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Presentació 

L’Ajuntament de Taradell, 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 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 Taradell. 
- 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 l’Ajuntament de 
Taradell com a agent promotor del projecte. També han participat en la definició del 
contingut del qüestionari la major part dels 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 presencials i telemàtiques de la Comissió Tècnica de Seguiment, 
per a la definició del projecte i del contingut del qüestionari, així com la definició dels 
mecanismes de difusió i comunicació. 

b) Disseny gràfic i impressió dels quaderns de Debat Familiar per part de Ajuntament. 

 

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 Taradell. 

c)  Difusió del procés a través dels canals de comunicació municipals.  
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- Agenda 

 

 

- Cartells 
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- Pàgina web municipal 

 

 

- Twitter 
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- Altres mitjans de comunicació 

 

 

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 
(Institut, col·legi St. Genís i Sta. Agnès, escola El Gurri, escola bressol La Xarranca, 
escola Les Pinediques, escola de Música, escola d’arts l’Arpa) 

b) Distribució del quadern de Debat Familiar a altres equipaments municipals, per tal 
d’arribar a altres col·lectius (Dispensari, EAS Taradell, llar de jubilats, Biblioteca, 
Centre Cultural Costa i Font, Fundació Vilademany) 

c) Període per a la complementació del quadern per part de les famílies i llars 
participants.  

d) Recollida dels quaderns als centres educatius i als equipaments municipals. 

 

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 
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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 ha 
estat de caràcter univariada i també s’ha realitzat anàlisi bivariada pel que fa a les 
principals variables de control definides. 

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

 

 

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 5 març i 3 d’abril de 2018. 

 

Població a la que s’ha adreçat (univers) 

Famílies residents a les llars del municipi. 

 

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 el cas de l’estudi desenvolupat a Taradell, 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. 

En aquest sentit s’han distribuït un total de 1.026 exemplars del quadern de debat 
familiar als següents centres educatius i equipaments: 
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ESCOLA/EQUIPAMENT Exemplars 
lliurats 

Institut 208 
Col·legi St.Genís i Sta.Agnès 150 
Escola El Gurri 20 
Escola bressol La Xarranca 25 
Escola Les Pinediques 300 
Escola de Música 8 
Escola d’arts l’Arpa 27 
Dispensari 50 
EAS Taradell 63 
Llar de Jubilats 50 
Biblioteca 50 
Centre Cultural Costa i Font 25 
Fundació Vilademany 50 
TOTAL 1.026 

 

En el cas de les escoles, la distribució del quadern ha suposat un treball previ amb els 
alumnes, 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 al diferents centres educatius participants.  

 

Grau de resposta assolit 

S’han distribuït un total de 1.026 exemplars del quadern de debat. D’aquests s’han recollit 
un total de 408 quaderns, el que suposa una taxa de resposta del 39,76% sobre el total 
de quaderns posats a l’abast de la ciutadania.  

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, cal  valorar la taxa de resposta assolida com a molt positiva  donat que es 
pot considerar de les elevades en aquest tipus d’experiències. 

 

Representativitat de les dades 

La distribució del qüestionari no ha buscat la representativitat ni la proporcionalitat de la 
població, sinó la variabilitat sociològica de les famílies de Taradell 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. 
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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). 

• 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 408 llars del 
municipi, donant resposta al quadern de debat familiar.   

 

Nombre de persones a la llar. 
 
Del total de quaderns de debat recollits, un total de 382 famílies han facilitat informació 
respecte el nombre de persones que resideixen a les respectives llars. Segons això  es 
constata que la mitjana de persones per llar es situa en 3,72 persones per llar, el que 
correspon un total de 1.421 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 87,2% dels quaderns han estat completats per famílies de 3 o més membres.  

 

Gràfic 1. Nombre de persones residents a la llar (en percentatge) 

 

Base: 382 quaderns 
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La comparativa de  la distribució dels quaderns de debat recollits i de la població de 
Taradell 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 Taradell i les llars participants a l’estudi (en percentatge) 

 
Font: Idescat (dades de Taradell)  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 almenys 
1.421 persones, que l’han treballat conjuntament. A aquestes caldria afegir aquells 
quaderns en els quals no s’ha facilitat informació respecte el nombre de persones a la llar, 
que han estat 26 llars més, el que dona com a resultat que almenys han pres part 1.447 
persones. 

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) 

 

Base: 369 quaderns 

 

 

Sexe de les persones que habiten a les llars participants. 
 

Del total de persones que han facilitat informació respecte el sexe de les persones que 
conviuen a les diferents llars, s’extreu que el 50,8% són dones i un 49,2% són homes. 

 

Gràfic 4. Gènere de les persones que habiten a les llars participants (en percentatge) 
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Edat de les persones que habiten a les llars participants. 

 

Un 88,9% de les llars participants a l’estudi compten amb menors de 25 anys entre el seus 
membres.  

A les llars participants els infants i joves fins els 24 anys són un 46,7% del total de 
persones que les conformen.  

 
 
Gràfic 5. Edat de les persones que habiten a les llars participants (en percentatge) 
 

 

Base: 367 quaderns 

 

  

Anys de residència a Taradell. 

 

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 (87,7%) el que indica 
que el grau d’arrelament al municipi de les llars que han donat resposta al quadern és 
elevat. 

Tant sols en un 12,8 % de les llars la totalitat del seus integrants fa menys de 10 anys que 
resideixen a Taradell. 
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Gràfic 6. Anys de residència a Taradell (en percentatge) 
 

 

Base:  343 quaderns 

 

Zona de residència. 

 

Pel que fa a la zona del municipi on resideixen les famílies que han donat resposta al 
quadern, es comprova que principalment han participat llars del nucli urbà (72,9%) i també 
de la urbanització La Roca (14,0%).  

 

Gràfic 7.  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 Taradell. 

 

El quadern de debat plantejava en primer lloc una pregunta per tal de conèixer fins a quin 
punt les famílies enquestades estan satisfetes de residir al poble. 

En aquest sentit la valoració mitjana assolida és de 8,74 punts en una escala compresa 
entre 1 i 10 punts.   

Segons això, es recull que més de nou de cada deu de les llars que han donat resposta a 
aquesta pregunta manifesta que estan Molt o Totalment satisfetes de residir-hi (91,3%). 
Per altra banda, les llars que manifesten insatisfacció envers al fet de residir al poble són 
un 1,7% del total, mentre que un 7,0% manifesten que estan mitjanament satisfets amb el 
fet de residir a Taradell. 

 

Gràfic 8.  Grau de satisfacció amb el fet de residir a Taradell (en percentatge) 
 

 

Base: 357 quaderns 

 

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 Taradell 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 Taradell  
segons la zona de residència 
 

Zona de residència Valoració mitjana 

Nucli Urbà 8,95 

Urb. de Goitallops 9,67 

Urb. La Roca 8,51 

Barri de Mont-Rodon 8,35 

Urb. Plana de la Madriguera 8,91 

Rural 8,40 

 
 
 

Valoracions sobre Taradell. 

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 (96,2%), atractiu (89,9%), segur (88,4%), acollidor 
(81,2%), ben comunicat (80,8%), net (79,8%) i amb suficients serveis (77,5%).  

Entre els aspectes a millorar destaca la valoració que el poble hauria de poder augmentar 
el serveis, assenyalat per un 22,5% de les llars, i que podria millorar-se la neteja, aspecte 
assenyalat per dos de cada deu llars. 

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

Tranquil 96,2% Sorollós 3,80% 

Atractiu 89,9% Gens atractiu 10,1% 

Segur 88,4% Insegur 11,6% 

Acollidor 81,2% Tancat 18,8% 

Ben comunicat 80,8% Mal comunicat 19,2% 

Net 79,8% Brut 20,2% 

Amb suficients serveis 77,5% Amb pocs serveis 22,5% 

 

Aquestes valoracions són similars en la majoria dels casos, independentment del tipus de 
llar segons les variables estructurals (grandària, ubicació,...). Tan sols es registren 
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diferències en relació a: 

- 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 al nucli que entre les que 
resideixen a altres zones de Taradell. 

- la valoració de necessitat de millorar la neteja és superior a Goitallops i els nuclis rurals. 

- pel que fa a la seguretat aquells que han manifestat en major mesura que consideren 
el poble insegur resideixen en major nombre a La Roca, els nuclis rurals, o bé són 
famílies amb menors a casa. 
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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 sis punts i mig (6,5 punts) en una escala valorativa 
compresa entre 1 i 10 punts. 

De totes elles, l’actuació millor valorada ha estat Aromes de Taradell (recuperació de 
barballó). La valoració mitjana assolida ha estat de 7,87 punts sobre un total de 10 punts. 

Per altra banda l’actuació que ha rebut una menor valoració, ha estat la conversió en zona 
de vianants del nucli urbà desviant vehicles per les rondes, que tot i això ha assolit una 
nota mitjana de 6,59 punts sobre 10 punts possibles. 

El conjunt de valoracions es poden consultar a la següent taula. 

 

Taula 3. Valoració d’actuacions municipals 
 

ACTUACIONS REALITZADES PER L'AJUNTAMENT Valoració mitjana  
sobre 10 punts 

Aromes de Taradell (recuperació de barballó) 7,87 

Confecció del Mapa de patrimoni cultural per protegir els 
béns d'interès 7,84 

Actuacions comercials (Inspiring- nou mercat divendres 
tarda- catàleg de Nadal) 7,73 

Campanya de sensibilització en l'oci. "Diverteix-te sense 
passar-te!", "A cegues no mola"... 7,69 

Foment recerca. Publicació de monogràfics de recerca i 
interès local 7,69 

Iniciatives de participació ciutadana 7,04 

Pacte de govern municipal 6,99 

Millores en mobilitat i seguretat viària (ubicació d'indicadors 
de velocitat, asfalt de carrers, bandes reductores de 
velocitat...) 

6,75 

Iniciatives al voltant del civisme i la convivència (agent cívic) 6,73 

Conversió en zona de vianants del nucli urbà desviant 
vehicles per les rondes 6,59 
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La següent taula permet comprovar quines han estat les valoracions mitjanes de les 
diferents actuacions segons el lloc de residència de les famílies. 

 
 
Taula 4. Valoració d’actuacions municipals segons lloc de residència (mitjanes) 
 

 Nucli 
Urbà 

Urb. 
Goitallops 

Urb. La 
Roca 

Barri Mont-
Rodon 

Urb. Plana 
Madriguera Rural 

Iniciatives de participació 
ciutadana 6,99 6,40 6,83 6,63 8,00 8,50 

Confecció del Mapa de 
patrimoni cultural per protegir 
els béns d'interès 

7,90 8,50 7,68 7,57 7,64 10,00 

Iniciatives al voltant del 
civisme i la convivència (agent 
cívic) 

6,62 6,50 6,48 7,08 7,40 7,20 

Foment recerca. Publicació de 
monogràfics de recerca i 
interès local 

7,69 8,00 7,50 8,36 7,82 6,50 

Conversió en zona de vianants 
del nucli urbà desviant 
vehicles per les rondes 

6,61 6,00 6,40 6,95 7,08 8,00 

Actuacions comercials 
(Inspiring- nou mercat 
divendres tarda- catàleg de 
Nadal) 

7,67 6,80 7,81 7,47 9,23 8,00 

Millores en mobilitat i seguretat 
viària (ubicació d'indicadors de 
velocitat, asfalt de carrers, 
bandes reductores de 
velocitat...) 

6,79 6,67 5,86 7,00 7,69 6,86 

Pacte de govern municipal 7,08 6,67 6,40 6,73 7,71 8,00 

Campanya de sensibilització 
en l'oci. "Diverteix-te sense 
passar-te!", "A cegues no 
mola"... 

7,86 6,00 7,39 8,00 8,18 7,67 

Aromes de Taradell 
(recuperació de barballó) 7,88 5,50 7,66 8,24 8,31 8,33 
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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 sis punts en una 
escala valorativa compresa entre 1 i 10 punts. 

Els serveis que han rebut una millor valoració han estat els serveis educatius, la recollida 
porta a porta d’escombraries i la deixalleria municipal, tots ells amb valoracions superiors a 
vuit punts sobre un total de deu punts possibles. 

En canvi, aquells serveis que han rebut una valoració més baixa han estat l’administració 
electrònica, el servei d’inserció laboral, els guàrdies municipals i la borsa d’habitatge, que 
assoleixen puntuacions inferiors als set punts, tot i que per sobre de sis punts. 

 
 
Taula 5. Valoració envers la gestió dels serveis municipals  
 
 Valoració mitjana 

sobre 10 punts 
Serveis educatius 8,32 

Recollida d'escombraries porta a porta 8,22 

Deixalleria municipal 8,05 

Oficina d'atenció ciutadana de l'Ajuntament 7,96 

Serveis funeraris 7,90 

Oferta formativa no obligatòria 
(Escola de música, Escola d'arts,...) 7,89 

Serveis sanitaris 7,89 

Oferta d'activitats culturals 7,69 

Serveis socials 7,58 

Servei d'informació i orientació juvenil 7,38 

Serveis esportius 7,38 

Polítiques d'igualtat de gènere (tallers) 7,23 

Neteja i manteniment de carrers, jardins i places 7,04 

Administració electrònica 6,74 

Servei d'inserció laboral 6,61 

Guàrdies municipals 6,54 

Borsa d'habitatge 6,35 
 

La distribució de les valoracions segons el lloc de residència de les famílies no presenta 
diferències significatives. Tot i així es reflecteix les valoracions parcials segons lloc de 
residència a la següent taula. 
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Taula 6. Valoració de la gestió de serveis en funció del lloc de residència (mitjanes) 
 

  Nucli 
Urbà 

Urb. 
Goitallops 

Urb. La 
Roca 

Barri 
Mont-
Rodon 

Urb. Plana 
Madriguera 

Rural 

Serveis educatius 8,03 8,40 7,79 7,54 8,55 9,33 
Recollida d'escombraries porta a 
porta 8,03 8,86 8,09 8,42 8,15 8,86 

Deixalleria municipal 7,71 7,00 7,59 6,86 7,82 7,33 

Oficina d'atenció ciutadana de 
l'Ajuntament 7,40 8,00 7,14 8,00 7,00 5,00 

Oferta formativa no obligatòria  
(Escola de música, Escola 
d'arts,...) 

7,38 8,00 7,60 8,00 8,00 - 

Serveis sanitaris 7,01 6,00 6,72 7,16 7,85 9,00 

Serveis funeraris 7,42 8,00 7,60 7,22 6,83 9,60 

Oferta d'activitats culturals 6,39 5,14 6,41 7,65 7,54 8,80 

Serveis socials 8,37 9,43 8,15 8,32 7,85 9,00 

Servei d'informació i orientació 
juvenil 6,92 5,33 6,00 5,67 7,00 6,67 

Serveis esportius 8,01 8,00 7,67 7,63 8,00 8,33 

Polítiques d'igualtat de gènere 
(tallers) 6,22 6,67 7,00 6,67 6,00 6,00 

Neteja i manteniment de carrers, 
jardins i places 7,88 6,80 7,92 7,71 8,00 8,50 

Administració electrònica 7,73 6,67 7,95 8,14 7,50 7,20 

Servei d'inserció laboral 6,69 6,67 6,78 6,50 7,00 4,67 

Guàrdies municipals 8,03 7,60 7,74 8,77 7,33 7,67 

Borsa d'habitatge 8,29 8,57 8,49 8,20 8,15 7,50 

 
 

Grau de satisfacció envers diferents equipaments municipals. 

El quadern de debat també ha incorporat la possibilitat de valorar diferents equipaments 
del municipi. Les valoracions recollides indiquen que tots els equipaments valorats 
assoleixen notes superiors als sis punts sobre deu possibles. 

Els equipaments que han rebut una millor valoració han estat la Biblioteca municipal Antoni 
Pladevall i Font, la Fundació Vilademany (residència, habitatges tutelats, centre de dia) i el 
Centre Cultural Costa i Font amb valoracions superiors a vuit punts i mig sobre un total de 
deu punts possibles. 

Per altra banda, els equipaments que, tot i assolir notes positives superiors a sis punts de  
mitjana, aquestes han estat més baixes en comparació, han estat la l’escola bressol La 
Xarranca, i el pavelló municipal d'esports El Pujoló i les pistes poliesportives i petanca). 
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Taula 7. Valoració d’equipaments municipals  
 Valoració mitjana sobre 

10 punts 

Biblioteca municipal Antoni Pladevall i Font 9,01 

Fundació Vilademany (residència, habitatges tutelats, 
centre de dia) 8,58 

Centre Cultural Costa i Font 8,58 
EAS Taradell 8,40 
Fundació Escola L'Arpa: Escola d'Arts 8,31 
Tanatori 8,21 
Deixalleria municipal 8,12 
Fundació Escola l'Arpa: Escola de Música 8,04 

Servei d'atenció i informació a la infància i la joventut 
El Puntal 8,01 

Escola bressol La Xarranca 7,88 
Pavelló municipal d'esports El Pujoló 7,01 
Pistes poliesportives i petanca 6,57 
 

La distribució de les valoracions segons el lloc de residència de les famílies es presenta a 
la següent taula 

 
 
Taula 8. Valoració d’equipaments segons lloc de residència (mitjanes) 

 Nucli 
Urbà 

Urb. 
Goitallops 

Urb. 
La 

Roca 

Barri 
Mont-
Rodon 

Urb. Plana 
Madriguera Rural 

Biblioteca municipal Antoni Pladevall i 
Font 9,05 9,00 8,79 9,20 9,38 9,67 

Centre Cultural Costa i Font 8,64 8,00 8,68 8,80 8,92 9,14 

Fundació Vilademany (residència, 
habitatges tutelats, centre de dia) 8,75 8,67 8,43 8,60 7,00 9,50 

EAS Taradell 8,49 8,80 8,11 8,62 7,33 10,00 

Fundació Escola L'Arpa: Escola d'Arts 8,39 8,00 8,52 9,14 7,75 9,33 

Tanatori 8,28 7,00 8,00 8,00 9,25 8,50 

Deixalleria municipal 8,16 8,67 8,23 7,38 8,15 8,86 

Servei d'atenció i informació a la 
infància i la joventut El Puntal 8,11 8,00 7,89 8,22 8,00 9,00 

Fundació Escola l'Arpa: Escola de 
Música 8,14 7,00 7,56 8,44 8,00 9,50 

Escola bressol La Xarranca 7,95 8,33 8,07 7,83 7,80 9,00 

Pavelló municipal d'esports El Pujoló 6,99 6,50 7,43 6,36 6,55 6,80 

Pistes poliesportives i petanca 6,47 5,33 7,00 6,44 6,67 8,00 
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Millores en els serveis o equipaments municipals. 

 

En l’apartat dedicat a la valoració d’equipaments i serveis s’ha disposat un apartat per 
demanar a les famílies quin servei o equipament consideren que caldria millora, en el qual 
s’han recollit diferents valoracions i propostes. 

Destaca principalment la demanda de millora del pavelló municipal i dels diferents espais i 
pistes esportives ubicades a diferents punts del municipi. Gairebé la tercera part de les 
demandes han estat englobades en aquest apartat. 

També destaca la demanda de millora de l’EAS Taradell, molt centrada en sol·licitar la 
reducció de quotes i ampliació d’activitats que s’ofereixen. 

En tercer lloc apareix la millora de les instal·lacions de la deixalleria, seguida per la de les 
instal·lacions de la llar d’infants. 

 

Taula 9. Equipaments i serveis a millorar  
 

Equipaments i serveis a millorar  Percentatge 
Pavelló municipal El Pujoló 20,2 
EAS Taradell 9,2 
Deixalleria 8,4 
Escola bressol 7,1 
Neteja via pública 7,1 
Altres 5,9 
Pistes esportives 5,9 
Parc d'esports 4,2 
Espais per a joves 3,8 
Servei porta a porta 3,8 
Seguretat i policia municipal 2,9 
Mobilitat, accessibilitat i seguretat viària 2,9 
Parcs infantils i espais verds 2,9 
Equipaments per a gent gran 1,7 
Aparcaments municipals 1,7 
Escola de música 1,7 
Manteniment carrers 1,7 
Centre cultural 1,7 
Altres esports (més oferta i instal·lacions) 1,7 
Piscina d'estiu 1,3 
Biblioteca 1,3 
CAP 1,3 
Transport públic 0,8 
Tanatori 0,8 

Total 100,0 
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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 principalment 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, en general a tot el poble i 
especialment a la zona de l’església i a l’ entorn del Pujoló, 

- els estacionaments indeguts, principalment al centre del poble, davant del Bonpreu i a 
les escoles en hora punta, 

- la tinença no responsable d'animals, aspecte que també afecta a tot el poble, i 
especialment a la zona del Pujoló, 

- l'elevada velocitat dels vehicles, a al centre del poble i a les carreteres de Balenyà i de 
Mont-Rodon. 

La següent taula recull tota la informació copsada amb aquesta pregunta. 
 
Taula 10. Principals actituds incíviques detectades i llocs on s’identifiquen 
 

Actituds incíviques Percentatge Principals llocs on s'identifiquen 

Carrers i places brutes 54,7% En general a tot el poble, però sobretot a la zona 
de l’Església i al Pujoló 

Estacionaments indeguts 47,0% 
En el centre del poble, a la carretera Mont-Rodon 

davant del Bonpreu i a les escoles en hores 
punta 

Tinença no responsable 
d'animals 44,5% En general a tot el poble, però sobretot a la zona 

del Pujoló 

Elevada velocitat de vehicles 34,5% A la carretera de Balenyà, al centre del poble en 
general i a la carretera i barri de Mont-Rodon 

Grafits i pintades a llocs no 
autoritzats 29,0% 

Es considera que en general n'hi ha per tot el 
poble, però sobretot en els parcs i a l'Església i al 

seu entorn. 

Malmetre el mobiliari urbà 24,6% Sobretot els jocs dels parcs infantils 

No fer la recollida selectiva 12,7% A tot el poble (ús indegut de les papereres)  

Contaminació acústica (sorolls) 11,0% A la zona de la Carpa, sobretot de nits i a la zona 
esportiva 

Ús indegut dels espais públics 10,8% En els parcs i en la zona de la Carpa i Can Costa 
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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. Així les principals accions serien la de 
realitzar treballs per a la comunitat i aplicar sancions econòmiques a les persones 
infractores. 

 
 
Gràfic 9.  Accions per evitar o corregir les actituds incíviques (en percentatge) 

 

Base: 356 quaderns. Pregunta multi resposta 
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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 els 
Tonis i el Toca-sons. A continuació trobem les Festes majors, els Reis, el Barballó i l’opció 
d’altres esdeveniments culturals i festius, entre els quals s’han assenyalat sardanes, teatre, 
festes, Sant Jordi, Tres Tombs, Cuines del Món, Santa Llúcia... 

El següent gràfic il·lustra el percentatge de famílies que han assenyalat cadascun dels 
elements identitaris suggerits. 

 

Gràfic 10.  Elements identitaris amb els que les llars se senten més identificades 
(en percentatge) 

 

Base: 258 quaderns. Pregunta multi resposta 
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Base: 258 quaderns. Pregunta multi resposta 

 

Valoració de la diversitat i quantitat d’activitats (socials, culturals, 
esportives). 

En aquest apartat les famílies han assenyalat fins a quin punt estan satisfetes amb la 
quantitat i diversitat d’activitats que s’organitzen periòdicament al municipi de tot tipus i que 
el doten de dinamisme social i cultural. En aquest sentit, tres de cada quatre famílies es 
manifesten molt o totalment satisfetes amb aquest aspecte. 

 

La nota mitjana assolida és de 7,97 punts sobre 10 punts possibles 
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Gràfic 11.  Valoració de la diversitat i quantitat d’activitats al municipi (en 
percentatge) 
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7. Mobilitat  

En l’apartat de mobilitat s’han valorat diferents aspectes: 

 

Valoració d’un potencial itinerari segur per anar de casa a l’escola. 

En primer lloc s’ha volgut conèixer com valoren les famílies la possibilitat de disposar 
d’itineraris segurs i adaptats als infants per anar de casa a l’escola. En aquest sentit, més 
de sis de cada deu famílies veurien totalment positiu disposar d’aquests itineraris per tal 
que els infant poguessin desplaçar-se de casa a l’escola sense perill. Aquesta proporció 
augmenta al 87,7% de les famílies que han donat resposta, si ampliem la valoració a 
aquells veurien molt adequada aquesta mesura. 

La valoració mitjana assoleix 8,87 punts sobre 10 punts possibles. 

 

Gràfic 12.  Valoració d’un itinerari segur i adaptat per anar de casa a l’escola (en 
percentatge) 

 

Base: 373 quaderns 

 

Desplaçament en bicicleta. 

En segon lloc s’ha plantejat a les famílies si utilitzarien la bicicleta si hi hagués carril bici en 
el municipi.  

En aquest sentit, gairebé sis de cada deu famílies manifesten que si existís un carril bici en 
el municipi utilitzarien la bicicleta com a mitjà de transport. 

2,4 2,7
7,2

24,4

63,3

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Satisfacció
nul·la

Satisfacció
baixa

Satisfacció
mitjana

Satisfacció
elevada

Satisfacció
total



31 

 

 

Gràfic 13.  Si hi hagués carril bici, us desplaçaríeu pel poble en bicicleta? 

 

Base: 378 quaderns 

 

Els principals motius pels quals les famílies han manifestat que utilitzarien la bicicleta com 
a mode de transport si existís un carril bici han estat principalment l’augment de la 
sensació de seguretat, la reducció de la contaminació i ús del cotxe, i motius relacionats 
amb la millora de la salut. 

 
Gràfic 14.  Motius per desplaçar-se en bicicleta si hagués carril bici 

 

Base: 158 quaderns 

 

En canvi aquelles famílies que han manifestat que no utilitzarien la bicicleta com a mitjà de 
transport si existís un carril bici al municipi han assenyalat principalment que no ho farien 
perquè tenen itineraris poc còmodes des de la seva residència a l’escola, la feina o el nucli, 
en segon lloc perquè prefereixen desplaçar-se a peu i també perquè no disposen de 
bicicleta. 
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Gràfic 15.  Motius per NO desplaçar-se en bicicleta 

 

Base: 107 quaderns 

 
Indrets preferits per passejar o jugar amb els amics i amigues. 

Els espais preferits per les famílies per a passejar o jugar són El Pujoló, els voltants de 
Can Costa, els camins i boscos dels voltants i els entorns del castell. 

 
Gràfic 16.  Llocs del municipi on passegen i/o juguen les famílies                               
(en percentatge) 
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Actuació prioritària per millorar la mobilitat al municipi. 

En darrer terme, les famílies han assenyalat diferents actuacions com a propostes per 
millorar la mobilitat al municipi, entre les quals destaquen les actuacions per a la promoció 
dels modes de transport més sostenibles, tot i que la presència del vehicle privat en la 
concepció de la mobilitat encara és molt important.  

Segons això comprovem que un 45,9% de les aportacions són en el sentit de promocionar 
els modes de mobilitat sostenible: Fer carril bici (14,1%); Ampliar carrers i voreres per 
millorar l’accessibilitat (12,0%); Pacificar els carrers del centre del poble (9,9%) i Millorar el 
transport públic (9,9%). 

Per altre banda les propostes per millorar la mobilitat en vehicle privat sumen un 39,6% de 
les propostes: Acabar les rondes de circumval·lació i millorar els accessos als diferents 
nuclis (21,9%); Revisar els canvis de sentit i recuperar els dobles sentits de circulació 
(14,6%) o facilitar mesures per a l’aparcament (2,6%) 

 

 
Gràfic 17.  Actuacions prioritàries per millorar la mobilitat (en percentatge) 

Base: 192 quaderns. 
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8.  Seguretat. 
 
 
Valoració del nivell de seguretat. 

En relació a aspectes relacionats amb la seguretat s’ha consultat a les famílies sobre quina 
és la seva percepció/valoració del nivell de seguretat al poble. En aquest sentit s’assoleix 
una nota mitjana de  7,25 punts sobre un total de 10 punts, el que indica una valoració 
positiva.  

Si ens fixem en els percentatges assolits per a cada una de les possibles categories de 
valoració, comprovem que un 63,3% de les famílies es manifesten Molt o Totalment 
satisfetes amb el nivell de seguretat al poble, mentre que les famílies que es mostren Poc 
o Gens satisfetes amb la seguretat del poble han estat un 9,2% del total de famílies que 
han donat resposta a aquesta qüestió. 

 

Gràfic 18.  Valoració del nivell de seguretat al poble (en percentatge) 

 

Base: 382 quaderns. 

 

 

Valoració de l’evolució de la seguretat el darrer any. 

Pel que fa a la percepció sobre quina ha estat l’evolució de la seguretat a Taradell en el 
darrer any, les famílies manifesten de manera majoritària que la situació de la seguretat es 
manté respecte l’any anterior (74,4%), mentre que un 14,6% consideren que ha millorat i 
un 11,1% manifesta que ha empitjorat. 
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Gràfic 19.  Valoració de l’evolució de la seguretat a Taradell en el darrer any
          (en percentatge) 

 

Base: 371 quaderns 

 

 

Robatoris patit el darrer any. 

Un 8,9% de les famílies asseguren que han patit un robatori el darrer any, mentre que un 
63,6% manifesten que coneixen algú que hagi patit un robatori el darrer any. 

 
 
Gràfic 20.  Robatoris patits el darrer any (en percentatge) 

 

Base: (1) 394 quaderns i (2) 390 quaderns 
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9. Comunicació 

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 també per conèixer quina valoració fan dels diferents 
mitjans de comunicació municipals al seu abast. 

 

Per conèixer dades sobre l’ús que la població fa dels mitjans de comunicació locals 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. A partir de les respostes 
recollides es copsa que els mitjans utilitzats amb major freqüència són l’Agenda d’Actes, el 
Taradell.com i el boca-orella, mentre que els utilitzats amb menor freqüència són el Butlletí 
electrònic setmanal, el correu electrònic municipal i Ràdio Taradell. 

 

Gràfic 21.  Freqüència d’ús dels diferents mitjans de comunicació locals (en 
percentatge) 

 

Base: 357 quaderns. 
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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, que es presenta al següent gràfic.  

 
 
Gràfic 22.  Valoració del grau de satisfacció amb els diferents mitjans de 
comunicació municipals  (mitjanes) 

 

 

Segons els resultats obtinguts totes les valoracions són superiors a sis punts en una 
escala valorativa compresa entre 1 i 10 punts, i la majoria de mitjans reben valoracions 
compreses entre 7 i 8 punts. Els mitjans millor valorats per les famílies que en fan ús, són 
els cartells informatius al carrer,  el butlletí municipal, i Ràdio Taradell. 

 
 
En darrer terme s’ha preguntat a les famílies respecte fins a quin punt es consideren ben 

informades de les actuacions i activitats que organitza l’Ajuntament. En aquest sentit la 

valoració mitjana assoleix 7,21 punts sobre 10 punts possibles.  

 

Un 60,6% de les famílies valoren com a Molt o Totalment informades per part de 

l’Ajuntament de les seves actuacions, mentre que les famílies que es consideren Poc o 
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Gràfic 23.  Fins a quin punt esteu ben informades de les actuacions i activitats 
organitzades per l’Ajuntament? (Valoracions en percentatge) 
 

 

Base: 388 quaderns. 
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10. 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.   

 

Principals activitats que realitzen les famílies. 

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 36 i 64 anys i els joves entre 15 i 24 anys. Els col·lectius que menys 
activitats realitzen al municipi són els joves entre 25 i 35 anys i en darrer terme la gent de 
més de 64 anys. 

Per altra banda, les activitats que es realitzen en major mesura són les de caràcter 
esportiu, formatiu i cultural. 

 

Gràfic 24.  Principals activitats realitzades pels membres de les llars 
enquestades a Taradell (en percentatge) 
 

 

Base: 329 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 11. 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 

Activitat esportiva 76,1% 66,7% 37,3% 60,5% 26,8% 

Activitat educativa 42,5% 28,6% 10,2% 9,5% 7,1% 

Activitat cultural 39,3% 46,0% 23,7% 26,2% 26,8% 

Activitat artística 18,6% 17,5% 16,9% 8,1% 25,0% 

Activitat assistencial 2,4% 19,0% 8,5% 6,7% 23,2% 

Activitat solidaria 7,3% 19,0% 18,6% 17,6% 25,0% 

Activitat religiosa 6,9% 6,3% 11,9% 4,8% 35,7% 

Activitat reivindicativa 5,7% 23,8% 35,6% 29,0% 28,6% 

Activitat associativa 4,0% 12,7% 25,4% 38,1% 5,4% 

 
 
 

Ampliació de l’oferta d’activitats al poble. 

 

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 un 39,5%  
de les llars considera que l’oferta disponible es podria ampliar. 
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Gràfic 25.  Trobeu a  faltar alguna activitat que no es faci a Taradell (en 
percentatge) 
 

 

Base: 319 quaderns. 

 

Entre les activitats que es proposaria desenvolupar, destaquen sobretot disciplines 
esportives diferents a les que ja existeixen, entre les que s’assenyalen principalment el 
bàsquet, el patinatge, la dansa o el ciclisme. També apareix la demanda d’activitats 
dedicades al jovent i als infants, i també activitats de caràcter cultural. 

 
 

La darrera qüestió tractada en aquest apartat ha estat identificar si les famílies detecten 
dificultats per fer efectiva 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 14,1% si que consideren que en el seu 
cas existeixen dificultats per a fer-ho.   

 
 
Gràfic 26.  Trobeu dificultat per a implicar-vos i participar a la vida social i 
comunitària del municipi? (en percentatge) 

 

Base: 334 quaderns 
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Entre les dificultats manifestades destaquen principalment les que tenen a veure amb la 
percepció de manca d’obertura de les entitats, junt amb dificultats de caràcter personal 
(dificultats per conciliar vida professional i personal, dificultats econòmiques, distància 
física de la residència al nucli, ...). 
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11. 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 nou de cada deu de 
les famílies que han participat realitzen pràctiques de cura de la sostenibilitat ambiental, i 
almenys un 86,8% utilitzen mecanismes d’estalvi energètic.  

Principalment destaca l’elevada incidència de la recollida selectiva i la utilització de bosses 
reutilitzables i de la deixalleria. En aquest sentit es reflecteix l’important impacte en els 
hàbits de la població del sistema de recollida de residus implantat a nivell municipal i que 
té com a mecanisme característic la recollida porta a porta de residus. 

Altres mecanismes utilitzats majoritàriament són les bombetes de baix consum, tenir curar 
o utilitzar mecanismes de reducció del consum d’aigua i utilitzar electrodomèstics de baix 
consum. 

 
Gràfic 27.  Mecanismes que utilitzen les famílies per no malbaratar aigua, energia 
i altres recursos (en percentatge) 
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Camins i espais naturals que vistent regularment les famílies. 

 

Els principals espais naturals de l’entorn de Taradell utilitzats per les famílies que han 
donat resposta al quadern de debat  són el Castell d’en Boix i el Pujoló.  

 

Gràfic 28.  Camins i espais naturals de l’entorn visitats regularment                          
(en percentatge) 
 

 

Base: 300 quaderns 

 

Respecte la valoració dels camins rurals, les famílies es manifesten satisfetes amb el seu 
estat de conservació. La nota mitjana assolida és de 7,46 punts sobre 10 possibles, i un 
64,7% es manifesta Molt o Totalment satisfets amb l’estat de conservació dels camins 
rurals. 
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Gràfic 29.  Valoració de l’estat de conservació dels camins i espais naturals de 
l’entorn visitats regularment (en percentatge) 

 

Base: 346 quaderns 
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manteniment. En aquest sentit es manifesten un 85,7% de les famílies que han donat 
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12. Comerç 
 

Freqüència amb la que es compra al poble. 

 

Respecte a l’activitat  comercial, s’ha volgut conèixer quin és l’ús que les famílies realitzen 
del teixit comercial existent al poble.  

En aquest sentit gairebé 9 de cada 10 famílies manifesten que compren habitualment als 
comerços del poble.  

 

 

Gràfic 30.  Freqüència amb la que les famílies compren a Taradell (en 
percentatge) 

 

Base: 385 quaderns  

 

 

Les famílies que no compren habitualment al poble han manifestat que no ho fan 
principalment per dificultats per aparcar o per dificultats en l’accés i la mobilitat, i en segon 
lloc perquè valoren que el comerç local ofereix poca diversitat en l’oferta. 

El conjunt d’aspectes esmentats apareixen al següent gràfic. 
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Gràfic 31.  Motiu pel qual no es compra al poble (en percentatge) 

 

Base: 16 quaderns 

 

Valoració del comerç al poble. 

 

Les famílies han valorat diferents aspectes relacionats amb el comerç al poble. En aquest 
sentit totes les valoracions mitjanes assolides superen els 6 punts sobre 10 possibles. 
L’aspecte millor valorat és l’accessibilitat a peu als comerços, seguit per l’oferta diversa de 
productes. 

 

Taula 12. Valoració d’elements relacionats amb el comerç al municipi  (mitjanes) 
 

 Valoració 
mitjana 

Oferta diversa de productes 7,25 

Accessibilitat a peu 7,92 

Preus dels productes 6,48 

L’oferta d’aparcament 
proper 6,77 
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Valoració de Taradell com a municipi més turístic. 

 

En relació a l’activitat econòmica, la darrera qüestió plantejada ha estat valorar la 
possibilitat que Taradell esdevingui un municipi més turístic. 

En aquest sentit, les famílies majoritàriament consideren que aquesta seria una opció 
positiva, tot i que call tenir en compte que no de manera molt contundent. Així, metre que 
un 52,7% manifesten que seria Positiu o Molt positiu que Taradell fos un municipi on es 
fomentés el turisme, aquelles famílies que manifesten que seria Negatiu o Molt negatiu 
sumen un total del 23%, mentre que les que es situen en un terme mig són un 24,3%. 

 

Gràfic 32.  Valoració del fet que Taradell pugui esdevenir un municipi més 
turístic (en percentatge) 

 

Base: 374 quaderns 
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13.  Projectes de futur  

 

La darrera qüestió plantejada amb el quadern de debat pretenia conèixer quines són les 
prioritats de les famílies que han participat  pel que fa als diferents àmbits de la realitat del 
municipi. En aquest sentit s’ha demanat que prioritzessin un llistat d’àmbits a fi de 
determinar quins haurien de ser prioritaris en la construcció futura del poble. 

 

Els resultats obtinguts han donat la següent priorització de major a menor importància: 

 

Taula 13. Priorització dels principals àmbits d’actuació municipal 
 

Ordre de prioritat Àmbit d’actuació 

1 Persones (joventut, persones grans, infants...) 

2 Medi ambient (eficiència energètica, residus...) 

3 Via Pública (jardins, accessibilitat) 

4 Esports (foment de les zones esportives) 

5 Comerç (foment de km 0, qualitat, servei...) 

6 Festes (festes responsables, participatives i obertes...) 

7 Educació i formació (més oferta formativa per a 
persones adultes, formació prelaboral...) 

8 Pagesia (camins rurals, agricultura sostenible...) 

9 Comunicació i noves tecnologies (administració 
electrònica, instal·lació pantalles informatives,...) 

10 Turisme (turisme sostenible, foment oferta turística,...) 

 

Segons reflecteix la taula les famílies prioritzen les actuacions de futur centrades en la 
millora de la qualitat de vida de les persones, la cura del medi ambient i la cura de l’entorn 
urbà. 
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14. 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.  

La nota mitjana assolida ha estat de 8,36 punts sobre un total de 10 punts possibles. 

Un 78,5% de les famílies participants valoren aquesta eina com a Positiva o Molt positiva, i 
s’arriba al 95,8% si s’afegeix aquells que fan una valoració mitjana de la mateixa. 

 
Gràfic 33.  Valoració del quadern de debat com a eina per recollir l’opinió dels 
veïns i veïnes sobre el nostre poble? (en percentatge) 

 

Base: 382 quaderns 
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