QÜESTIONARI EXERCICI 2016
S'ordenen els resultats de més a menys prioritari segons les dades obtingudes del qüestionari
en les respostes on es demanava priorització numèrica (a més puntuació, major prioritat)
1. En el vostre parer, què hauria de prioritzar l'Ajuntament amb els recursos disponibles
Manteniment d'espais públics i via pública
Reducció del deute
Noves inversions

160 punts
133 punts
95 punts

2. La xarxa de distribució d'aigua de Castellví s'ha d'anar sotmetent a arranjaments periòdics atesa
la seva antiguitat. Davant d'aquest fet, considereu prioritari
Abaixar el preu del servei d'aigual, magrat que
pugui comportar una renovació més lenta de la xarxa

38 punts

Increment de la velocitat de les actuacions
de renovació de la xarxa

29 punts

3. Quina creieu que hauria de ser la inversió més important dels pròxims anys al municipi?
Equipaments esportius
1 Creació d'un rocòdrom
14 Piscina i anàlegs
La piscina municipal
Una pista petita per jugar a futbol i bàsquet, per no utilitzar la pista.
Una piscina municipal
Piscina municipal
La piscina!!!! Punt de trobada i cohesió pels veïns a l'estiu, que actualment és inexistent.
Piscina municipal
Piscina municipal
Piscina amb zona de lleure al nucli
Una piscina petita i gimnàs a l'escola vella
Piscina
Piscina
Piscina amb bar
Piscina municipal amb servei de bar
Zona esportiva (piscina)
Aigua i sanejament
1 Reparar dipòsits d'aigua
3 Clavegueram (enquestes Can Sunyer)
Clavegueram
Clavegueram de Can Sunyer
Cuba (a la espera del alcantarillado)

Via pública
11 Total prioritats inversions en via pública
Arreglar las carreteras que hay sitios que están en mal estado, como la entrada de C. Sunyer
Manteniment carreteres i altres
Mantenimiento de vías públicas.
Arrelgar las calles. Mejorar la limpieza.
Mantenimiento de vía pública.
C/Llobregat Can Sunyer y aceras Can Sunyer
Limpieza.
Hablar con el Ayunt. de Sant Andreu y arreglar el acceso a Can Sunyer que es una vergüenza
Manteniment de camins i enllumenat
Manteniment de camins i enllumenat
Millora d'entrada de poble, rotonda, etc.
Equipaments públics
5 Total prioritats inversió en equipaments públics
Mantenir i proposar activitats pels espais que ja disposa el poble i no s'utilitza,
com ara escoles velles. Fer-ne manteniment, i ús per la gent del
poble, sobretot petits i joves!!!!
Rendibilitzar edificis públics no utilitzats actualment
Agrupació d'instal·lacions entre Ajuntament actual i escola vella. No diversificar.
Equipaments per a joves
Equipaments per a joves

Seguretat (en diversos àmbits)
4 Total prioritats en seguretat
Seguridad
Seguretat, hauríem de tenir més vigilància. Les parcel·les no edificades
haurien d'estar netes.
Seguridad.
Seguretat vial
Tecnologia i telecomunicacions
3 Total àmbit tecnologia i telecomunicacions
Millorar TDT. Fibra òptica.
Fibra òptica.
Millora de noves tecnologies
Atur/feina. Ajudes socials
4 Total àmbit feina i ajudes socials
Ayuda a los parados
Potenciar el polígon. Donaria més possibilitats de treball a les persones del municipi.
Treball pels aturats de llarga duració
Una ayuda para el agua y la luz
Altres
Més horaris de transport públic.
?
No cal inversió. Reducció del deute i abaixar impostos
No cal inversions.
4. Estaries disposat/ada a participar com a voluntari/ària enn activitats al municipi?
No
Sí*

33
30

*Cap de les 30 persones que ha marcat que sí s'ha posat en contacte amb l'Ajuntament
5. Puntueu, de més a menys prioritàries, aquestes àrees, essent 10 la més prioritària
i 0 la que menys prioritat té
Àmbit
Seguretat
Via pública
Espais públics
Prom. Econ
Serv. Socials
Transparència
Residus
Cultura
Participació
Esports
Altres

Ràquing
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Puntuació
518
462
436
435
427
415
340
339
324
244
75

Respostes recollides a 'Altres'
Caldria fer gestions per fer una glorieta a l'entrada del Taió venint de Martorell
Trobo a faltar les festes majors en les que hi havia més gent del poble que de fora, sobretot generat pel tipus de música i grups que es contracten
Millorar la seguretat i obligar a propietaris de parcel·les no ocupades a mantenir-les netes i en bon estat.
Reducció del trànsit rodat al municipi, ajudant a la circulació de les persones.
Reducció trànsit rodat nucli urbà
Un camí per a vianants C/Everest (Can Sunyer) al Palau (riera). Manteniment de fanals.
Un camí per a vianants C/Everest (Can Sunyer) al Palau (riera). Manteniment de fanals.
6. Veïnat del nucli urbà abonat a tv cable. Si quan arribin els resultats de l'estudi fet a l'estiu, la cobertura de TDT
resultés ser bona, seguiríeu utilitzant tv cable?
No
Sí

19
12

Comentaris i observacions
Talls continus en la recepció del senyal
Segueix pixelant-se massa sovint
Preu car per la qualitat de recepció i gestió d'avaries
Millorar servei avaries
Mala recepció actual dels canals. Cost econòmic de manteniment pel servei prestat.
Millorar els canals autonòmics
Ver más TV autonómicas
No la uso

7. En matèria de neteja i residus….
Esteu satisfets/satisfetes amb la neteja viària al municipi?

Esteu satisfets/satisfetes amb l'actual sistema de recollida de residus?

Sí
No

43
24
Sí
No

45
22

Comentaris i observacions
Habilitar llocs específics i integrats per als contenidors. Creació d'una deixalleria.
Al Taió hi ha pocs contenidors de reciclatge. Has de portar-ho en cotxe, a peu estan lluny segons on visquis.
La recollida de les restes de la poda és molt complicada. A Sant Andreu hi ha petits espais fixos al costat dels contenidors per deixar les restes còmodament.
No estaría mal habilitat un espacio para los restos de poda
Falta personal
No hay en todos los sitios para el vidrio y el papel
Jardineros contratados no se llevan los resíduos a la deixalleria
Faltarían contenedores de poda y un servicio de recogida de poda más amplio.
Gente incívica tira en los contenedores residuos inapropiados
Crec que tot és milllorable. No és un no rotund, sinó que voltants de containers podria estar més net
Conenidors mal ubicats
Es podrien col·locar uns contenidors més petits i més bonics
Mantenir més nets els contenidors. Fan pudor.
El (no s'entén) queda massa ple i es recull poc sovint.
Haurien d'haver punts de recollida de verd, no haver d'esperar dies a la seva recollida per encàrrec
Millorar freqüència de recollida. Crec que els contenidors de residus haurien d'estar soterrats.
Molts cops hi ha el contenidor ple i cau tot per terra
Contenidor de restes de poda
Poca quantitat de retirada. Massa específic. A vegades contenidors de residus plens de matèria orgànica
Contenidors de residus plens de matèria orgànica.
8. En matèria de promoció econòmica, què prioritzaríeu?
Plans d'ocupació
Cursos de formació

110 punts
89 punts

9. Quines activitats per a jovent us agradaria que es fessin a Castellví?
Lleure i cultura
Teatre, clown…
Culturals
Espais culturals, biblioteca wifi internet
Bibioteca amb wifi-Internet. Cine-fòrum. Espais culturals.
Cinema i ball
Talleres culturales
Culturales

Esports
Creació d'un rocòdrom
Piscina
Caminades, excursions
Propostes lúdiques i esportives
Setmana de la joventut. Sortida a la neu
Tornejos de futbol sala per nens. Equip
futbol sala per nens (aleví, benjamí, infantil)
Equips petits de futbol sala
Deportivas

Ocupació
Plans d'ocupació durant l'estiu
Plans d'ocupació temporals
Cursos de formació de monitors.
Trabajo para los jóvenes
Cursos de formación ocupacional,
planes de ocupación, talleres

Espais
Obertura i automanteniment de l'escola vella (local per a joves compartit amb gent gran)
Local per a ells

Campionats i anàlegs
Campeonatos de futbolín. Cursos de cocina
Campeonatos de ping-pong, dardos, clases de diferentes bailes.

Suggeriments genèrics o de coses que no es volen
Que participin de manera voluntària en les activitats
Activitats que no pertorbin el descans dels veïns (festes o activitats que atraiguin
persones d'altres municipis)
Activitats sense festes nocturnes
Doncs no ho sé… Crec que això hauria de preguntar-se a ells
Activitats perquè es relacionin amb altres pobles
Organitzar activitat per events, que no siguin només festes.
Les que ja es fan
Les que ja es fan
Hi ha jovent a Castellví? No el veig gairebé mai.
Si no col·laboren, no cal fer res.
Més activitats per a tothom
Discoteques no
Fomentar la cooperació i l'associació
El que sigui

Comentaris i observacions recollits en l'apartat final
Ho teniu difícil amb el deute que us han deixat. Feu poques coses però bé! Gràcies!
Creo que tenemos el derecho que la srta. Yolanda Ramos no obligue a personas con problemas de desplazamiento a que tengar que ir al ayuntamiento
porque hay que pedir cita para hablar y hacer gestiones cuando creo que tendría que ser ella la que se desplazara hasta Can Sunyer, cosa que con la
srta. Montse no había problemas de este tipo. Atentamente les saludo

Creo que no es justo que la asitenta social obligue a las personas mayores a que se desplazen al ayuntamiento y que la srta. Yolanda esté en su despacho
sin tener en cuenta que las personas mayores no tienen medio de desplazamiento al pueblo. Gracias.
Más inversiones en Can Sunyer. Hasta ahora las grandes inversiones se han realizado en el casco urbano.
Encara que la reducció de deute és molt important, he donat prioritat a les inversions. I una d'elles crec que és la piscina municipal, punt de trobada per a
tothom, ja que som un municipi petit amb poques opcions
Unificació dels serveis/no diversificació (agrupació en dos edificis ->Ajuntament nou i escola vella i local Can Sunyer. Transformar el Taió en un parc obert
enderrocant tota la part inservible i perillosa

