Enquesta de celebración de les Festes de les falles Vall de
Boí 2020
Sobre l’opinió de l’enquesta, us passo els resultats a data
d’avui (16 de maig) que ja queda tancada
214 respostes
Anul·lar-les

Esperar evolució situació fins a finals de maig (194 respostes)

Fer-les restringides, cada poble en la seva data i sense publicitat

Retrassar les que no es puguin celebrar i buscar una possible data conjunta?

Altres
Després hi hagut diferents opinions, en aquest apartat, en total 30 respostes:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Falles si o si! Nomès es residents de cada poble, sense publicitat! Les falles son
nostres, nosaltres som es falles!!
Lo primer es lo primer les falles y els rantiners estaran l’ank k be. la salut......
El dia del patrimoni de les Falles seria una bona data
Trasladar la baixada a la segona quinzena d’agost. Atès que els tècnics sanitaris
parlen ja de confinament tot el mes de juny.
Esperar a l'any proper. Com qualsevol esdeveniment lúdic no és imprescindible
per la vida. Celebrar-les podria suposar un perill les persones.
El setembre és una aposta segura. No hi ha tanta gent com al juliol, fa bon
temps i serà més íntim. Així s'evita aquells turistes que vénen de lluny. També
anirà bé per descongestionar aquesta bogeria de gent dels últims anys. A més,
baixar falles per tancar l'estiu (21 d setembre) també té la seva simbologia.
L'aplec i patum també ho fan al setembre. Gràcies
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Que només corrin gent del poble a cada falles, ni gent d'altres pobles ni turistes
ni amics.
Fer-les amb la gent de la Vall, cada poble en una data diferent fora de
temporada i sense publicitat, sense turistes
Esperar fins finals de maig a vere com evoluciona, i sino fer-les restringides
cada poble
Aplaçar la data de les falles i festes de tots els pobles si es necessari segons les
circumstàncies, per tal de poder celebrar-les de la manera mes normal possible.
Quan es van proclamar patrimoni de la humanitat ja es va fer una baixada al
octubre, crec que seria una bona opció per a poder-les celebrar i no tenir que
anul·lar-les
Fer-les cada poble en una data conjunta per la nit de Tots Sants o una data
important entre novembre i desembre.
Fer les falles i la festa nomes per la gent de la comarca.
Estaria be que cada poble podes dir la seva....tambe crec que s hauria de
restringir l enquesta a gent censada a la vall....per el que veig aqui pot votar tot
deu!
Estaria bé fer-les tots els pobles el mateix dia. Per Sant Joan seria xulo donat
que és la festa del foc.
jo les faria, si si pot cada poble el seu dia sense turistes amb la xent d aquí (
entes ampliament) amb un nombre maxim de xent a l espai piblic (fent calcul
cada 2 m2 1 persona) . però hem d esperar al maig a vere que diuen del
desconfinament....a dalt a faro tb s haurà de mantenir espai entre fallaires...però
no conto que sigue cap problema... ànims i gràcies x preguntar!!!!
Crec que el primer que s'hauria de fer és esperar fins a principis de juny per
veure l'evolució de la pandèmia per concretar les mesures. En cap cas anul·lar les, fer un recompte de la gent que correria falles a cada poble per saber si són
menys de 50 per poble. Només hi haurien de córrer les persones empadronades
a cada poble. Seguir les mesures de seguretat adients per poder-les
desenvolupar de manera correcta.
Podem esperar per decidir res, tal com va el desconfinament pot canviar molt
d’un dia per l’altre! Per poc que es pugui les correria, sense publicitat, sense
turistes, ... almenys per la canalleta...respectant totes les mesures de seguretat
que en aquells dies es requereixin!
Esperar a veure com es va desenvolupant els aconteixements i en funció d’això i
quan es dongui les condicions decidir.
Jo crec que aquest any, donat les circumstàncies que ens trobem, toca que les
falles siguin nostres de nou! No fer publicitat serà la clau i jo celebraria les falles
entre setmana per evitar turistes!
Crec que aquest any, sempre i quant ens ho permetin, seria una bona opció
trobar un únic dia per celebrar totes les baixades de la Vall a la mateixa hora!
Retrasant aquesta data, crec que ajudaria a tenir també més possibilitats de
participació per a les primeres baixades ja que tenen més risc de ser anul·lades
per proximitat a la situació actual!!

▪
▪

Baixar simbolicament a cada poble 3,4 persones , sense deixales perdre.
Esperar a que el govern digui els aforaments q es permetran al.juny juliol i saber
com.ha evolucionat la.pandemia, i decidir quan falti menys. Si mes no tenir dos
solucions preparades en funció de un escenari més pesimista i un rscenari mes
optimista

▪
▪

Sobre la marxa....🙌✨
Pendre una decisió a dia d’avui sense saber com a anirà el desconfinament es
arriescat... crec que lo millor es deixar passar un temps mes fins a finals de
maig, no cal anunciar-les ni fer-ne ressò, les falles es poden organitzar 2
semanes abans de correls.. encara tenim temps per pendre decisions. Per lo
que fa a la baixada no crec que hi hagi problema mantenint les distàncies.. es
podríem limitar a corre sola gent de la vall. On hi veig més problema es a les
arribades que a cada poble ja se sap on es fan...caldria organitzar i pendre
mesures per que no es produeixen les aglomeracions, de totes maneres crec
que aquet any serà de poca gent
Jo esperaria a veure el que passa en les properes 2 setmanes, si és continua
amb aquesta situació de negocis tancats i no es te previsió per obrir, per
coherència les anul·laria, no hem semblaria molt lògic que un negoci tingui que
estar tancat i es pugue corre falles...
S han de fer si o si
Próxim 2021
Canviar ubicacio dels faros i fer enseses simboliques desde punts controlats
dins dels pobles. Amb grups reduits de persones, mes que res per als nens!
En cas de que finalment es decidís fer baixada de falles, que les baixessin
només la gent del mateix poble on se celebre. Els de Boí a Boí, Taüll a Taüll.
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