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Presentació

L’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires, amb el suport del Servei de Convivència,
Diversitat i Participació Ciutadana de la Diputació de Barcelona, ha decidit dur a terme un
procés de participació ciutadana amb la finalitat de conèixer la percepció de la seva
població sobre diversos aspectes relacionats amb el model de poble i sobre possibles
necessitats de la població.
Per tal d’assolir aquesta finalitat s’ha dissenyat i dut a terme un estudi de percepció
ciutadana mitjançant la metodologia de Debat Familiar. Segons aquesta metodologia, la
família és considerada com l’agent informador de la recerca, partint de la premissa que és
un element fonamental de l’estructura social de la nostra societat, en la qual podem trobar
persones de totes edats i condicions socioculturals. Aquesta eina pren la forma clàssica de
qüestionari, però requereix obrir un procés de diàleg i consens en el si de les famílies, a
l’hora de donar resposta al qüestionari. Per tant, la informació recollida amb aquest
mecanisme es pretén que sigui producte de la discussió i el consens, per tal de definir les
necessitats, preferències i expectatives de tots els membres de les famílies en relació als
temes proposats.
Els objectius plantejats amb la posada en marxa d’aquest mecanisme de participació i
consulta han estat els següents:
• Generar un espai didàctic de comunicació, discussió i motivació que permeti a les
famílies esdevenir ens actius de la societat.
• Encetar en el si de les famílies un debat sobre el futur de Sant Esteve Sesrovires.
• Conèixer les necessitats i propostes que parteixen de les famílies com a part de la seva
realitat.
• Implicar a les famílies en la vida social del municipi.

El present informe exposa els resultats obtinguts durant el procés i s’organitza en els
següents apartats:
-

Introducció
Aspectes metodològics
Resultats en funció de diferents àmbits temàtics
Annexos
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1. Aspectes metodològics
Fases del procés.

El procés d’enquestació mitjançant la metodologia del debat familiar s’ha desenvolupat
seguint les següents fases i tasques:

1.

Fase d’organització inicial

Els objectius a assolir en aquesta fase han estat:
-

Definir el contingut del qüestionari, de manera consensuada amb els agents
promotors del projecte (Ajuntament i Diputació de Barcelona). També han participat en
la definició del contingut del qüestionari els centres educatius del municipi.

-

Definir els mecanismes de difusió i comunicació a emprar per implicar la comunitat
educativa en la distribució, complementació i retorn del quadern de Debat Familiar

-

Disseny gràfic i impressió del quadern de Debat Familiar

Les accions desenvolupades en aquesta fase han estat:
a)
Sessions de treball de la Comissió Tècnica de Seguiment, per al disseny gràfic i del
contingut del qüestionari, i la definició dels mecanismes de difusió i comunicació.
b)
Disseny gràfic i impressió dels quaderns de Debat Familiar per part de l’empresa
consultora.

2.

Fase de comunicació

Els objectius a assolir en aquesta fase han estat:
-

Desenvolupar els mecanismes de difusió i comunicació a emprar per implicar la
comunitat educativa en la distribució, complementació i retorn del quadern de Debat
Familiar.

Les accions desenvolupades han estat:
a)

Una sessió informativa a les persones electes del consistori.

b)
Sessions informatives sobre el procés i els seus objectius, adreçada al personal
directiu, personal docent i les Associacions de familiars d’alumnes de les escoles públiques
i privades (només hi ha una privada on el quadern de debat no s’ha distribuït) ubicades a
Sant Esteve Sesrovires.
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c)

Difusió del procés a través dels canals de comunicació municipals.

3.

Fase de treball de camp

Els objectius a assolir han estat:
-

Distribuir, complimentar i recollir els quaderns de Debat Familiar.

Les accions desenvolupades en aquesta fase han estat:
a)

Distribució dels quaderns de Debat Familiar a les aules dels centres educatius.

b)
Distribució del quadern de Debat Familiar a altres equipaments municipals, per tal
d’arribar a altres col·lectius.
c)

Període per a la complementació del quadern per part de les famílies.

d)
Recollida dels quaderns als centres educatius, als equipaments municipals i a un
estand municipal a la Fira de Primavera.

4.

Fase d’anàlisi i retorn de resultats

Els objectius a assolir en aquesta fase han estat:
-

Tractament de resultats a partir de la informació generada

-

Retorn de resultats a la comunitat educativa i el conjunt de la ciutadania

Les accions desenvolupades han estat:
a)
Buidament de dades a un paquet estadístic de tractament de la informació;
depuració de la matriu de dades resultant; codificació de les variables.
b)
Anàlisi quantitativa i qualitativa de les dades recollides. L’anàlisi quantitativa serà
de caràcter univariada i de caràcter bivariada per a les principals variables de control
definides.
c)

Elaboració d’un informe de resultats i presentació a la Comissió de Seguiment.

d)
Definició junt amb la resta de membres de la Comissió de Seguiment dels
mecanismes a desenvolupar per al retorn de resultats a la comunitat educativa i la resta de
la població.
e)

Retorn de resultats.
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FASE 1. FASE D' ORGANITZACIÓ INICIAL

Disseny i validació del contingut del
qüestionari
Definició de la campanya de comunicació
Disseny gràfic i impressió dels quaderns de
Debat Familiar
FASE 2. COMUNICACIÓ

Campanya de comunicació a la ciutadania i a la
comunitat educativa
FASE 3. TREBALL DE CAMP

Distribució dels quaderns de Debat Familiar a
les aules
Període per a la complementació del quadern
per part de les famílies
FASE 4. RETORN DE RESULTATS

Buidament de dades, depuració de la matriu i
codificació de les variables
Anàlisi quantitativa i qualitativa de les dades
recollides
Presentació de resultats a la Comissió de
Seguiment
Retorn de resultats

Metodologia

Tipologia d’estudi
Estudi de percepció ciutadana realitzat mitjançant la metodologia de Debat Familiar.
Aquesta eina pren la forma clàssica de qüestionari, però requereix obrir un procés de
diàleg i consens en el sí de les famílies, a l’hora de donar resposta al qüestionari.

Realització del treball de camp
El treball de camp s’ha desenvolupat entre els dies 21 d’abril i 7 de maig de 2017.

Població a la que s’ha adreçat (univers)
Famílies residents a les llars del municipi.
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Distribució del qüestionari
La metodologia de debat familiar tradicionalment es basa en la incorporació de l’escola
com a via de distribució d’un qüestionari en format de quadern per dirigir-se a les famílies
com a informador principal. En aquest sentit s’han distribuït un total de 842 exemplars del
quadern de debat familiar als següents centres educatius:
-

Escola La Roureda – 320

-

Escola Vinya del Sastret – 225

-

Escola Vinyes Verdes – 47

-

Llar d’Infants La Ginesta – 50

-

Institut Montserrat Colomer– 200

En el cas de l’estudi desenvolupat a Sant Esteve Sesrovires, aquest públic objectiu s’ha
volgut ampliar a la resta de llars del municipi. D’aquesta manera, el quadern de debat a
més de ser distribuït a través dels centres educatius de primària i secundària del municipi,
també ha estat accessible a altres equipaments municipals, a través de Cursos i Tallers i
de les Iniciatives del Casal de la Gent,.
La distribució del quadern ha suposat un treball previ amb les persones a les que ha estat
lliurat, basat en la revisió i comprensió conjunta del contingut del quadern, per tal d’animar
i facilitar la posterior complementació a les llars. Aquest treball previ ha estat realitzat per
part del professorat a les escoles de primària.
A l’escola de secundària i als Cursos, Tallers i Iniciatives del Casal de Gent Gran aquesta
tasca de dinamització h estat realitzada per part de personal municipal.

Grau de resposta assolit
S’han distribuït un total de 1.300 exemplars del quadern de debat. D’aquests s’han recollit
un total de 215 quaderns, el que suposa una taxa de resposta del 16,5% sobre el total de
quaderns posats a l’abast de la ciutadania.
Si ens fixem en la taxa de resposta assolida en els centres educatius, on el quadern ha
estat distribuït directament a l’alumnat, observem que la taxa de resposta assolida és una
mica superior, assolint un 18,76% sobre els 842 exemplars distribuïts als centres educatius.
En altres experiències de debat familiar desenvolupades a municipis d’arreu de Catalunya,
la taxa de resposta ha estat molt diversa, situant-se entre el 10% i el 45%, segons el cas.
Segons això, podem constatar que el nivell de resposta assolit en aquest cas és
equiparable al d’altres experiències anteriors.

Representativitat de les dades
La distribució del qüestionari no ha buscat la representativitat ni la proporcionalitat de la
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població, sinó la variabilitat sociològica de les famílies de Sant Esteve Sesrovires respecte
a les seves necessitats, preferències i expectatives en relació a les qüestions a plantejar.
Segons això, no s’ha contemplat la selecció d’una mostra estadísticament representativa
de la població. Segons això els resultats obtinguts són de caràcter indicatiu sobre la
percepció general de la població en relació a les qüestions plantejades, a mode de
termòmetre social.
El quadern de debat ha estat distribuït a les famílies a través de diferents espais educatius
(escoles i institut) i equipaments municipals. Això comporta que hagi arribat a llars de tot el
municipi, però que també hagin pogut participar algunes famílies que sense tenir la seva
residència al municipi si que desenvolupen part de la seva activitat diària al mateix. En
aquest sentit cal especificar que totes les dades i resultats d’aquest informe han incorporat
les aportacions d’aquestes famílies, excepte en el cas en que s’especifiqui el contrari.

Anàlisi de dades
L’informe es basa en l’anàlisi univariada dels resultats de les variables. Com a estadístic
principal i sempre respectant la naturalesa de les variables, s’ha utilitzat la mitjana.
També s’ha realitzat una anàlisi bivariada de les dades per comprovar la seva distribució
en funció de les variables estructurals que defineixen el perfil de les llars que han participat
en l’estudi. En aquells casos en que les relacions establertes són significatives s’ha
assenyalat a l’informe.

Guia per a la lectura de les taules i gràfics
Com a guia de lectura de les dades que apareixen als diferents gràfics de l’informe, cal
tenir present el següent:
•
Totes les taules i gràfics han estat elaborades a partir de les dades i els resultats
de l’estudi.
•
A les taules i gràfics s’especifica el nombre total de respostes als que fan
referència els percentatges que apareixen, acompanyats de la indicació BASE.
•
Les dades de les taules es donen en percentatges sobre el número total de
respostes vàlides (les no respostes s’han desestimat).
•
En el cas de preguntes multi resposta, on la resposta es basa en la elecció d’una o
més opcions de resposta, es recull en percentatge el total d’entrevistats que han
assenyalat cada una d’elles. Per aquesta raó, en oferir la proporció de casos que
assenyalen cada opció de resposta, el sumatori del conjunt d’opcions és superior a 100.
•
Les dades ombrejades o en lletra negreta ressalten els valors més destacats
(encara que no siguin estadísticament significatius).
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•
Les preguntes de caràcter valoratiu han copsat el grau de satisfacció manifestat
per les llars en una escala valorativa compresa entre 1 i 5 punts. El tractament de les
mateixes s’ha realitzat transformant les respostes a una escala compresa entre 1 i 10
punts per tal de fer més intel·ligibles els resultats obtinguts.
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2. Perfil de les llars que han donat resposta al
quadern de debat
En aquest apartat del document es presenta un recull de les principals dades que
permeten establir un perfil de les famílies que han donat resposta al quadern de debat
familiar.
A partir de les dades registrades comprovem que han participat un total de 215 llars del
municipi, donant resposta al quadern de debat familiar.

Nombre de persones a la llar.
Segons les dades disponibles a través dels 215 quaderns de debat recollits, aquests
representen a un total de 572 persones. El gruix de les llars que han participat en el
debat són llars de 3 o més membres, aspecte esperat, doncs principalment el quadern s’ha
adreçat a les famílies amb infants i joves a la llar. Un 62,5% dels quaderns han estat
completats per famílies de 3 o més membres.
Tot i així, val la pena destacar que la distribució del quadern a través d’altres mitjans per
facilitar la participació de la resta de la població, ha donat com a resultat que més d’una
tercera part dels quaderns (37,5%) hagin estat també completats a llars amb dos o menys
membres.

Gràfic 1. Nombre de persones residents a la llar (en percentatge)
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Base: 184 quaderns
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La comparativa de la distribució dels quaderns de debat recollits i de la població de Sant
Esteve Sesrovires segons el nombre de membres a la llar, permet comprovar que
proporcionalment hi ha una major participació de llars de tres o més persones, que en les
existents al municipi.

Gràfic 2. Nombre de persones residents a la llar. Comparativa entre la població
de Sant Esteve Sesrovires i les llars participants a l’estudi (en percentatge)
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Font: Idescat (dades de Sant Esteve Sesrovires) i Quadern de debat familiar

Nombre de persones que han realitzat el debat a les llars.

Segons les dades disponibles, el quadern de debat ha estat complimentat per un total de
472 persones, que l’han treballat conjuntament. En la major part dels casos ha estat
completat per almenys dues persones de les llars participants. Segons això, comprovem
que s’ha assolit l’objectiu que el quadern esdevingués un mitjà per generar debat a les llars
en relació a temes d’interès per al poble.
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Gràfic 3. Nombre de persones que han realitzat el debat familiar a les llars
(en percentatge)
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Sexe de les persones que habiten a les llars participants.
Del total de persones que han facilitat el sexe de les persones que conviuen les diferents
llars, s’extreu que el 51,10% són dones i un 48,90% són homes.

Gràfic 4. Sexe de les persones que habiten a les llars participants (en percentatge)
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Base: 191 quaderns
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Edat de les persones que habiten a les llars participants.

En relació a l’edat de les persones que resideixen a les llars que han participat en el debat
familiar, es comprova que un elevat percentatge són infants i joves fins a 20 anys, un
47,02% del total.

Gràfic 5. Edat de les persones que habiten a les llars participants (en percentatge)
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Pel que fa a l'edat de les persones que habiten a les llars que han participat al quadern de
debat, val la pena destacar que gairebé 3 de cada 4 són llars en les quals hi resideixen
persones menors d'edat (73,5%).

Anys de residència a Sant Esteve Sesrovires.

A partir de les dades recollides s’ha calculat el temps de residència de la persona de cada
llar que porta més temps residint al municipi. Segons això, a la major part de llars hi ha
alguna persona que resideix al municipi des de fa més de 10 anys (78,94%) el que indica
que el grau d’arrelament al municipi de les llars que han donat resposta al quadern és
elevat.
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Gràfic 6. Anys de residència a Sant Esteve Sesrovires (en percentatge)
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Persona adulta nascuda a Sant Esteve Sesrovires.

Les dades recollides es pot extreure que en un 15,18% dels casos almenys una de les
persones adultes de les llars ha nascut al municipi.

Gràfic 7. Hi ha alguna persona adulta a la llar que hagi nascut a Sant Esteve
Sesrovires? (en percentatge)
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Base: 191 quaderns
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Zona de residència.

Pel que fa a la zona del municipi on resideix la llar que ha donat resposta al quadern, es
comprova que principalment han participat llars del nucli i Vallserrat i en menor mesura de
Ca n’Amat i la resta de barris. Cal indicar que quatre llars d’altres municipis que fan vida
habitualment a Sant Esteve també han facilitat el seu parer.

Gràfic 8. Zona de residència de les llars participants (en percentatge)
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3. Valoracions sobre el poble
Grau de satisfacció amb el fet de residir a Sant Esteve Sesrovires.

El quadern de debat s’ha iniciat amb una pregunta que volia recollir fins a quin punt les
famílies enquestades estan satisfetes de residir al poble.
En aquest sentit la valoració mitjana és de 7,96 punts en una escala compresa entre 1 i
10 punts.
Segons això, es recull que més de set de cada deu llars manifesta que estan Molt o
Totalment satisfets de residir-hi (73,71%). Per altra banda, les llars que manifesten
insatisfacció envers al fet de residir al poble són un 6,18% del total, mentre que dos de
cada 10 llars (20,10%) manifesten que estan mitjanament satisfets amb el fet de residir a
Sant Esteve Sesrovires.

Gràfic 9. Grau de satisfacció amb el fet de residir a Sant Esteve Sesrovires
(en percentatge)
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Les valoracions recollides no reflecteixen diferències estadísticament significatives en
relació a les dades estructurals de les llars, com són el lloc de residència, la grandària de
la llar, el temps de residència a Sant Esteve Sesrovires o si hi ha menors o no a la llar. De
totes maneres, s’adjunta la següent taula en la qual es poden observar les diferències en
la valoració mitjana segons el lloc de residència.
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Taula 1. Grau de satisfacció amb el fet de residir a Sant Esteve Sesrovires
segons la zona de residència
Zona de residència

Valoració mitjana

Nucli

8,17

Ca n'Amat

7,77

Vallserrat

7,97

Can Bargalló

8,00

La Beguda Alta

7,14

La Coma

9,20

Masia Bach

8,00

Valoracions sobre Sant Esteve Sesrovires.
El quadern de debat ha plantejat a les famílies un llistat d’adjectius contraposats, un de
caràcter positiu i un de caràcter negatiu, a fi que poguessin valorar el poble en funció dels
mateixos. Segons els resultats obtinguts en aquesta pregunta les persones participants
consideren que el poble és tranquil (93,7%), segur (78,7%), net (62,4%) i ben comunicat
(55,1%). Entre els aspectes a millorar destaca la valoració que el poble està mancat de
serveis per a un 62,2% de les famílies.

Taula 2. El nostre poble habitualment és...
%

%

Tranquil

93,7

Sorollós

6,3

Net

62,4

Brut

37,6

Ben comunicat

55,1

Mal comunicat

44,9

Segur

78,7

Insegur

21,3

Amb suficients serveis

37,8

Amb pocs serveis

62,2

Aquestes valoracions són similars en la majoria dels casos, independentment del tipus de
llar segons les variables estructurals (grandària, ubicació,...) . Tan sols es registren
diferències en relació a:
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- en general les valoracions de les llars amb menors són més positives en la major part
dels aspectes valorats que no pas les de les llars sense menors.
- per altra banda, la valoració respecte la disponibilitat de serveis al municipi serveis és
més positiva en el cas de les famílies que resideixen més recentment a Sant Esteve
Sesrovires que no pas la que fan les famílies que hi resideixen des de fa més de 10
anys.

Actuacions per millorar Sant Esteve Sesrovires.
Les famílies que han donat resposta al quadern de debat han facilitat informació sobre
quines consideren que són les actuacions que en el futur caldria desenvolupar per millorar
el poble en el seu conjunt, per una banda, i també el barri, nucli o urbanització on
resideixen.

Les respostes recollides al respecte han estat de gran diversitat, però un cop ordenades i
classificades ens ofereixen una visió similar respecte quines serien les principals millores a
enfrontar per part del poble en els propers anys.

Gràfic 10.
Principals actuacions per millorar Sant Esteve Sesrovires
(en percentatge)
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20,36%

Millorar la connectivitat amb altres municipis
(transport públic) i els accessos
Millorar el serveis sanitaris (CAP, serveis mèdics,
hospital...)
Millorar els equipaments del poble (educatius,
esportius,...)

13,17%
11,98%
8,98%

Millorar la seguretat

8,38%

Promoure la creació de petit comerç i espais
comercials

8,38%

Espais i activitats per a gent gran i per a jovent

8,38%

Millorar els serveis municipals

7,78%

Millorar els espais i activitats culturals i festives
Reduir impostos municipals i millorar la seva
gestió
0,00

7,19%
5,39%
5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Base: 167 quaderns
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Tant en el context de poble com el de caràcter més local (barri, nucli o urbanització de
residència) els dos principals aspectes destacats com a actuacions que han de permetre
millorar el municipi en els propers anys són la millora del manteniment i neteja de la via
publica i la millora de la connectivitat amb el nucli i altres poblacions de l’entorn tant en
transport públic com en infraestructures i accessos.

Altres valoracions relacionades amb aspectes que han de permetre millorar el municipi en
general en els propers anys es centren en la millorar dels serveis i equipaments sanitaris,
educatius i esportius.

En canvi a les urbanitzacions i altres nuclis preocupa la millora del servei d’escombraries i
la necessitat d’augmentar contenidors per al a seva recollida i altres destacats en menor
mesura com l’augment de parcs i espais de joc infantils, la millora d’aspectes relacionats
amb la mobilitat dels vehicles a motor (més aparcament i control de velocitat, la demanda
de servei de fibra òptica, la millora de la seguretat, la promoció d’espais comercials o la
necessitat d’espais per al jovent).

Gràfic 11. Principals actuacions per millorar els barris, nuclis i urbanitzacions
(en percentatge)
Millorar el manteniment i neteja de la via pública

33,33%

Millorar la connectivitat amb nucli i altres
municipis (transport públic)

14,39%

Millorar servei recollida escombraries

12,12%

Millorar els serveis municipals

8,33%

Augmentar parcs i espais infantils

7,58%

Millora de la mobilitat vehicles (més aparcament,
reducció velocitat,...)

6,82%

Servei de fibra òptica

4,55%

Millorar la seguretat

4,55%

Promoure la creació de petit comerç i espais
comercials

4,55%

Espais i activitats per a jovent

3,79%

0,00

5,00

10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00

Base: 132 quaderns
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Taula 3. Principals millores a assolir segons barri, urbanització o nucli
Nucli

Ca
n'Amat

Vallserrat

Can
Bargalló

La
Beguda
Alta

La
Coma

Masia
Bach

25,00

16,00

31,37

0,00

0,00

60,00

66,67

10,42

8,00

11,76

0,00

33,33

20,00

0,00

10,42

16,00

13,73

0,00

0,00

0,00

0,00

Millorar els serveis
municipals

8,33

12,00

3,92

0,00

33,33

0,00

0,00

Augmentar parcs i espais
infantils

8,33

8,00

7,84

0,00

0,00

0,00

0,00

6,25

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,17

4,00

9,80

0,00

33,33

0,00

0,00

Millorar la seguretat

4,17

8,00

3,92

0,00

0,00

0,00

0,00

Promoure la creació de
petit comerç i espais
comercials

2,08

0,00

7,84

0,00

0,00

0,00

0,00

Servei de fibra òptica

2,08

12,00

1,96

100,00

0,00

0,00

0,00

Altres

18,75

12,00

7,84

0,00

0,00

20,00

33,33

100

100

100

100

100

100

100

Millorar el manteniment i
neteja de la via pública
Millorar la connectivitat
amb nucli i altres municipis
(transport públic)
Millorar servei recollida
escombraries

Espais i activitats per a
jovent
Millora de la mobilitat
vehicles (més aparcament,
reducció velocitat,...)

TOTAL
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4. Valoracions d’actuacions, equipaments i
serveis municipals
Valoració d’actuacions realitzades per l’Ajuntament.
El quadern de debat ha permès recollir valoracions de les llars respecte les recents
actuacions municipals. Cal destacar que totes les actuacions posades en consideració han
assolit una valoració superior al cinc punts en una escala valorativa compresa entre 1 i 10
punts.
De totes elles, l’actuació millor valorada ha estat el Projecte Neptú, projecte de natació
escolar que es desenvolupa als centres escolars del municipi combinant l’esport i la
preocupació per la salut de l’infant amb un mètode d’aprenentatge dinàmic i divertit. La
valoració mitjana assolida ha estat de 7,64 punts sobre un total de 10 punts.
En segon lloc destaca la Fira de Primavera, en la qual des de l’any 2016 s’ajunten la
mostra comercial i la mostra d'entitats locals en un sol esdeveniment. La valoració de la
mateixa ha assolit una nota mitjana de 7,32 punts. En tercer lloc, amb una nota mitjana de
6,76 punts sobre 10 punts possibles, es troba la creació del servei públic de consum.
Per la banda inferior, les actuacions amb una valoració inferior han estat el servei de
transport públic i la festa de carnaval.
El conjunt de valoracions es poden consultar a la següent taula.

Taula 4. Valoració d’actuacions municipals
ACTUACIONS REALITZADES PER
L'AJUNTAMENT

Mitjana sobre
10 punts

Valoració del Projecte Neptú

7,64

Valoració de la Fira de Primavera

7,32

Valoració creació servei públic de consum

6,76

Valoració iniciatives de participació
ciutadana al municipi

6,50

Valoració de la urbanització del Polígon
Can Margarit

6,48

Valoració campanya informativa de civisme

6,06

Valoració del carnaval

5,86

Valoració del servei de transport públic

5,38
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La distribució de les valoracions segons el lloc de residència de les famílies permet
comprovar que la major part dels elements valorats han rebut una millor puntuació en el
cas de les famílies residents a les urbanitzacions i nuclis perifèrics.

Taula 5. Valoració d’actuacions municipals segons lloc de residència (mitjanes)

Nucli

Urbanitzacions
i barris

Valoració del Projecte Neptú

8,03

7,62

Valoració de la Fira de Primavera

7,29

7,52

Valoració creació servei públic de consum

6,86

6,89

Valoració iniciatives de participació ciutadana al
municipi

6,03

6,78

Valoració de la urbanització del Polígon Can
Margarit

6,68

6,39

Valoració campanya informativa de civisme

5,72

6,26

Valoració del carnaval

5,60

6,05

Valoració del servei de transport públic

5,11

5,48

Grau de satisfacció envers la gestió de diferents serveis.
El quadern de debat també ha donat la opció de valorar la gestió de diferents serveis
d’abast municipal. En aquest sentit, les valoracions recollides també han aprovat tots els
serveis analitzats, donat que cap d’ells ha rebut una valoració inferior als cinc punts en una
escala valorativa compresa entre 1 i 10 punts.
Els serveis que han rebut una millor valoració han estat els serveis esportius, la policia
local, els serveis socials i la deixalleria, tots ells amb valoracions superiors a set punts
sobre un total de deu punts possibles.
En canvi, aquells serveis que han rebut una valoració més baixa han estat l'oferta
d'aparcament i l'oferta d'oci juvenil, que assoleixen puntuacions inferiors als sis punts.
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Taula 6. Valoració d’actuacions municipals
GRAU DE SATISFACCIÓ AMB LA GESTIÓ
DELS SERVEIS

Mitjana sobre
10 punts

Valoració de serveis esportius

7,38

Valoració de la policia local

7,32

Valoració de serveis socials

7,16

Valoració del servei de deixalleria

7,06

Valoració dels serveis educatius

6,96

Valoració de la neteja dels carrers

6,58

Valoració dels jardins i places

6,38

Valoració del servei de recollida d'escombraries

6,36

Valoració de l'oferta cultural

6,00

Valoració de l'oferta d'aparcament

5,66

Valoració de l'oferta d'oci juvenil

5,08

La distribució de les valoracions segons el lloc de residència de les famílies no presenta
diferències significatives. Tan sols cal remarcar que la valoració de l'oferta d'oci juvenil no
assoleix els cinc punts de nota mitjana en el cas de les llars que resideixen al nucli
principal de Sant Esteve Sesrovires. mentre que sí que ho fa en el cas de les
urbanitzacions i la resta de nuclis perifèrics.

Taula 7. Valoració de la gestió de serveis segons lloc de residència (mitjanes)
Nucli

Urbanitzacions
i barris

Valoració de Serveis Esportius

7,52

7,20

Valoració de la Policia Local

7,44

7,21

Valoració de Serveis Socials

6,83

7,47

Valoració del servei de deixalleria

7,10

7,13

Valoració dels Serveis Educatius

6,85

7,14

Valoració de la neteja dels carrers

7,21

6,16

Valoració dels jardins i places

6,30

6,39

Valoració del servei de recollida
d'escombraries

6,79

6,09

Valoració de l'oferta cultural

5,94

5,98

Valoració de l'oferta d'aparcament

6,09

5,50

Valoració de l'oferta d'oci juvenil

4,50

5,18
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5. Valoracions sobre el civisme i la cura de
l’entorn
Principals situacions incíviques al municipi.
En relació al civisme i la cura de l'entorn, les famílies han aportat informació respecte
quines actituds incíviques identifiquen al municipi i també sobre els indrets on en major
mesura es concentren. En aquest sentit les actituds incíviques més recurrents són:
- no tenir cura de mantenir els carrers i places netes, especialment els parcs i la plaça Xic
Mateu
- grafitis i pintades, elements que es troben a molts llocs del poble
- la tinença no responsable d'animals, aspecte que també afecta a tot el poble, i
especialment als parcs i centre vila,
- l'elevada velocitat dels vehicles, a tots els nuclis habitats.

La següent taula recull tota la informació copsada amb aquesta pregunta.

Taula 8. Principals actituds incíviques detectades i llocs on s’identifiquen
Percentatge

Principals llocs on
s'identifiquen

Carrers i places brutes

18,10%

Parcs (Biblioteca, Església,
Ca n'Amat,...) i Pl. de Xic
Mateu

Grafitis i pintades a
llocs no autoritzats

16,20%

A tot el poble

Tinença no responsable
d'animals

14,10%

A tot arreu, Parcs i centre vila

Elevada velocitat de vehicles

13,40%

Centre vila, Vallserrat i Ca
n'Amat

Estacionaments indeguts

10,20%

Av. Montserrat

Malmetre el mobiliari urbà

8,20%

Zona de l'estació i parcs

No fer la recollida selectiva

7,10%

A tot el poble

Contaminació acústica (sorolls)

6,50%

Zona poliesportiu

Ús indegut dels espais públics

6,30%

Centre vila i Vallserrat

Actituds incíviques
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Accions que fan les famílies per contribuir a la millora de la convivència al
municipi.
L'apartat del quadern de debat dedicat al civisme i la cura de l'entorn ha estat una de les
seccions del qüestionari que ha cercat en major mesura la reflexió i el debat entre els
membres de la llar. En aquest sentit, s'ha demanat a les famílies que reflexionin i indiquin
quines són les actuacions que realitzen per assolir una millor convivència de totes i tots al
municipi.
En general les accions assenyalades són les relacionades amb la cura de l'entorn i el
respecte envers a la resta de veïnes i veïns.

Gràfic 12.
Accions que fan les famílies per millorar la convivència
(en percentatge)
Fer recollida selectiva de deixalles

33,3%

No embrutar i cuidar el poble

22,5%

Respectar l'entorn i les persones

18,3%

Acomplir les normes

13,3%

Educar els petits de casa

8,3%

Conscienciar les persones que cometen
actes incívics

3,3%

Comunicar les actituds incíviques a
l'autoritat

0,8%
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

Base: 120 quaderns

Accions correctores o que poden evitar que es produeixin actituds
incíviques.
Les famílies també han debatut sobre quines consideren que són les principals accions
que caldria dur a terme per tal de reduir o evitar que es produeixin actituds incíviques. En
aquest sentit, del conjunt d'opcions proposades per minimitzar a corregir aquest tipus
d'accions, les famílies consideren que cal prioritzar les accions de caràcter reparador del
mal provocat amb l'actitud incívica, que actuen directament sobre la persona infractora, per
davant de les actuacions de caràcter preventiu.
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Gràfic 13. Accions per evitar o corregir les actituds incíviques (en percentatge)

Campanyes de comunicació

17,4%

Formació en valors i convivència a tota
la comunitat

22,3%

Aplicar sancions econòmiques a les
persones infractores

24,2%

Promoure que les persones infractores
realitzin treballs per a la comunitat

36,1%

0
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6. Cultura i tradicions
Elements identitaris del municipi.
El quadern de debat oferia la possibilitat d'identificar en una sopa de lletres alguns dels
elements identitaris més destacats del municipi. Un cop realitzat aquest exercici, les
famílies han estat requerides a assenyalar aquells amb els que se senten més
identificades.
El resultat d'aquest exercici indica que les famílies s'identifiquen principalment amb
l'empresa Chupa-Chups, que té la seva seu al municipi, els campanars de l'església de
Sant Esteve, i elements relacionats amb l'entorn rural i l'activitat agrícola com són el roure i
la vinya.
El següent gràfic il·lustra el percentatge de famílies que han assenyalat cadascuna dels
elements identitaris suggerits.

Gràfic 14. Elements identitaris amb els que les llars se senten més identificades
(en percentatge)
Chupa Chups

45,36%

Campanars

36,08%

Vinya

30,93%

Roure

24,74%

Sputnik

9,28%

Gegants

9,28%

Pregafocs

8,25%

Olivera

8,25%

Bitxo
0,00

1,03%
10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

Base: 96 quaderns. Pregunta multi resposta
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Esdeveniments culturals preferits.
Per tal d'identificar quin dels esdeveniments culturals, lúdics i festius que es desenvolupen
durant tot l'any al municipi prefereixen les famílies, el quadern ha plantejat una pregunta
oberta en la qual les famílies podien assenyalar els 3 esdeveniments que més els agrada.
Entre els mateixos els assenyalats principalment han estat la Festa Major, el Carnaval, els
diferents tornejos i festivals esportius, la Fira de Primavera i la Cavalcada de Reis. El
següent gràfic il·lustra la major part d'esdeveniments assenyalats.

Gràfic 15. Esdeveniments culturals preferits (en percentatge)
Festa Major

22,90%

Carnaval

12,98%

Fira de Primavera

9,16%

Tornejos esportius (handbol, bàsquet,…

9,16%

Cavalcada de Reis

9,16%

Mercat de 2a mà

3,82%

Cursa de St. Jordi

3,82%

Correfoc

3,44%

Sopar de Germanor

3,05%

Mercat medieval

3,05%

Gegants

3,05%

Sant Jordi

2,67%

Ball de Garlandes

1,91%

Actes infantils

1,91%

3 Tombs

1,91%

Humol amalillu

1,53%

Fira de Nadal

1,53%

Sardanes

1,15%

Festes barris i urbanitzacions

1,15%

Ball del Casal

1,15%

Festival Holi

0,76%

Pessebre vivent

0,38%

Havaneres

0,38%

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Base: 125 quaderns
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7. Mobilitat i seguretat

Mobilitat.
En l’apartat de mobilitat i seguretat les famílies han assenyalat els punts del poble on hi ha
un major trànsit, els punts on hi ha més dificultats per la mobilitat de les persones, i també
els indrets que les famílies prefereixen per passejar i per jugar.

Els punts assenyalats com a llocs del municipi amb més trànsit són l'Av. Montserrat, les
zones properes als centres educatius (institut i escoles) i la zona del pavelló esportiu.

Gràfic 16. Punts del municipi amb major trànsit (en percentatge)

Av. Montserrat

55,75%

Zona institut i escoles

41,81%

Zona polisportiu

19,39%

Passeig de les Oliveres

15,75%

Plaça Xic Mateu

14,54%

Av. Ca n'Amat

13,33%

Av. Vallserrat
Tot el centre del poble
Entrada del poble
0,00

12,12%
7,87%
3,03%
10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

Base: 173 quaderns. Pregunta multirresposta

Segons les famílies, les zones del poble on hi ha més dificultats per a la mobilitat de les
persones són les zones del casc urbà amb voreres estretes, les urbanitzacions i nuclis
perifèrics i l'accessibilitat a equipaments esportius.
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Gràfic 17. Punts del municipi amb menor accessibilitat per a persones
(en percentatge)
Casc urbà amb voreres estretes

36,45%

Instal·lacions esportives

14,95%

Av. Vallserrat

14,95%

Urbanitzacions

12,15%

Plaça Xic Mateu

11,21%

Av. Montserrat

11,21%

Esglèsia (entrada, parc, plaça...)

4,67%

Casino

4,67%

Plaça de la Vila

3,74%

Estació

3,74%

Institut

1,87%

Passeig Oliveres

1,87%
0,0

5,0

10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0

Base: 126 quaderns. Pregunta multi resposta

En darrer terme, els espais preferits per les famílies per a passejar o jugar són els parcs i
jardins, el casc antic del poble, la Plaça Xic Mateu, els camins i boscos dels voltants i les
instal·lacions esportives.

Gràfic 18.
Llocs del municipi on passegen i/o juguen les famílies
(en percentatge)
Parcs i jardins

61,18%

Centre del poble

34,87%

Plaça Xic Mateu

32,89%

Camins i boscos

32,24%

Instal·lacions esportives
Ruta verda
Urbanitzacions

30,92%
12,50%
4,61%

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00
Base: 147 quaderns. Pregunta multi resposta
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Seguretat.
En relació a aspectes de seguretat s’ha consultat a les famílies sobre quins són els serveis
d’emergències als que s’adrecen en primer lloc en cas d’urgència o emergència. En aquest
sentit, les llars del municipi enquestades manifesten que principalment s’adrecen al telèfon
112 d’urgències de la Generalitat en gairebé dos de cada tres casos. En segon lloc
s’adrecen principalment a la policia local i en pocs casos s’adrecen en primer lloc als
Mossos d’Esquadra.

Gràfic 19.
Servei
(en percentatge)

de

preferència

en

cas

d’urgència

o

emergència

Mossos
d'Esquadra
2,58%

Policia
Local
33,51%

112
(Urgències
Generalitat)
63,92%

Base: 194 quaderns

Aquesta preferència per utilitzar el 112 com a servei d’emergències es dóna sobretot a les
famílies amb menys anys de residència al municipi, i les més joves, que tenen menors a
les llars. Pel que fa a la ubicació són principalment les famílies que resideixen als barris i
urbanitzacions les que prefereixen adreçar-se als 112 que no pas a la resta de serveis
d’emergència en cas d’una urgència.
Els principals motius assenyalats per les famílies per preferir un o altre servei
d’emergències són els següents:
-

Les famílies que prefereixen utilitzar el telèfon 112 d’emergències ho fan
principalment perquè és un telèfon que engloba tots els serveis d’urgències,
perquè té un telèfon més fàcil de recordar i més conegut i perquè consideren que
és un servei més ràpid.

-

Les llars que manifesten preferir trucar a la policia local ho fan principalment
perquè és un servei que ofereix més confiança i el consideren més efectiu.

-

Les famílies que han assenyalat preferir trucar al Mossos d’Esquadra en situació
d’emergència ho fan principalment perquè els dóna més confiança.
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8. Comerç
Respecte a l’activitat econòmica s’ha volgut copsar informació sobre el grau d’ús de les
llars dels diferents mercats ambulants de caràcter setmanal que es celebren a Sant Esteve
Sesrovires.

Mercat setmanal dels dimarts.

Al voltant de sis de cada deu llars de les participants en el quadern de debat familiar
utilitzen amb major o menor mesura el mercat setmanal dels dimarts. Mentre que en un
42,8% dels casos l’ús és més aviat esporàdic, un 18,2% manifesten que l’ús que fan
d’aquest mercat és més aviat habitual.
En canvi un 39,2% de les famílies indiquen que mai fan ús d’aquest mercat setmanal en
dia feiner.

Gràfic 20. Freqüència amb la que les famílies compren al mercat setmanal dels
dimarts (en percentatge)

Mai
39,2%

Habitualment
18,0%

A vegades
42,8%

Base: 194 quaderns

El perfil de persones que compren al mercat dels dimarts és principalment una persona
que resideix des de fa més de 20 anys al municipi, que no té nens a la llar, d’edat madura
i resident al nucli.
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Entre els motius pels quals es manifesta que no s’utilitza aquest mercat destaca
principalment el fet que es realitza en uns horaris que no són compatibles amb la vida
laboral/escolar.

Gràfic 21. Motiu pel qual no compren al mercat setmanal dels dimarts
(en percentatge)
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Mercat setmanal dels diumenges.

El grau d’ús del mercat setmanal dels diumenges de les llars és inferior al del mercat dels
dimarts. Un 55,9% de les llars enquestades manifesten que no compren mai en aquest
mercat, un 38,% ho fan de manera esporàdica, i només un 5,3% manifesta que ho fa
habitualment.

En aquest cas no s’observa un perfil principal de persona usuària d’aquest mercat, a partir
de les dades del quadern de debat.
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Gràfic 22. Freqüència amb la que les famílies compren al mercat setmanal dels
diumenges (en percentatge)
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Base: 189 quaderns

Pel que fa als motius pels quals les famílies manifesten que no utilitzen aquest mercat són
principalment 3: No els agrada el mercat (27,2%), està fora del poble i no és accessible
caminant (22,2%) i perquè dediquen els diumenges a realitzar altres activitats (21,0%)

Gràfic 23. Motiu pel qual no compren al mercat setmanal dels diumenges
(en percentatge)
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9. Sostenibilitat i medi ambient
Ús de mecanismes sostenibles a les llars.

La major part de les famílies realitzen activitats o utilitzen mecanismes a les seves llars per
reduir el consum d’energia, aigua i altres recursos, el que denota que tenen una actitud
responsable amb la cura del medi ambient i amb la sostenibilitat del nostre planeta.

Segons s’extreu de les dades del quadern de debat, una mica més de tres de cada quatre
famílies almenys utilitza un mecanisme per estalviar energia a la seva llar. Els principals
mecanismes utilitzats són les bombetes de baix consum, tenir curar o utilitzar mecanismes
de reducció del consum d’aigua, realitzar la recollida selectiva, utilitzar electrodomèstics de
baix consum, i fer ús habitual de la deixalleria municipal.

Gràfic 24. Mecanismes que utilitzen les famílies per no malbaratar aigua, energia
i altres recursos (en percentatge)
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No es registren diferències significatives en relació a les variables estructurals que
diferencien el perfil de les llars participants. En tot cas, les llars amb infants manifesten en
menor mesura que les que no tenen menors a càrrec un menor ús de mecanismes
sostenibles, el que podria ser objecte d’un posterior treball a les escoles per tal de millorar
aquest tipus de comportaments a les llars. S’observen diferències especialment en hàbits
com reduir el consum d’aigua, realitzar la recollida selectiva separant segons la fracció
orgànica, l’ús de la deixalleria, o el consum de productes envasats en vidre enlloc de
plàstics.

Taula 9. Comparativa de llars amb menors i sense menors que utilitzen diferents
mecanismes sostenibles (en percentatge)
Mecanismes sostenibles utilitzats

Llar amb
menors

Llar sense
menors

Utilitzem bombetes de baix consum

78,87

78,72

Tenim molta cura amb l'aigua que es gasta

66,90

82,98

Fem recollida selectiva de les escombraries separant:
paper, vidre, plàstics i llaunes, fracció orgànica i rebuig

64,79

80,85

Els electrodomèstics són de baix consum

61,27

42,55

Utilitzem la deixalleria habitualment
(1 o 2 cops l'any com a mínim)

52,82

65,96

Utilitzem habitualment el transport públic, anem a peu o
en bicicleta per anar a treballar, a l'escola o a comprar

33,10

36,17

Utilitzem estalviadors d'aigua a les aixetes

32,39

46,81

Intentem reduir al màxim el consum de residus sòlids
(plàstics, embolcalls, bosses...) i utilitzar productes
envasats en vidre

30,28

65,96

Ens fixem que els productes que comprem siguin
respectuosos amb el medi ambient

27,46

31,91

Tenim panells solars fotovoltaics i/o d'aigua sanitària

5,63

2,13

Pregunta multi resposta
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Camins i espais naturals que vistent regularment les famílies.

Els principals espais naturals de l’entorn de Sant Esteve Sesrovires utilitzats per les
famílies que han donat resposta al quadern de debat són el Parc del Motor i la Ruta Verda.

Gràfic 25.
Camins i espais naturals de l’entorn visitats regularment
(en percentatge)
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Base: 157 quaderns
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10. Comunicació i participació
Ús i valoració dels mitjans de comunicació locals.

Amb aquest bloc s’ha volgut copsar informació sobre quins canals utilitza la ciutadania per
conèixer les actuacions municipals i per conèixer quina valoració fan dels diferents mitjans
de comunicació municipals al seu abast.

Per conèixer dades sobre l’ús que la població fa de la televisió i ràdio municipals s’ha
inclòs en el quadern una pregunta en la que les famílies podien indicar quina és la
freqüència amb la que escolten o miren aquests mitjans de comunicació municipal. A partir
de les respostes recollides es copsa que l’ús dels mitjans de comunicació municipals ràdio
visuals és baix entre les llars que han donat resposta al quadern de debat.

Pel que fa a la televisió municipal un 86,02% manifesten que gairebé mai miren TV10, i
tan sols un 2,69% són les llars que manifesten que la miren diàriament.

Gràfic 26. Freqüència amb la que les famílies miren la televisió municipal (TV10)
(en percentatge)
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Base: 186 quaderns

El grau d’ús de la ràdio municipal és una mica superior, però a grans trets està al mateix
nivell que el que les famílies manifesten que fan de la televisió municipal. Un 83,15%
manifesta que gairebé mai escolten la ràdio municipal, tot i que els que manifesten que ho
fan diàriament són un 10,33% del total.
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Gràfic 27. Freqüència amb la que les famílies escolten la ràdio municipal
(en percentatge)
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Base: 184 quaderns

El quadern de debat també ha plantejat a les famílies que valorin els diferents mitjans de
comunicació municipals a través de la indicació del seu grau de satisfacció amb els
mateixos

Gràfic 28. Valoració del grau de satisfacció amb els diferents mitjans de
comunicació municipals (mitjanes)
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Segons els resultats obtinguts tots els mitjans de comunicació valorats superen la mitjana
de cinc punts sobre 10 punts possibles, excepte la televisió municipal que no assoleix
l’aprovat segons les famílies participants al debat familiar. Per altra banda els mitjans que
són millor valorats són el butlletí municipal, les xarxes socials municipals i els cartels
informatius al carrer.

Participació de les famílies a la vida social i comunitària del municipi.

Per tal d’analitzar el grau de participació de les famílies a la vida social i comunitària del
municipi s’han inclòs diferents qüestions al quadern de debat.

La realització d’activitats al municipi i la tipologia de les mateixes pot ser tingut en compte
com a indicadors del nivell d’implicació de la ciutadania en la construcció de comunitat del
municipi. En aquest sentit, es va preguntar a les llars entrevistades quines activitats
individuals o col·lectives desenvolupen habitualment al municipi. Segons això, s’obté que
la participació en activitats al municipi és més elevada entre els infants, seguits per les
persones entre 35 i 64 anys i els joves entre 15 i 24 anys. Els col·lectius que menys
activitats realitzen al municipi són la gent de més de 64 anys i en darrer terme els joves
entre 25 i 34 anys.
Per altra banda, les activitats que es realitzen en major mesura són les de caràcter
esportiu, formatiu i cultural.

Gràfic 29. Principals activitat realitzades pels membres de les llars enquestades
a Sant Esteve Sesrovires (en percentatge)
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Base: 185 quaderns
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Les activitats de caràcter esportiu són les que es realitzen en major mesura en gairebé
totes les franges d’edat. Tot i així, val la pena destacar que les activitats de caràcter
cultural desenvolupades al municipi, i que normalment es desenvolupen amb entitats del
municipi, són assenyalades com una opció recurrent en totes les franges d’edat. Segons
això, en gairebé totes les franges d’edat la participació en activitats d’aquests tipus es
troba al voltant del 40% del total de casos. Per altra banda, és l’activitat en la que el
col·lectiu que menys participa en activitats al poble (els joves entre 25 i 34 anys), s’implica
més. Aquest pot ser interpretat com un indicador de la bona salut del teixit associatiu i de
la implicació de bona part de la població amb el mateix i amb les activitats que
desenvolupa.

Taula 10. Activitats realitzades al municipi segons grups d’edat (en percentatge)
Menors
de 15
anys

Entre
15 i 24
anys

Entre
25 i 34
anys

Entre
35 i 64
anys

65 anys
i més

Esportives

77,94

56,92

27,50

56,04

44,00

Formatives

75,74

41,54

15,00

34,07

34,00

Culturals

44,85

32,31

40,00

43,96

44,00

Juvenils

21,32

46,15

12,50

4,40

6,00

Socials

6,62

21,54

35,00

24,18

32,00

Mediambientals

13,24

15,38

37,50

19,78

28,00

Pregunta multi resposta.

El quadern de debat també ha permès recollir informació sobre possibles noves activitats a
desenvolupar al municipi. En relació a aquesta qüestió val la pena destacar que una quarta
part de les llars considera que l’oferta disponible és suficient.
Per altra banda, entre les que es troben a faltar, destaquen sobretot disciplines esportives
diferents a les que ja existeixen, entre les que s’assenyalen principalment l’atletisme i el
rugbi. També apareix la demanda d’activitats de caire artístic i cultural com el teatre, la
dansa i el ball.

La darrera qüestió tractada en aquest apartat ha estat identificar si les famílies detecten
dificultats per a la seva implicació i participació en la vida social i comunitària del municipi.
En aquest sentit, la gran majoria de les famílies manifesten que no troben dificultats
especials per a implicar-se, tot i que un 13,02% si que consideren que en el seu cas
existeixen dificultats per a fer-ho.
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Gràfic 30. Trobeu dificultat per a implicar-vos i participar a la vida social i
comunitària del municipi? (en percentatge)
Trobem
dificultats per
participar i
implicar-nos a
la vida social
13,02%

No trobem
dificultats per
participar i
implicar-nos a
la vida social
86,98%

Base: 215 quaderns

Entre les dificultats manifestades destaquen principalment les que tenen a veure amb la
percepció de cert hermetisme i/o politització de part de la població, junt amb dificultats de
caràcter personal (dificultats per conciliar vida professional i personal, distància física de la
residència al nucli, ...).
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11. Model de futur per al poble
Les darreres qüestions tractades amb el quadern de debat han estat sobre el model de
poble a desenvolupar en el futur, sobretot des de la perspectiva de la grandària i
l’ordenació del territori.

Creixement de la població.

En relació a la possibilitat de creixement de la població i per tant de la grandària del
municipi, s’ha ofert a les famílies tres possibles opcions de creixement. Segons les
respostes copsades, majoritàriament les famílies consideren que el creixement futur del
municipi hauria de ser moderat i no superar aproximadament els 10.000 habitants. Tres de
cada quatre famílies que han donat resposta a aquesta qüestió veurien raonable que el
creixement de la població no superés aquesta xifra.

Gràfic 31. Amb quina opció de creixement futur de la població estaríeu més
d’acord per al futur de Sant Esteve Sesrovires? (en percentatge)
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Usos futurs del sòl disponible.

En darrer terme les famílies han pogut manifestar la seva preferència sobre els usos als
que consideren que caldria destinar el sòl disponible en el municipi en el futur. La resposta
obtinguda és reflex del posicionament conservador respecte el creixement copsat a la
pregunta anterior, de manera que 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 i d’esbarjo i equipaments comercials.
En relació al futur econòmic del municipi, semblaria que les famílies optarien en major
mesura per que es desenvolupin activitats agrícoles i ramaderes, tot i que sense oblidar
altres activitats econòmiques. En darrer terme apareix la demanda de destinar sòl en el
futur a la promoció d’habitatges.

Gràfic 32. Quins usos del sòl creieu que s’haurien de limitar i quins s’haurien
d’augmentar en el futur? (en percentatge)
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12. Valoració del quadern de debat
Les famílies entrevistades valoren positivament el quadern de debat com a eina per recollir
la opinió de la població respecte a qüestions relacionades amb el poble i la seva millora.
Un 88,32% de les famílies participants es manifesten entre mitjanament i totalment
satisfets amb el quadern de debat, assolint una nota mitjana de 7,88 punts de mitjana en
una escala valorativa compresa entre 1 i 10 punts.

Gràfic 33. Com valoreu el quadern de debat com a eina per recollir l’opinió dels
veïns i veïnes sobre el nostre poble? (en percentatge)
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Base: 197 quaderns
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Annex. El quadern
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