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Introducció 
 

El Planejament Urbanístic de Canet de Mar desenvolupat durant els darrers 20 anys ha permès, entre 

d’altres, la urbanització del Grau i del polígon industrial, la canalització de les rieres, la configuració de 

les rondes, i que Canet de Mar pugui disposar d’un institut, una escola bressol, la Biblioteca P. Gual i 

Pujadas, el centre cívic de Vila Flora i altres equipaments.  

 

Actualment el municipi està en ple procés de redacció del nou planejament, el POUM (Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal) que ha de permetre definir el model de municipi pels propers anys.  

 

Com que és un moment cabdal per al municipi s’han preparat un conjunt d’eines i espais per tal de 

facilitar la informació i promoure la participació ciutadana. Una d’aquestes eines és l’enquesta de 

percepció ciutadana. Aquesta enquesta ha de permetre que la ciutadania pugui donar l’opinió a les 

qüestions plantejades. 

 

L’enquesta està dividida en diverses temàtiques: dades personals, percepcions, desenvolupament 

urbanístic, habitatge i model de municipi, mobilitat, desenvolupament econòmic, entorn natural, 

equipament i altres.  

 

Malgrat que s’han fet esforços per emprar un llenguatge planer i accessible, certes qüestions tenen cert 

grau de complexitat. Per aquest motiu és del tot recomanable llegir atentament cada qüestió abans de 

respondre.  

 

El termini per respondre l’enquesta és fins al dia 28 de juny de 2013. 

 

Un cop complimentada podeu dipositar-la a l’urna que trobareu a la seu de l’Ajuntament.  

 

Gràcies per la vostra participació!!! 
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Dades personals  
 

Edat: ___     

Sexe: Dona☐    Home☐ 

Quants anys fa que viviu a Canet:  

☐de 0 a 5 anys 

☐de 6 a 10 anys 

☐d’11 a 20 anys 

☐més de 20 anys 

En quina zona viviu:  

☐Avinguda Maresme  ☐Zona Ronda Dr. Anglès  ☐Centre històric 

☐Plaça Onze de Setembre ☐Can Salat i Busquets  ☐El Grau 

☐Altres. Quina? ________________________________ 

 

Percepcions 
 

En termes generals, com creieu que es viu a Canet de Mar? Escolliu només una opció 

 ☐Molt malament    ☐Malament ☐Acceptable  ☐Bé   ☐Molt bé      ☐NS/NC 

 

I amb relació a altres pobles del voltant? Escolliu només una opció 

☐Molt malament    ☐Malament ☐Acceptable  ☐Bé   ☐Molt bé      ☐NS/NC 

 

En comparació amb fa 5 anys, a Canet de Mar es viu... Escolliu només una opció 

☐Molt malament    ☐Malament ☐Acceptable  ☐Bé   ☐Molt bé      ☐NS/NC 

 

 

A Canet de Mar hi vénen a viure persones de fora. Assenyaleu tres motius pels quals creieu que trien 

venir a viure a Canet de Mar. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Indiqueu tres llocs singulars de Canet de Mar que formin part de la identitat del municipi. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Desenvolupament urbanístic 
 

Com valoreu el desenvolupament urbanístic del municipi des de l’arribada de l’autopista, ara farà uns 

20 anys? Assenyaleu només una opció 

 

☐Molt malament    ☐Malament ☐Acceptable  ☐Bé   ☐Molt bé      ☐NS/NC 

 

Amb relació al desenvolupament urbanístic, continueu les frases següents. Marqueu només una opció 

 

El desenvolupament urbanístic dels darrers anys ha aportat a Canet de Mar.... 

☐ Només beneficis 

☐ Més beneficis que problemes 

☐ Només problemes 

☐ Més problemes que beneficis 

☐NS/NC 

 

En els propers anys caldria apostar per un model de desenvolupament.....  

☐Amb el màxim creixement possible 

☐Amb un creixement ajustat a les necessitats d’habitatge previstes  

☐Amb un creixement limitat, per sota de les necessitats d’habitatge previstes 

☐NS/NC 

 

Tenint en compte que quan definim l’ús concret d’un terreny no el podem dedicar a cap altre, quin 

d’aquests usos penseu que calen a Canet de Mar? Ordeneu els usos de l’1al 5, sent l’1 el de major 

importància 

 

___ terreny destinat a habitatge (cases, pisos, etc.) 

___ terreny destinat a equipaments (escoles, teatres, etc.) 

___ terreny destinat a activitats industrials (empreses i fàbriques) 

___ terreny destinat a activitats agrícoles (horts i similars) 

___ terreny destinat a espais naturals, oci i lleure (parcs, places, etc.) 
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Habitatge i model de municipi 
 

En general, quin creieu que és l’estat dels habitatges de Canet? Escolliu només una opció 

☐Molt malament    ☐Malament ☐Acceptable  ☐Bé   ☐Molt bé      ☐NS/NC 

 

Considereu que a Canet de Mar hi ha dificultats per trobar habitatge? Maqueu només una opció. 

Lloguer 

☐ No  

☐ Sí, perquè els preus són elevats 

☐ Sí, perquè hi ha poca oferta 

☐ NS/NC 

Compra 

☐ No  

☐ Sí, perquè els preus són elevats 

☐ Sí, perquè hi ha poca oferta 

☐ NS/NC 

 

El tipus d’habitatge que es pot construir és un element clau per definir el model de municipi. Donat 

que a Canet de Mar l’espai per construir és molt limitat, quin d’aquests tipus d’habitatge preferiríeu 

que hi hagués en zones de nova construcció. Llegiu atentament les distintes opcions i ordeneu-les de l’1 

al 3, sent l’1 el de major importància  

 

___Blocs de pisos plurifamiliars 

Observacions:  

Poden permetre més espai per a zones verdes i equipaments comunitaris. 

 

___Cases unifamiliars 

Observacions:  

El terreny destinat a zones verdes i equipaments comunitaris és inferior que en l’opció anterior. 

 

___Cases unifamiliars aïllades 

Observacions:  

El terreny destinat a zones verdes i equipaments comunitaris és el mínim. 

 

☐NS/NC 

 

Quina d’aquestes opcions respon a les vostres necessitats familiars actuals? Escolliu una opció 

☐Habitatge amb 1 habitació ☐Habitatge amb 2 habitacions  

☐Habitatge amb 3 habitacions ☐Habitatge amb 4 habitacions  

☐Habitatge 5 habitacions o més ☐NS/NC 
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Mobilitat 
 

Quin mitjà utilitzeu generalment quan es moveu pel municipi? Marqueu només una opció 

☐ A peu 

☐ Bicicleta   

☐ Cotxe 

☐ Moto 

Quin creieu que és el problema de mobilitat més important de Canet de Mar?  

Marqueu només dues opcions 

 

☐ Desplaçar-se a peu 

☐ Moure's en bicicleta 

☐ Moure's en cotxe 

☐ Excés de trànsit en determinats dies de la setmana o hores punta 

☐ Disponibilitat d'aparcament 

☐ Accessibilitat persones amb mobilitat reduïda, gent gran, cotxes de nadons 

☐ El servei d’autobús intermunicipal 

☐ Cap 

☐ Un altre. Quin?___________________ 

☐ NS/NC 

Valoreu els aspectes de mobilitat següents. Escolliu només una opció 

 

Qualitat dels accessos d'entrada i sortida des de la N-II al municipi 

☐Molt malament    ☐Malament ☐Acceptable  ☐Bé   ☐Molt bé      ☐NS/NC 

 

Qualitat dels accessos d'entrada i sortida des de l’autopista 

 ☐Molt malament    ☐Malament ☐Acceptable  ☐Bé   ☐Molt bé      ☐NS/NC 

 

Estat i qualitat dels accessos al nucli urbà  

 ☐Molt malament    ☐Malament ☐Acceptable  ☐Bé   ☐Molt bé      ☐NS/NC 

 

Impacte i efecte del trànsit de vehicles dins el municipi 

☐ No afecta ☐ Acceptable ☐ Cal reduir-lo    ☐ NS/NC 

 

Valoreu-ne d’altres. 

Quin?____________________________________________________________ 

 

Donat que l’espai dels carrers és limitat, quin ús creieu que caldria prioritzar als carrers del nucli 

històric? Marqueu només una opció 

 

☐ Vianants  ☐ Bicicletes  ☐ Vehicles  ☐ Aparcament 

 

I a la resta del municipi, quin ús dels carrers creieu que caldria prioritzar? Marqueu només una opció 

☐ Vianants  ☐ Bicicletes  ☐ Vehicles  ☐ Aparcament 

 

Valoreu la necessitat d’aparcament del vostre nucli familiar. Marqueu només una opció 

☐Cap plaça  ☐1 plaça  ☐2 places ☐3 places  ☐ més de 4 places  
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Desenvolupament econòmic 
 

Quin tipus d'activitat econòmica caldria potenciar al municipi 

Assenyaleu dues opcions 

 

☐ Industrial  

☐ Serveis  

☐ Cultural  

☐ Comerç  

☐ Agricultura  

☐ Turisme 

☐ Altres. Quin?___________________ 

☐NS/NC 

Voleu fer un comentari? ___________________ 

 

Valoreu les activitats econòmiques següents. Marqueu només una opció 

 

Disponibilitat d’oferta de comerços i serveis 

☐Molt malament    ☐Malament ☐Acceptable  ☐Bé   ☐Molt bé      ☐NS/NC 

 

Qualitat de l’oferta turística 

☐Molt malament    ☐Malament ☐Acceptable  ☐Bé   ☐Molt bé      ☐NS/NC 

 

Conservació i promoció dels elements d’interès turístic (patrimoni, platges, espais naturals....) 

☐Molt malament    ☐Malament ☐Acceptable  ☐Bé   ☐Molt bé      ☐NS/NC 

 

Disposició de terreny per a activitats industrials al municipi 

☐Molt malament    ☐Malament ☐Acceptable  ☐Bé   ☐Molt bé      ☐NS/NC 

 

Quin creieu que hauria de ser el tipus de turisme que caldria potenciar al municipi.  

Assenyaleu només una opció.  

 

☐Cultural ☐Rural  ☐Platges ☐Natural 

 

☐Altres. Quins?_______________ 

 

☐NS/NC 
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Entorn natural 
 

Com valoreu globalment l’entorn natural del municipi?  

Trieu només una opció 

☐Molt malament    ☐Malament ☐Acceptable  ☐Bé   ☐Molt bé      ☐NS/NC 

 

Quin creieu que és l’estat de conservació dels espais naturals següents? 

De cadascun dels espais trieu una opció 

 

La xarxa de rials 

☐Molt malament    ☐Malament ☐Acceptable  ☐Bé   ☐Molt bé      ☐NS/NC 

 

Els boscos 

☐Molt malament    ☐Malament ☐Acceptable  ☐Bé   ☐Molt bé      ☐NS/NC 

 

La zona de la Creu 

☐Molt malament    ☐Malament ☐Acceptable  ☐Bé   ☐Molt bé      ☐NS/NC 

 

Zona del litoral 

☐Molt malament    ☐Malament ☐Acceptable  ☐Bé   ☐Molt bé      ☐NS/NC 

 

Com valoreu l’accés a l’entorn natural del municipi? Trieu només una opció 

☐Molt malament    ☐Malament ☐ Acceptable  ☐Bé   ☐Molt bé      ☐NS/NC 

 

Com valoreu l’accés a les platges i a les zones costaneres del municipi? Trieu només una opció 

☐Molt malament    ☐Malament ☐ Acceptable  ☐Bé   ☐Molt bé      ☐NS/NC 

 

Quin creieu que és l’espai natural amb més valor del municipi i que el POUM hauria de preservar 

especialment? Escriviu només una opció. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Respecte les zones verdes, els parcs i els jardins del nucli urbà, valoreu els aspectes següents. 

Marqueu només una opció 

 

Qualitat i estat de conservació  

☐Molt malament    ☐Malament ☐ Acceptable  ☐Bé   ☐Molt bé      ☐NS/NC 

 

Proximitat 

☐Molt malament    ☐Malament ☐ Acceptable  ☐Bé   ☐Molt bé      ☐NS/NC 

 

Quantitat de places, parc i jardins 

☐Molt malament    ☐Malament ☐ Acceptable  ☐Bé   ☐Molt bé      ☐NS/NC 
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Equipaments i patrimoni 
 

Tenint en compte els equipaments existents, creieu que caldria preveure’n més? 

 

☐ No, són suficients 

 

☐ Sí. De quin tipus? Assenyaleu dues opcions. 

 

☐Escolars.   Quins?______________________ 

☐Sanitaris.   Quins?______________________ 

☐Culturals i de lleure.  Quins?______________________ 

☐Esportius.   Quins?______________________ 

☐Socials.   Quins?______________________ 

☐Per a la gent jove.  Quins?______________________ 

☐Per a la gent gran.  Quins?______________________ 

☐Per a les entitats.  Quins?______________________ 

☐Altres.   Quins?______________________ 

 

☐NS/NC 

 

 

De quin element del patrimoni històric i cultural de Canet de Mar creieu més necessari tenir cura? 

Escriviu només una opció 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Com valoreu  l’estat de conservació del patrimoni de Canet? Trieu una opció 

☐Molt malament    ☐Malament ☐Acceptable  ☐Bé   ☐Molt bé      ☐NS/NC   
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Altres 
 

Per acabar, assenyaleu quins aspectes considereu que ha de recollir el POUM i que no han estat 

contemplats en el qüestionari: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les vostres dades seran processades informàticament amb la finalitat de servir de base de dades per al procés de 

participació ciutadana amb motiu del POUM. En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 

protecció de dades de caràcter personal, podeu exercir el dret d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació de les 

vostres dades personals adreçant-vos a l’Ajuntament de Canet de Mar.  


