


PRESENTACIÓ

PROPÒSIT

metodologia

Univers de Treball: està format per totes les llars residents al municipi que,
segons dades de l’Idescat del 2011, eren un total de 2.437 llars.

Grandària de la mostra: 427 llars, que representa un 18% de l’univers.

Instrument: quadern de debat familiar dissenyat en base als aspectes
plantejats per l’Ajuntament, en col laboració amb totes les àrees municipals
i amb un format adaptat als infants per tal de fer-lo més motivador.

Distribució i recollida: els quaderns s’han repartit entre totes les llars del
municipi i s’han presentat a les escoles. S’han pogut retornar a les escoles o
a les oficines municipals.

El període durant el qual s’han pogut retornar els quaderns ha estat del 6 al
17 de març del 2017.

Realitzar un procés participatiu que permeti conèixer les

percepcions de la població de Santa Eulàlia de Ronçana

entorn les necessitats actuals del municipi i el model

de poble que es vol per a un futur.
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el dia a dia al nostre poble

Què és el que més us agrada 
de Santa Eulàlia de Ronçana?
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I el que menys us agrada?



3

En quins indrets del poble penseu que 
cal fer les principals millores i quines?

millores a realitzar



4

com valoreu els següents serveis...?

Al poble també tenim diversos 
equipaments. Com els valoreu?

3,97

4,58 4,41 4,40 4,27 4,16 3,94 3,93 3,93 3,89 3,83 3,60 3,54 3,54

3,22 3,13 3,10 3,06 3,05 2,39
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Com valoreu els canals que utilitzeu per fer 
arribar la vostra opinió a l’Ajuntament?

4,22 4,13 4,11 4,10 4,03 3,97 3,93 3,89 3,85

3,70 3,61 3,60 3,37

Quins canals utilitzeu per fer arribar 
la vostra opinió a l’Ajuntament?

el nostre ajuntament
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Pensem en l’Ajuntament del poble. Marqueu 
aquell adjectiu de les següents parelles 
que identifiqui més com penseu que és

Si heu estat usuaris d’algun d’aquests serveis, valoreu-los
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A vosaltres personalment, quin sistema 
us agrada més per a la recollida de la brossa?

Ara que s’arreglarà l’edifici de l’escola bressol 
del Rieral, quin dels següents usos penseu que 
seria el més adequat per donar-li en un futur?
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com som i què fem

Com us bellugueu habitualment 
per Santa Eulàlia per anar a...?

Com valoreu els aspectes 
referents a la mobilitat al poble?

3,38 3,31 3,10 3,02 2,74 2,61
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Trobeu a faltar algun 
tipus de botiga al poble?

I on acostumeu a comprar...?

Aliments 
frescos

Conserves, 
llet, 

begudes

Roba i 
calçat

Parament 
de

la llar

Llibres, 
llibreta, 
bolígraf

Neteja 
casa

Productes 
neteja 

personal

Altres pobles Zona de la Cruïlla
Caldes de Montbui Granollers
Mercat dels dissabtes Botigues del poble
Supermercats del poble

Al poble

Al poble

Zona 
Cruïlla

Granollers
Granollers

Altres 
pobles

Al poble

Zona 
Cruïlla

Zona 
Cruïlla
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Trobeu a faltar alguna 
activitat cultural al poble?

Trobeu a faltar alguna 
activitat cultural al poble?

Faríeu alguna millora en les 
festes que es fan al poble?

Faríeu alguna millora en les 
festes que es fan al poble?
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Acostumeu a utilitzar els següents 
espais oberts per passejar o fer esport?

Trobeu a faltar alguna 
activitat cultural al poble?

Quins esports?
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A continuació, trobareu una agenda setmanal. 
Podeu anotar el que fan habitualment els nens 
i nenes en edat escolar de la llar cada dia a la 
tarda, després de l’escola?

Trobeu a faltar espais 
per fer activitats en família?
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Quin canal preferiu per rebre informació del poble?

Quins canals utilitzeu per fer arribar 
la vostra opinió a l’Ajuntament?



14

Faríeu alguna millora en les 
festes que es fan al poble?

Al poble es fan diverses activitats 
culturals i festes. Com les valoreu?

4,11 4,09 3,72 3,63 3,60 3,56 3,46 

Trobeu a faltar alguna 
activitat cultural al poble?

Cinema 
Teatre
Concerts

Noves activitats
Millorar la festa dels colors
Més concerts
Millora la festa major
Millora la cavalcada de reis
Canviar d'ubicació la festa major



NOSALTRES I ELS NOSTRES VEÏNS I VEÏNES
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Com valorem els següents aspectes relacionats 
amb les relacions i la situació social a Santa Eulàlia?

Creieu que Santa Eulàlia és un poble segur
en comparació a altres municipis del voltant?

Penseu que caldria fer 
alguna cosa per millorar 
la convivència al poble?

Més activitats que 
impliquin convivència
Més vigilància policial

3,58 3,48 3,17 3,13

3,60

I també en comparació a altres 
municipis del voltant, penseu que hi 
ha més o menys problemes socials?

3,54
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Sabíeu que els serveis socials del poble 
ofereixen suport i ajuda als següents col·lectius?

Tenint en compte els possibles problemes 
socials existents, a quin àmbit penseu que 
hauria de dedicar més esforços aquest servei?



Ja anem acabant!
Jo sempre penso en què faré 
demà, on seré, on aniré...
Un poble també hi ha de pensar 
en això!! No podem esperar 
que les coses millorin sinó 
ens hi posem tots i totes a 
pensar com es pot fer!

el futur del poble

17

Quins penseu que són els 3 problemes 
o mancances més importants que tenim 
ara mateix al poble?



Valoració general del quadern familiar 

Què us ha semblat el quadern de debat familiar
 com a eina per opinar sobre Santa Eulàlia de Ronçana?



Exemples dels nostres artistes




