INFO
ORME DE RE
ESULTA
ATS SOBRE LES
ENQ
QUESTES REA
ALITZA
ADES DURA
ANT
LA F
FESTA MAJO
OR DE LLIÇÀ
À
D’AM
MUNT
T

Informe de resultats sobre el procés d’enquestació a la Festa Major de Lliça d’Amunt

Continguts
1. INTRODUCCIÓ ................................................................................................................. 4
2. L’ENQUESTA .................................................................................................................... 4
2.1. La informació recollida .............................................................................................. 4
2.2. La representativitat de la mostra ............................................................................... 4
2.3. Les persones enquestades ......................................................................................... 4
3. ELS RESULTATS ................................................................................................................ 5
3.1. Sexe de les persones enquestades............................................................................. 5
3.2. Edat de la mostra ...................................................................................................... 6
3.3. Nivell d’atracció de la festa........................................................................................ 6
3.4. Freqüència a la que assisteix a la Festa Major ............................................................ 8
3.5. Maneres de participació a la Festa Major.................................................................. 10
3.6. Grau d’itinerància a les activitats ............................................................................. 12
3.7. Motivacions per anar a la Festa ................................................................................ 15
3.8. Valoracions generals de la Festa .............................................................................. 18
3.9. Propostes de millora ............................................................................................... 19

Setembre 2016

2

Informe de resultats sobre el procés d’enquestació a la Festa Major de Lliça d’Amunt

4. RESUM DE LA DIAGNOSI ................................................................................................. 21
6. ANNEX (Model d’enquesta) ............................................................................................ 24

Setembre 2016

3

Informe de resultats sobre el procés d’enquestació a la Festa Major de Lliça d’Amunt

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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idonis p
per fer aqu
uesta recollida de la m
manera més
s representativa possib
ble de la diversitat
poblacional de la festa:
f
- El sop
par de les àv
vies.
- La Jug
guesca.
- La barraca.
- La nit de la flashback.
migueix.
- El form

3. EL
LS RESULTATS
3.1. Sexe de le
es person
nes enqu estades
Del tota
al enquestatt, 139 perso
ones eren h
homes i la resta, 165, dones.
d
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3.2. E
Edat de la
a mostra
L’edat m
mitjana de les persone
es trobades a la festa és
é de 38,2. Edat una m
mica més ba
aixa que
la mitja
ana poblacio
onal real, qu
ue se situa e
en els 40,5 anys.

3.3. N
Nivell d’attracció de
e la festa
a
Per nive
ell d’atractiivitat s’enté
én el perce ntatge de visitants
v
a la festa qu
ue no resideixen al
municip
pi. En aque
est cas aqu
uest percen
ntatge és del 14%, comparat am
mb altres municipis
m
podríem
m dir que l’a
atracció és relativamen
nt baixa.
Per tal d’analitzar l’atractivita
at interna, é
és a dir, de les diferen
nts zones dee la localita
at, s’han
diferencciat 6 àrees
s. Tal com es pot veure
e al plànol següent:
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ZO
ONA 3

ZO
ONA 4

ZONA
A1

ZON
NA 2

ZO
ONA 6

ZONA 5

es que resiideixen al municipi trobem una majoria de
el centre
Tanmatteix, entre les persone
(Zona 1, amb un 35%
3
del total); la Zona
a 4 (Ca l’Arttigues, Ca l’Estaper, C
Can Costa i Pinedes
del Vallès; amb un
n 20% de rep
presentativiitat); la Zona 5 (Can Sa
algot, Can LLledó i Mas Bo, amb
un 12%
%) i la Zona 3 (Can Fare
ell, El Pinar i Pineda Fe
eu, amb el 11%).
1
La ressta de zone
es (2 i 6)
tenen m
molt poca re
epresentativ
vitat a la Fessta Major.
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3.4. Freqüència a la que assiste
eix a la Fe
esta Majo
or
La enorrme majoria
a de persones enquesstades té un alt grau de fidelitatt a la festa, ja que
assisteix cada any..

En aque
est sentit, no
n trobem gaires diferrències segons sexe. No
N obstant,, els joves semblen
s
ser el ccol·lectiu més
m
fidelitza
at i, en seg
gon lloc, el grup de pe
ersones graans. En qua
ant a les
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zones d
de residènc
cia, trobem un significcatiu 75% de persones no residen
nts que ass
sisteixen
munt, així com una major
cada an
ny a la Festa Major de
e Lliça d’Am
m
fidelittat per parrt de les
zones 1
1, 2 i 4 (tam
mbé de la zona 6, però
ò s’ha de te
enir en com
mpte que en
n aquest cas
s només
hi ha 4 casos tro
obats, per tant,
t
la mo
ostra no re
esulta gaire significativva com per treure
conclussions).
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3.5. M
Maneres de
d particiipació a lla Festa Major
M
Sobte l’alt percenttatge de pe
ersones (38
8%) que es defineixen com a volu
untàries en la seva
a de relacionar-se am
mb la Festta. Això in
ndica un alt
a grau dee comprom
mís amb
manera
l’esdeve
eniment.

es diferències entre ho
omes i done
es en la partticipació. En
n efecte, els
s homes
Es detecten algune
xen un major percenta
atge de con
ntractats a la
l Festa (7%
% del total d
d’homes, 3%
% de les
assoleix
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dones), mentre que elles tene
en un pes m
major en el voluntariat
v
(35%
(
dels ho
omes sobre
e el total
del seu grup i 41%
% de les dones).

pel seu grau
u d’implicac
ció a la Festta, amb un 51% que
Segons edats, el grup de joves destaca p
neix com a voluntari/a. Torna a sobtar el grau de co
ompromís d
de les perso
ones no
es defin
residents a la festa
a. En efecte,, el 20% del s no residents es defin
neixen com a voluntaris/es.
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3.6. G
Grau d’itin
nerància a les act ivitats
A través de la preg
gunta sobre
e la quantittat d’activita
ats a les qu
ue assisteix
xen es pot observar
o
quin és el seu grau d’itineràn
ncia, fins a quin punt són
s
atrets per
p una act ivitat o per la festa
en gene
eral. Veiem
m que en un
n 40% dels casos, la itinerància és molt altta, a la que
e es pot
sumar u
un 50% més
s de person
nes que passsegen per entre
e
2 i 5 activitats d urant els diies de la
Festa. P
Per tant, es pot conclo
oure que en
n general l’a
atracció és la festa méés que una activitat
en conccret.
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Per sexes, torna a haver molt poques dife
ferències en
ntre els grup
ps.

a un patró clar
c
en el gr au d’itinerà
ància segons grups d’eedat.
Tampocc es detecta
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El grup
p de residen
nts tendeix a “moure’ s” més perr la festa que el de no
o residents
s i el de
residents de les Zo
ones 5 i 6 del municipi .
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3.7. M
Motivacions per an
nar a la F
Festa
Les motivacions principals pe
er anar a la festa són els concerts
s de l’Embaarraca’t i, en segon
lloc, la Juguesca. Entre les activitats
e cultura popular
a
de
p
s’in
nclouen el Ball de gitanes, el
efoc. Entre lles singularrs, el sopar de les àviess i l’homena
atge a la
cercavilla de gegants i el corre
vellesa.

egons sexe
e de les p
persones en
nquestades són, una altra vega
ada, poc
Les differències se
significa
atives, tot i què les dones tend
deixen a de
estacar una
a mica méss la Jugues
sca i els
concertts de l’Emba
arraca’t.
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S’obserrva una ten
ndència cla
ara de les motivacion
ns segons grups d’ed
dat. La gent gran
assisteix especialm
ment a les activitats de cultura popular i a les sing ulars; els joves
j
es
concenttren en esd
deveniments
s com la Jug
guesca i els
s concerts de
d l’Embarrraca’t; els adults en
general, se situen
n al llarg de totes les opcions, però es
specialmentt en les activitats
a
esca.
familiarrs/infantils, els concertts i la Jugue

p activitat s de tota mena,
m
tot i què en meenor mesura
a que el
Els no residents són atrets per
grup de
e residents.
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En un a
anàlisi per zones, les diferènciess són poc rellevants,
r
tot
t i què ess pot obserrvar una
certa prreferència de
d les Zones
s 1 i 3 per l a Juguesca,, així com una
u distribu
ució de preferències
pràctica
ament igualitària entre les persone
es que viue
en a la zona 5.

Dins de
el concepte “Altres mottivacions, ap
proximadam
ment el 12%
% de les perrsones enqu
uestades
assenya
ala altres motivacions
m
, entre less que desta
aquen trobar-se amb els amics o gent
coneguda, així co
om anar a activitats cconcretes (2
24 hs ciclo
omotors, attraccions, exhibició
e
karate, veure balls i/o concertts, anar a la
a fira, etc.).
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Altres motivacions
Trobar‐se amb els amics/amb gent
24 hs ciclomotors
Atraccions
Fer poble
Exhibició karate
Ball / Concerts
Participar en alguna activitat
La fira
Acompanyar/veure a la família
Gaudir de la festa, passar‐ho bé
Activitats esportives
Conèixer a la gent del poble
El bon ambient
Acompanyar a familiars
Fer un servei de manera altruista (voluntariat)
Treballar
Festes nocturnes amb DJ
Veure alcohol

nº respostes
9
5
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

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).
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3.9. P
Propostes
s de millo
ora
Per últim, a la pregunta “Què
è millorariess de la Festta Major?”, un 38% resspon amb diferents
d
proposttes de millo
ora, amb un
n total de 5 4 idees. Aq
questes suposen un ve ntall molt ampli
a
de
suggeriments que
e s’ha agrrupat en ttres grans temàtiques: Propostees d’accessibilitat,
Proposttes d’organització i Pro
millora del programa d’activitats.
opostes de m
d

Millores
D'ACCESSIBILITAT
1 Més aparccament al ceentre durant la festa
2 Places apaactament disscapacitats a prop de la festa
3 Que no ess posin obstaacles als dom
micilis
4 Que hi haggi busos noccturns
5 El trenet
6 Posar méss cadires
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D'ORGANITZACIÓ
7 Major implicació de l'Ajuntament amb la Juguesca
8 Millorar la puntualitat de les activitats
9 Més seguretat / policia a la festa
10 Els concerts comencen molt tard
11 La difusió no arriba als voltants de Lliça
12 Control del flashback per al jovent
13 Control "botellón"
14 Control de la venda de begudes alcoholiques a menors
15 Concentrar les activitats al centre
16 Posa les activitats a un altre lloc (dscampat de l'IES)
17 Desplaçar el flashback a un altre lloc
18 Rebaixar els preus de les consumicions
19 Posar més papereres per escombreries
20 Les casetes amb més taules i millor menjar
21 Més decoració festiva als carrers principals
22 Habilitar més d'una zona de concerts
23 Canviar la data de realització de la Festa
DE LES ACTIVITATS/PROGRAMA
24 Més concerts i més variats
25 La fira, més paradetes
26 Més activitats per adolescents
27 Més activitats infantils (sobretot cap de setmana)
28 Estendre l'horari de les nits de festa al Pinar
Més activitats per joves (carpa discoteca, concerts més
29
llargs...)
30 Que els grups de la Juguesca siguin més oberts
31 Més activitats durant el dia
32 Que no se solapin els actes
33 Es troba a falta l'espectacle pirotècnic
34 S'ha de respectar el cercavila
35 Tancar el flashback per l'ambient que genera
36 Activitats esportives durant la festa
37 Organitzar més activitats socials
38 Més atraccions de fira
39 Millorar/fer un pregó
40 Més activitats participatives
41 Recolzament d'activitats de pensionistes
42 Millorar l'espectacle final del Sopar de les àvies
43 Tornar a fer els jocs de tancament
44 Posar alguna novetat cada any (com els monòlegs!)
45 Activitats per a gent amb discapacitat, malalties mental
Eliminar del pressupost el Sopar de les àvies (sembla
46
una festa privada i elitista)
47 Activitats infantils més actives, com el formigueix
48 Concerts de música en català
49 Donar suport als grups locals
50 Concerts més importants, el dissabte
51 Eliminar l'Expo
52 Més activitats a la Juguesca
53 Falten activitats per menors de 7 a 12 anys
54 Més activitats de teatre
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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
Festa). Destaca especialment el grup de

nivell de compromís

joves,

amb la

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
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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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6. AN
NNEX (M
Model d’enque
d
esta)
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