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Fitxa tècnica

DADES GENERALS DEL PANEL:

Àmbit territorial: municipi de Castellvell del Camp.

Univers: Població resident al municipi major de 15 anys.

Dimensió del panel: Actualment es disposa de 37 inscrits.
Un dels participants s’ha donat de baixa en la present
onada.

Procediment de Captació: realitzat a través de mitjans
municipals i amb participació directa del client.

Periodicitat: Trimestral.

Instrument: Formularis estructurats amb aplicació
telemàtica. Als panelistes sense disponibilitat d’internet
se’ls administra telefònicament.

DADES PARTICULARS DE L’ONADA 4

Dimensió del panel: la mostra de panelistes per
aquesta onada ha estat d’un total de 25 persones,
que correspon a un índex de resposta del 68% en
relació al total d’inscrits.

Instrument: formulari estructurat amb aplicació
telemàtica.

Dates treball de camp: entre 25 de gener al 8 de
febrer de 2016.

Propòsit i metodologia ►
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Temes que es comenten al municipi
Temes d’actualitat ►

► DE QUÈ ÉS PARLA ACTUALMENT AL MUNICIPI? QUINS SÓN ELS TEMES QEU ES PARLEN AL CARRER? – ÀMBITS ESMENTATS
Nota: Resultats calculats sobre el total de panelistes. El total no suma 100 donat que s’admetia resposta múltiple
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Serveis

Aspectes socials

Política

Ajuntament

Equipaments

Ocupació

Festes

Economia

Urbanisme

Activitats

Altres

Ns/Nc

Als panelistes se’ls ha preguntat sobre els temes que es parlen actualment al municipi en general. Les respostes s’han
agrupat en àmbits per a la seva anàlisi.
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Coneixement d’actuacions de l’Ajuntament ►

Coneixement d’actuacions realitzades per l’Ajuntament 

► RECORDA ACTUACIONS FETES PER L’AJUNTAMENT
EN AQUESTS DARRERS MESOS?

ACTUACIONS ESMENTADES ESMENTS
Canvis en el vial peatonal de la Urbanització dels Pugets 5
Reis mags 4
Festa de la Banya 4
Arreglar la carretera 1
Canviar un cartell 1
Mig netejar un carrer 1
Senyalització horitzontal del vial peatonal del camí dels Recs 1
Festa Major 1
Obres 1
Instalación del gas 1
La neteja de vegetals de grans dimensions a la zona de la font vella 1
El mur del camí dels Recs perquè no caigui la terra 1
La senyalització a la carretera del creuament d'animals salvatges que han 
provocat més d'algun accident 1

La rua del reis feta pel grup de joves, les recollides de cartes, la 
castanyada i sortida amb els gegants pel poble. 1

Obres a la carretera per fer primera fase connexió fins Castellvell del camp 1
Reordenació d´aparcament dels cotxes al carrer Estries. 1

► QUINES RECORDA?

64%

36%

Onada 4

Sí en coneix No en coneix
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12%
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20%

8%

20%

12%

32%

32%

Connexió vial peatonal Urbanització Pugets (1a fase)

Senyalització horitzontal del vial peatonal del camí dels
Recs

Conveni entre Ajuntament i Comaigua per facilitar 
l’accés a usuaris amb situació econòmica precària al 

servei municipal d’aigua potable i clavegueram

Obres al camí Ample (esquenes d’asa)

Obres al camí de la Cabanya (esquenes d’asa)

Valoració 0 - 3 Valoració 4 - 6 Valoració  7 - 10 Ns/Nc No coneix

► COM VALORA CONCRETAMENT LES SEGÜENTS ACTUACIONS REALITZADES PER L’AJUNTAMENT EN ELS DARRERS
MESOS, EN UNA ESCALA DE 0 A 10?

Valoració d’actuacions realitzades per l’Ajuntament
Coneixement i valoració d’actuacions de l’Ajuntament ►

Valoració 
mitjana

7,47

7,12

6,11

6,00

5,92

Totes les actuacions s’aproven, sent la millora valorada la connexió del vial peatonal de la urbanització dels
Pugets (1a fase). Quedaria a la cua de les valoracions les obres al camí de la Cabanya.

Destacar l’elevat desconeixement de les obres realitzades als camins.

(valoracions mitjanes 
calculades sense tenir en 

compte els Ns/Nc)
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56%
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56%

52%

48%

40%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

16%

8%

8%

4%

4%

4%

16%

Concert de Nadal

Fem cagar el tió

Arribada dels patges reials

Festa de la Banya

Cavalcada de reis

Cercavila amb els gegants

Concurs de pessebres

Valoració 0 - 3 Valoració 4 - 6 Valoració  7 - 10 Ns/Nc No coneix

► COM VALORA LES SEGÜENTS ACTIVITATS , EN UNA ESCALA DE 0 A 10, SENT 0 DEFICIENT I 10 EXCEL·LENT?

Valoració d’activitats realitzades en els darrers mesos
Activitats ►

Valoració 
mitjana

7,44

7,35

7,00

6,81

6,81

6,71

6,44

Totes les activitats s’aproven, sent les millor valorades el Concert de Nadal i Fem cagar el tió. Per contra, el concurs
de pessebres seria la que obté la nota més baixa.
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36%

40%

24%

Sí No Ns/Nc

► COM VALORA LA FESTA MAJOR D’HIVERN
CELEBRADA EL PASSAT 22 DE GENER?

12%

52%

16%

20%

Molt bé Bé
Malament Molt malament
Ns/Nc

Valoració de la Festa Major d’Hivern
Activitats ►

► FARIA ALGUN CANVI, AFEGIRIA O TREURIA
ALGUNA COSA O ACTIVITAT DE LA FESTA
MAJOR D’HIVERN?

CANVIS ESMENTATS ESMENTS

• Molts canvis 1

• Fer que la gent se n’assabenti dels 
actes i donar més participació al jovent

1

• Que el que animi als nens sigui diferent 
al que anima el ball a la nit

1

• Faria coses perquè captessin l’atenció 
dels joves i no només que hi haguessin 
persones grans

1

• Faria els actes de sopar i ball a la pista o 
amb millor accés per a tothom

1

• Que el ball durés més estona 1

• Per què tot es fa al centre del poble? La 
resta no són poble i no paguen els seus 
impostos?

1

• Faria més partícip a la gent del poble 1

► QUINS CANVIS FARIA?

Valoració positiva de la Festa Major d’Hivern, tot i que s’hi farien
canvis, principalment que fomentessin la participació del jovent.
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► I COM VALORA, EN GENERAL, LA PARTICIPACIÓ DE
LES ENTITATS LOCALS EN LES FESTES I ACTIVITATS QUE
S’ORGANITZEN AL MUNICIPI?

8%

64%

4%
4%

20%

Molt bé Bé

Malament Molt malament

Ns/Nc

Valoració participació entitats
Activitats ►

Majoritàriament, es valora de forma
positiva la participació de les entitats
locals en les festes i activitats del
municipi.
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Transparència ►

Coneixement i valoració portal transparència

El portal de transparència encara és molt poc conegut i existeixen dubtes de si realment s’hi publicarà tot i serà tot cert.

S’ha volgut fer una primera aproximació al coneixent i valoració del nou portal de transparència municipal.

► SABIA QUE L’AJUNTAMENT ESTÀ TREBALLANT
EN EL PORTAL DE TRANSPARÈNCIA DE LA
WEB MUNICIPAL?

20%

76%

4%

Sí No Ns/Nc

► L’HAN VISITAT?
Base: consultats que saben que s’està
treballant en el nou portal de
transparència (20%)

60%

40%

Sí No Ns/Nc

OPINIONS RECOLLIDES ESMENTS

• Correcta / Positiva / Bé 7

• És una manera de mostrar que tot s’ha de fer com és,  
sense il·legalitats... Ho valoro molt positivament si 
realment és veritat tot el que es publica

1

• Em sembla perfecta, però el que s’ha de fer és complir 
amb el dit abans de les eleccions, i en el cas que afecta 
on vivim, les millores a l’accés de Castellmoster en quant 
a la rotonda de la carretera i l’asfaltat dels carrers

1

• Molt positiva perquè en tot moment podràs consultar 
qualsevol dada i no crearà confusions

1

• No sé de què es tracta. Quan ho sàpiga opinaré 1

• Si hi ha transparència en tot, bé, però és possible que n’hi 
hagi només en part i aleshores estaria malament

1

• És necessari, però no sé si en general la gent sap què vol 
dir

1

• Si realment expliquen tot, bé 1

• Voldria saber-ne més 1

• Perfecte tot i que l’alcalde no li agrada (en privat). Té 
alguna cosa a amagar?

1

• Realment serà transparent? Qui la fiscalitzarà? Quins 
medis hi haurà per comprovar-ho?

1

• Ja era hora 1

► QUÈ EN PENSA D’AQUESTA INICIATIVA?
Un total de 18 panelistes han donat la seva opinió al respecte
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PAES►

Coneixement i valoració Pla d’Acció Energia Sostenible

El PAES tampoc no és conegut entre els panelistes, tot i que els pocs que en tenen cert coneixement l’identifiquen amb
mesures de contaminació de l’aire o amb l’enllumenat. Alguns dels panelistes demanen més informació al respecte.

Finalment, s’ha analitzat el coneixement i valoració del PAES.

► ESTÀ ASSABENTAT QUE L’AJUNTAMENT ESTÀ
COL·LABORANT EN L’ELABORACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ
PER A L’ENERGIA SOSTENIBLE DEL MUNICIPI?

16%

80%

4%

Sí No Ns/Nc

OPINIONS RECOLLIDES ESMENTS

• Suposo que en baixar els nivells de 
contaminació a nivell de l’aire del municipi

1

• Una mica, però agrairia una mica més 
d’informació per part de l’Ajuntament

1

• A l’enllumenat 1

• No han comunicat, ni conten amb les 
urbanitzacions

1

• No sap a què es refereix 11

• Si ho sap 3

► SAP A QUÈ FA REFERÈNCIA AQUEST PLA?
Un total de 18 panelistes han respost la pregunta
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PAES►

Coneixement i valoració Pla d’Acció Energia Sostenible

La majoria de panelistes considera útil aquesta iniciativa doncs pensen que serveix per millorar el medi ambient i per
contaminar menys.

No obstant, els pocs que no la consideren útil pensen que no és un tema prioritari principalment.

Finalment, s’ha analitzat el coneixement i valoració del PAES.

► CONSIDERA ÚTIL AQUESTA INICIATIVA?

20%

44%

12%

8%

16%

Molt útil Bastant útil Poc útil
Gens útil Ns/Nc
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També s’ha demanat als panelistes aportar temàtiques que considerin que serien interessants per consultar a través
d’aquest canal en properes onades. Els comentaris es transcriuen literalment, agrupats per blocs.

SERVEIS (8 esments)

• Cablejat elèctric pels carrers del poble

• Enllumenat del Camí dels Recs

• Neteja al parc de les oliveres i voltants

• Recollida d'escombraries

• Suggereixo una millora amb el serveis de neteja, principalment al carrer Estries, no fan la feina que haurien de fer i amb concret el Parc de
l'Oliveres que fa molta pena veure'l cada dia molt deixat, en definitiva crec que davant de les visites que ens fan fora del poble, comenten
lo brut que esta el poble.

• Neteja

• Mercadillo dels dijous

• Serveis

ASPECTES SOCIALS (7 esments)
• Seguretat al poble (2 esments)

• Seguretat del Camí dels Recs (improvisació de "raves" al pàrquing)

• Vigilància i seguretat a les festes d'estiu

• Benestar social

• Millor integració de les persones que viuen fora del nucli antic a la dinàmica del poble

• Temes socials

GESTIÓ MUNICIPAL (5 esments)
• De com estan les propostes de l'equip de govern

• Valoració de la gestió municipal

• Si es correcte que la majoria de contractacions es donin a gent directe o familiars de la llista guanyadora i actual equip de govern.

• Precio del agua

• Impostos

Comentaris i suggeriments ►

Propostes de temes per a properes onades
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ACTIVITATS (3 esments)

• Quines activitats es voldrien fer al poble, sense necessitat de desplaçar-se (2 esments)

• Activitats que es poden fer a l'Ateneu per rendibilitzar les instal·lacions

URBANITZACIONS (3 esments)
• Actuacions concretes a les urbanitzacions.

• Comunicacions Ajuntament-Urbanitzacions.

• Ayudas "reals" per activitats a les Urbanitzacions.

EQUIPAMENTS (2 esments)
• Habilitar un espai per projecció de cicles de pel·lícules (infantils/clàssiques)

• Necessitat de remodelació a fons del Bar i les instal·lacions en general de la piscina.

FESTES (2 esments)
• Festes i coses per l'estil per joves. Encara que també per als grans, però més coses pels joves.

• Festes

PROMOCIÓ ECONÒMICA (2 esments)
• Establiments del poble

• Fires

URBANISME (2 esments)
• Asfaltat dels carrers del poble

• Acceptació ciutadana de futures infraestructures o inversions al poble (fer referèndums)

ALTRES (3 esments)
• Trobo bé els temes que ens consulten

• Què fa el consistori per tal de mantenir al jovent al poble i que no marxi?

• Què troba a faltar al municipi

Comentaris i suggeriments ►

Propostes de temes per a properes onades
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