallers: no té sentit que el taller de cadires de balca i el taller de dibuix
infantil siguin gratuïts i la resta de tallers siguin pagant. L'Ajuntament hauria d'arribar a un acord econòmic
amb els ﹌쇶raires pq tots els taller siguin gratuïts.
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Xerrada Aiguamolls i pintura Fideuà popular Xerrada Activitats agrícoles i
arts de pesca als estanys
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Que activitats semblants no es solapin (plantes remeieres i sortida botànica)

Quin dels temes següents triaries per la ﹌쇶ra 2017? (8 respostes)

Quins altres temes consideres són interessants ? (2 respostes)

La serra de Verdera: llegendes, ꕖ찜ora, fauna, activitat humana 
(una mica el mateix que s'ha fet aquest any amb els estanys dels aiguamolls, però ara amb el focus posat
a l'altre parc natural del poble: al del cap de Creus)
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