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1. PARTICIPACIÓ ASSOLIDA
S’han distribuït un total de 1.200 exemplars del quadern de debat, donant
com a resultat la participació de 215 llars i aproximadament 575 persones
vinculades al municipi.
2. PERFIL DE LES LLARS PARTICIPANTS
El 78,94% de les llars participants resideixen des de fa més de 10 anys
a Sant Esteve Sesrovires.
El 39,03% de les llars participants resideixen al nucli i la resta (60,97%)
als barris.
3. VALORACIONS SOBRE EL POBLE
El 73’71% de les famílies es manifesten molt o totalment satisfets/es de viure
a Sant Esteve de Sesrovires.
Les famílies consideren el nostre poble:
Tranquil: 93’7 %
Segur: 78’7 %
Net: 62’4%
Ben comunicat: 55’1 % (tot i que disposa de pocs serveis: 62’2%).
4. PRINCIPALS ACTUACIONS PER MILLORAR SANT ESTEVE SESROVIRES
Millorar els serveis sanitaris (CAP, serveis mèdics, hospital, etc.)
Millorar el manteniment i neteja de la via pública.
Millorar el servei de recollida d’escombraries.
Millorar la connectivitat amb altres municipis (transport públic)
i els accessos.
5. VALORACIONS D’ACTUACIONS, EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIPALS
Gestió de serveis: els serveis amb una gestió millor valorada són els serveis
esportius, la policia municipal i els serveis socials.
Actuacions de l’Ajuntament: les actuacions dutes a terme per part de
l’Ajuntament més ben valorades són el Projecte Neptú, la Fira de Primavera
i la creació del servei públic de consum.
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6. VALORACIONS SOBRE EL CIVISME I LA CURA DE L’ENTORN
Les actituds incíviques que més preocupen a les famílies són els carres i les
places brutes, els grafitis i pintades no autoritzades, la tinença irresponsable
d’animals i l’elevada velocitat dels vehicles.
7. CULTURA I TRADICIONS
Els elements identitaris amb què se senten més identificades les famílies són:
la Chupa Chups, els Campanars, la vinya i el roure.
Els esdeveniments culturals que més agraden són la Festa Major, el Carnaval,
la Fira de la Primavera, els tornejos esportius i la Cavalcada de Reis.
8. MOBILITAT I SEGURETAT
Mobilitat: els punts del poble on es considera que hi ha un major trànsit
són l’Avinguda Montserrat, la zona de les escoles i la zona de l’institut
i el poliesportiu.
Seguretat: les llars del municipi enquestades manifesten que en cas
d’emergència, principalment s’adrecen al telèfon 112 d’urgències de la
Generalitat. En segon lloc s’adrecen a la policia local i en menor mesura
ho fan als Mossos d’Esquadra.
9. COMERÇ
Mercat setmanal dels dimarts: sis de cada deu llars de les participants són
usuàries del mercat setmanal dels dimarts.
Mercat setmanal dels diumenges: un 44,1% de les llars enquestades compren
ocasionalment al mercat setmanal dels diumenges.
10. SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT
Tres de cada quatre famílies utilitza almenys un mecanisme per estalviar
recursos a la seva llar. Els principals són bombetes de baix consum, mecanismes
de reducció del consum d’aigua, realitzar la recollida selectiva, utilitzar
electrodomèstics de baix consum, i fer ús habitual de la deixalleria municipal.
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11. COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ:
Ús i valoració dels mitjans de comunicació locals: un 86,02% de les famílies
manifesten que gairebé mai miren TV10. Un 16,85% manifesta que sintonitzen
la ràdio municipal.
Els mitjans de comunicació millor valorats són el butlletí municipal, les xarxes
socials municipals i els cartells informatius al carrer.
Participació de les famílies a la vida social i comunitària del municipi: la
població desenvolupa una extensa diversitat d’activitats al municipi, entre les
que destaquen principalment les de caràcter esportiu, de formació no reglada
i culturals.
12. MODEL DE FUTUR PER AL POBLE
Tres de cada quatre famílies consideren que el creixement futur del municipi
hauria de ser contingut i moderat.
Usos futurs del sòl disponible: els espais que en major mesura consideren
que caldrien augmentar són els que es destinen a oferir serveis a la població
resident actual, sobretot equipaments, espais verds, culturals i d’oci. També
es reclamen més espais comercials.
13. VALORACIÓ DEL QUADERN DE DEBAT
Un 88,32% de les famílies participants valoren positivament el quadern
de debat com a eina per recollir la opinió de la població.
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