
 

 

 

 

L'Ajuntament va iniciar l'elaboració del Pla Estratègic de l'Esport , 
document de propostes de treball que ha de recollir les actuacions de 
futur en l'àmbit esportiu a dur a terme a la ciutat.  

La definició d'aquest document inclou diferents fases de treball entre les 
quals s'inclou la realització d'un procés participatiu obert a la 
ciutadania per conèixer de primera mà l'opinió de l es persones 
sobre les necessitats locals de caire esportiu.  Per aquest motiu, es 
va demanar a la ciutadania que responguessin breument a les següents 
qüestions. La participació de l'enquesta va ser oberta del 20 d’octubre al 
7 de novembre.  Mostra: 286 enquestes rebudes. Resultats de les 
enquestes: 

1. Quina percepció teniu del conjunt del sistema es portiu de la 
ciutat (entitats, departament d’esports, activitats , instal·lacions, 
etc)?  

Bona; 78; 
33%

Acceptable; 
123; 51%

Deficient; 37; 
16%

 
   Justifica la teva resposta, Per què? Manquen instal·lacions i manca  

manteniment de les mateixes. Potenciar l’esport escolar. Poca 
implicació del departament d’Esports. Desinformació de la ciutadania 
envers l’esport. 

 
 
 



 

 

 
 
2. Quins aspectes s’haurien de potenciar del sistem a esportiu de 
la ciutat?  
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3. Considereu que existeix suficient oferta esporti va de lleure i 
salut a la ciutat?  

Si; 113; 50%

No; 113; 50%

  
En cas negatiu, què hi trobeu a faltar? Professionals de l’àmbit, 
Construcció d’Instal·lacions adients: piscina coberta i d’estiu, pàdel, 
rocòdrom, espai de running, street workout i pistes poliesportives. 
Promoure sortides des de l’Ajuntament (excursions). 

 
   
 



 

 

 
 
   4. Heu tingut dificultats per accedir a la pràct ica esportiva de la     
   ciutat?  

Si; 32; 14%

No; 190; 86%

 
En cas positiu, per què? Preus elevats i per no existir oferta de 
patinatge i voleibol. No hi ha esport gratuït. Poca informació de les 
coses que es fan. 

 
 
 
 
 

    5. Si és el cas, quines mancances o problemes us tr obeu a l’hora 
de fer ús de les instal·lacions esportives de la ci utat?  
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6. En relació a l’espai reservat per a equipaments esportius de Mas Lluí, 
situat entre el carrer Frederica Montseny i el pass eig Comte de 
Vilardaga, quin tipus de serveis creieu que serien els més adequats?  
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En cas d'haver seleccionat Altres. Descriu el serve i que creus més 
adequat: Pistes d’skate, zona de màquines, fitness, estacions per exercicis 
de joves, espai de running i cross,  piscines i espai per Motocròs.  
 
 
7. Com creieu que es pot ampliar l’oferta del Compl ex? 
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En cas d'haver seleccionat Altres. Descriu el serve i que creus més 
adequat: Cursets de natació, solàrium més ampli, horari d’utilització més 
ampli i piscina d’estiu. 


