ENQUESTA PRÈVIA PRESSUPOST 2019
ENQUESTES RECOLLIDES
AJUNTAMENT
CASAL
CENTRE CÍVIC
ONLINE
TOTAL

EDATS
18-29
30-39
40-49
50-59
60-69
Més de 70
No consta

Nucli antic
15

3
15
17
10
7
10
2

BLOC 1
Seguretat Ciutadana
Manteniment via pública
Transparència i difusió
Serveis Socials
Gestió de residus
Conservació espais
Serveis Culturals
Promoció ocupació
Participació ciutadana
Serveis Esportius

16
2
21
24
63

Enquestes omplertes
Enquestes en blanc

Taió
16

61
2

Can Sunyer Valldaina Polígon
13
1
0

Miralles Anònims Posa nom i no adreça
1
16
1

*Les enquestes que no posen adreça són totes enquestes de paper. En les 'online' els veïns responen tots la pregunta
El barri amb més participació 'online' és el Taió

Promig
6,49
6,43
6,42
6,14
6,08
5,98
5,28
5,26
5,14
4,22

Manteniment via pública
Seguretat ciutadana
Transparència i difusió
Gestió de residus
Serveis Socials
Conservació espais
Serveis Culturals
Participació ciutadana
Promoció ocupació
Serveis esportius

Suma
392
383
379
377
356
347
306
303
300
232

BLOC 2
1. Què potenciaries a l'àrea de Cultura?
Festes locals
9
Sortides culturals
17
Fires
17
Teatre, música…
20

2. Què potenciaries en Medi Ambient?
Gestió forestal
27
Camins
13
Reciclatge
9
Recuperació espais
14

3. Què potenciaries a les àrees d'Urbanisme i Via Pública?
Millores paviment
26
Millora zones verdes
18
Millores voreres
18
públiques

4. Creus que als carrers de Castellví hi falten...
Papereres
19
Bancs
14
Papereres excrem.
13
Altres
10

5. A Castellví paguem una taxa anual de 15 euros en concepte de prevenció d'incendis. Estaries
disposat/ada a pagar una taxa més alta per incrementar els treballs en l'àmbit de prevenció d'incendis?
Sí
45
No
16

6. A l'hora de fer la recollida selectiva de residus, hi ha algun tipus de residu que tinguis més
problemes per reciclar?
Sí
28
No
32
COMENTARIS
Felicitar l'ajuntament per la bona comunicació via email
És una vergona tal com està l'entrada de Can Sunyer pel pont. No hi ha manera que la gent llenci les escombraries al seu lloc. S'han posat càmeres
de vigilància. Per què? No serviran si tenen un arbre gegant al front. Si us plau volem una solució. És una entrada al poble i sembla un abocador.
Aniria bé arreglar la vorera que va del parc del Roure a l'escola. Si portes cotxet has d'anar per la carretera. També en matèria de seguretat, invertir
per evitar robatoris per les cases en la mesura del possible.
Si us plau, pedals prou còmodes i que obrin la tapa a més alçada. I els contenidors de plàstics, cartó i vidre brocs o forats ben grans.
A l'estiu van tallar el canyissar darrere el restaurant Can Sunyer amb carrer Cadí i van deixar totes les canyes allà mateix assecant-se. És una font de
mosquits tigre i un risc evident en cas d'incendi.
Gestió forestal
Gestió forestal
Aparcament i seguretat viària
Penso que el transport públic s'hauria de millorar concretament en les horaris seleccionats. Proposo un augment d'horaris.
Tot i que la mala gestió (residus) prové moltes vegades dels propis usuaris
Enllumenat deficient (contínuament tenim apagades en l'enllumenat públic) recursos mal repartits (llums de Nadal solament en un dels carrers -Taió)
Estaria bé la construcció d'un rocòdrom al municipi i una piscina municipal, també la recollida porta a porta dels residus urbans i posar en nomrativa
europea les àrees de joc municipals que incompleixen com ara el gronxador i el joc combinat de la plaça del Roure que requereixen d'una superfície
amortiguadora d'impactes, tipus sorral.
Falt seguridad en el Taió. Quisiéramos que haya más vigilancia. Se han producido varios robos en casas, estamos preocupados y tenemos miedo!! Hay
problemas frecuentes con el alumbrado público cuando llueve. Queremos mejorar los trabajos de prevención de incendios.
La taxa de prevenció d'incendis hauria d'augmentar a les urbanitzacions que hi ha més riscos.
La seguretat contra incendis ens preocupa molt i no només és qüestió de diners. Es podrien prendre iniciatives low cost com incentivar que la gent vagi
a buscar llenya al bosc de manera controlada o fomentar la ramaderia ovina. Es podria obrir un debat públic.
Aumentar la seguridad en el Taió con respecto a robos en los domicilios, colocando cámaras de grabación en la vía pública o un control de entrada tipo
barrera/pilonas.
Piscina i gimnàs a l'escola vella
En la urbanización el Taió se necesita más vigilancia. Es el resumen de mi encuesta
El Taió està especialment descuidat
Que pongan bordillos en C/Tibidabo y recojan las piedras de la calzada
Al barri de Can Sunyer fa molts anys l'Ajuntament va canviar tots els fanals exceptuant les del carrer Muntanya, per sobre del número 26. Som els únics
veïns que encara tenim les "originals" i no sabem en quin estat de conservació es troben. Volem que ens les canvieu.
La pregunta d'increment de la taxa és un sí, sempre que es gestioni millor que ara la neteja del bosc, vorals, etc.
Quitamiedos en los barrancos y riera C/Tibidabo
Sí. M'agradaria tornar a veure un pastor pels boscos ja que gràcies a aquesta ramaderia, estan nes i prevenen incendis. La neteja de la riera per par de la
companyia elèctrica no és suficient. L'Ajuntament hauria de pressionar més. Al carrer Munytanya de can Sunyer seria idoni diversos "badenes".
Propostes. Mantenimetn forestal dels boscos de Castellví per prevenir incendis mitjançant ovelles/cabres amb pastors. En la localitat de Begues ho fan via
concurs anual i funciona molt bé. Renovació de contenidors, ja que la brossa acaba al bosc. Bus escolar per urbanització Can Sunyer amb quota reduïda. Noves
ordenances municipals de sorolls de gossos i protecció d'animals. C/Muntanya falten més "badenes", hi ha velocitat excessiva.

Que podin els arbres f. Setembre/octubre
Més que incrementar els treballs, crec que s'haurien de replantejar. Tenir cura d'algunes vivendes amb patis o zones ajardinades que estan en males condicions,
arbres enormes que molesten el veïnat i que també són un gran perill d'incendi que fa referència aquesta taxa. I ho dic amb coneixement de causa. Ja he fet més
d'una reclamació a l'Ajuntament i no ha tingut cap resposta convincent i molt menys resolutiva. M'agradaria resposta per part de l'Ajuntament.
Trobo a faltar piscina municipal i ara també un "súper"

