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Introducció

El present document presenta els primers resultats de l’explotació estadística de les preguntes
tancades de l’enquesta.
Per tant, és un document que presenta els resultats de forma sintètica que no inclou
l’explotació de les preguntes obertes, on es recullen opinions i suggeriments sense
estandardització de la contesta.
Aquest informe no recull anàlisis detallats ni comentaris de les dades. Aquesta anàlisi es farà de
forma verbal en els diferents fòrums on es cregui pertinent presentar els resultats: govern
municipal, comissió de seguiment del POUM, equip multidisciplinar de redacció del POUM, reunions
de les entitats i associacions de veïns, etc.
L’enquesta va ser tramesa a tots els habitants empadronats de més de 16 anys i va ser
distribuïda en el mes d’abril de 2009, deixant un temps de contesta de dues setmanes
aproximadament. En total van ser distribuïdes, en sobre tancat i adreça personalitzada, més de
1400 enquestes.
El resultat ha estat de 245 enquestes recollides i tabulades de forma confidencial. Al nucli de
població de Sarral han contestat 182 persones; a Montbrió, 54 persones; i a Vallverd, 9 persones.
Cal assenyalar que en el cas de Montbrió, s’ha detectat un alt percentatge d’enquestes amb indicis
de concertació de respostes, el que produeix una alta coincidència de resultats en determinades
preguntes. Això és bastant evident en les opcions de resposta oberta. No obstant això, aquest fet
no altera els resultats finals de l’enquesta.
Els resultats percentuals que es presenten en aquest informe s’han elaborat en base al número de
d’enquestes respostes correctes en cada pregunta.

Reus i Sarral, maig 2009.
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1. Present

En general, com creu vostè que es viu a Sarral?

Molt bé
Bé
Malament
Molt malament

Nº

%

27
185
14
8

11,5%
79,1%
6,0%
3,4%

EL 95,5% dels enquestats han contestat aquesta pregunta.
I en comparació a altres pobles del voltant, com creu que es viu?

Molt millor
Millor
Igual
Pitjor
Molt pitjor

Nº

%

11
60
132
16
14

4,7%
25,8%
56,7%
6,9%
6,0%

EL 95,1% dels enquestats han contestat aquesta pregunta.
En comparació amb fa dos anys, a Sarral es viu...

Molt millor
Millor
Igual
Pitjor
Molt pitjor

Nº

%

19
49
110
52
6

8,1%
20,8%
46,6%
22,0%
2,5%

EL 96,3% dels enquestats han contestat aquesta pregunta.
En cas d’haver contestat “Pitjor” o “Molt pitjor” en la pregunta anterior, les raons que s’han
donat són:

Nº

Impostos
Problemes de convivència (civisme, immigració, etc.)
Mala gestió municipal
Deteriorament del municipi
Altres

22
9
9
6
9

55 enquestats han contestat aquesta pregunta.
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Segons la seva opinió, a quins EQUIPAMENTS creu que l’Ajuntament hauria de dedicar més
esforços?

Educatius
Sanitaris
Esportius
Culturals i de lleure
Telefonia mòbil i internet
Comercials
Socials
Cap en particular

Nº

%

23
80
11
41
17
14
43
9

9,7%
33,6%
4,6%
17,2%
7,1%
5,9%
18,1%
3,8%

EL 97,1% dels enquestats han contestat aquesta pregunta.
Segons la seva opinió, a quines INFRAESTRUCTURES creu que l’Ajuntament hauria de dedicar
més esforços?

Carrers i Voreres
Enllumenat
Parcs i Jardins
Aparcament
Camins rurals
Un altre
Cap en particular

Nº

%

105
49
26
7
19
20
7

45,1%
21,0%
11,2%
3,0%
8,2%
8,6%
3,0%

EL 95,1% dels enquestats han contestat aquesta pregunta.
En cas d’haver contestat “Un altre” a la pregunta anterior, les raons que s’han donat són:

Nº

Aigua i clavegueram
Equipaments i serveis
Altres

8
4
8

20 enquestats han contestat aquesta pregunta.
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Segons la seva opinió, en quins TEMES MUNICIPALS creu que l’Ajuntament hauria de dedicar
més esforços?

Seguretat Ciutadana
Medi ambient
Economia
Habitatge
Treball
Oferta cultural i de lleure
Oferta activitats esportives
Immigració i convivència
Un altre
Cap en particular

Nº

%

43
20
33
27
55
31
4
7
11
4

18,3%
8,5%
14,0%
11,5%
23,4%
13,2%
1,7%
3,0%
4,7%
1,7%

EL 96,3% dels enquestats han contestat aquesta pregunta.
En cas d’haver contestat “Un altre” a la pregunta anterior, les raons que s’han donat són:

Nº

Més atenció a la gent gran, "Centre de dia"
Promoció d'empreses / indústries
Animals abandonats
Gestionar temes municipals segons les possibilitats econòmiques del poble.
Del Sarral físic
Que quan plogui l'aigua no surti tèrbola
Si tenim millors comunicacions, més desenvolupament
Cultura i esport
Polígon industrial
Preservar l'entorn que va del riu Vallverd en direcció Ermita o boscos
Tots són importants
El nucli antic del poble

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

12 enquestats han contestat aquesta pregunta.
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Segons la seva opinió, quin són els 3 LLOCS SINGULARS que formen part de la identitat de
Sarral?

(Només es mostren els 11 ítems més repetits,
atès que les respostes restants presenten un elevat grau de dispersió temàtica)

Nº
1

L'Ermita
L'Esglèsia2
La Font Voltada3
La Cooperativa / Sindicat4
Museu de l'Alabastre
Carrer dels Jueus
El Passeig VIII Centenari5
Cafè del Poble
L'Ajuntament
El Carreró
La Torre

139
65
44
92
36
25
25
23
11
9
9

EL 82,9 % de les opcions de contesta han estat emplenades.
1

Es considera que l'Ermita i l'Ermita dels Sants Metges són el mateix centre religiós.
Es considera que l’Església i l’Església de Santa Maria són el mateix centre religiós.
3
Es considera que Font Voltada, Font, Font de la Plaça i Font del Poble són la mateixa.
4
Es considera que Cooperativa, Sindicat i Cooperativa Portell són el mateix equipament.
5
Es considera que El Passeig i El Passeig del VIII Centenari són el mateix espai.
2

Si us plau, valori la feina feta per l’Ajuntament en aquest últim any?

Molt bé
Bé
Malament
Molt malament

Nº

%

39
119
60
14

16,8%
51,3%
25,9%
6,0%

EL 94,7% dels enquestats han contestat aquesta pregunta.

En cas d’haver contestat “Malament o “Molt malament” a la pregunta anterior, les raons que
s’han donat són principalment:

Nº

Governar d'esquena al poble, sense escoltar
Impostos, endeutament, despesa excessiva
Mala Gestió / Inactivitat
Altres

16
21
19
11

67 enquestats han contestat aquesta pregunta.
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2. El futur de Sarral
El creixement urbanístic d’aquests darrers anys ha aportat a Sarral…

Només beneficis
Més beneficis que problemes
Més problemes que beneficis
Només problemes

Nº

%

17
99
75
15

8,3%
48,1%
36,4%
7,3%

EL 84,1% dels enquestats han contestat aquesta pregunta.
Segons la seva opinió, quins han estat els BENEFICIS per a Sarral derivats del CREIXEMENT
URBANÍSTIC d’aquests darrers anys?

(Només es mostren 3 ítems més repetits,
atès que les respostes restants presenten un elevat grau de dispersió temàtica)
Nº

Creixement del poble i de la població
Dinamisme (més activitat, més feina...)
Més recursos, equipaments i serveis

48
38
43

EL 37,1% dels enquestats han contestat aquesta pregunta.
Segons la seva opinió, quins han estat els PROBLEMES per a Sarral derivats del CREIXEMENT
URBANÍSTIC d’aquests darrers anys?

(Només es mostren 4 ítems més repetits,
atès que les respostes restants presenten un elevat grau de dispersió temàtica)
Nº

Montbrió: No s'ha pogut créixer
Saturació i falta de serveis (públics i privats)
Mala planificació urbanística, obres mal fetes
Problemes de convivència

45
19
28
32

EL 64,5 % dels enquestats han contestat aquesta pregunta.
En els propers anys, Sarral hauria d’apostar per un CREIXEMENT URBANÍSTIC…

Totalment expansiu
Més expansiu que restrictiu
Més restrictiu que expansiu
Totalment restrictiu

Nº

%

29
66
108
28

12,6%
28,6%
46,8%
12,1%

EL 94,3% dels enquestats han contestat aquesta pregunta.
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Segons la seva opinió, quin hauria de ser l’ÚS DEL SÒL del futur creixement urbanístic de Sarral
Ordre de
prioritat

1 (màx. prioritat)
2
3
4
5 (mín. prioritat)

Habitatge

Equipaments

Indústries

Activitats agrícoles
i ramaderes

Zones
verdes

8,0%
16,7%
26,4%
21,8%
27,0%

32,1%
28,9%
20,9%
15,0%
3,2%

31,2%
19,4%
11,3%
11,3%
26,9%

28,5%
20,4%
12,4%
17,7%
21,0%

15,3%
19,8%
28,2%
24,9%
11,9%

EL 76,3% dels enquestats han contestat aquesta pregunta.
Atorgant un valor ponderat a les respostes da cadascuna de les opcions, les prioritats dels
habitants del municipi de Sarral quant a l’ús del sòl són: 1. Equipaments, 2. Activitats agrícoles i
ramaderes, 3. Indústria, 4. Zones Verdes, i 5. Habitatge.
Segons la seva opinió, quin hauria de ser el TIPUS D’HABITATGE que desenvolupi el futur
creixement urbanístic de Sarral
Ordre de
prioritat

1 (màx. prioritat)
2
3
4
5 (mín. prioritat)

Blocs alts

Blocs baixos

Cases
adossades

Cases en filera
tradicionals

Xalets
independents

1,5%
0,0%
1,5%
1,5%
95,6%

12,0%
8,7%
13,3%
66,0%
0,0%

13,5%
43,6%
39,7%
2,6%
0,6%

39,2%
38,6%
18,7%
1,2%
2,4%

49,7%
13,0%
19,2%
14,7%
3,4%

EL 72,2% dels enquestats han contestat aquesta pregunta.
Atorgant un valor ponderat a les respostes da cadascuna de les opcions, les prioritats dels
habitants del municipi de Sarral quant al tipus d’habitatge, són : 1. Xalets independents, 2. Cases
en filera, 3. Cases Adossades, 4. Blocs baixos, i 5. Blocs alts.
Segons la seva opinió, quina protecció creu que ha de rebre l’ESPAI RURAL del municipi?
OPCIÓ A:
Protegir-lo molt: permetre només
activitats agràries
i a medi natural

Completament opció A
Més aviat opció A
Més aviat opció B
Completament opció B

OPCIÓ B:
Protegir-lo poc: permetre altres
activitats a més a més
de l’ús agrari i natural

Nº

%

69
95
57
10

29,9%
41,1%
24,7%
4,3%

EL 94,3% dels enquestats han contestat aquesta pregunta.
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Segons la seva opinió, quins problemes de MOBILITAT creu que té actualment Sarral?

Manca transport públic
Massa trànsit de vehicles pesants
Excés de velocitat
Excés de trànsit en determinats
dies de la setmana a hores punta
Manca de senyalització urbana
Manca d’espais d’aparcament
Voreres estretes
Voreres en mal estat
Carrers en mal estat
Carreteres en el mal estat
Un altre
Cap en particular

Nº

%

119
38
80

18,39%
5,87%
12,36%

13

2,01%

16
48
64
97
90
36
43
3

2,47%
7,42%
9,89%
14,99%
13,91%
5,56%
6,65%
0,46%

EL 86,5 % de les opcions de contesta han estat emplenades.
En cas d’haver contestat “Un altre” a la pregunta anterior, les raons que s’han donat són:
Nº

Montbrió: Falta asfaltat i millora dels accessos.
Mala senyalització
Altres

22
12
8

42 enquestats han contestat aquesta pregunta.
Segons la seva opinió, indiqui quins adjectius desitjaria que definissin Sarral en el futur.

Industrial
Agrícola
Turística
Comercial
Artesanal
Residencial
Un altre

Nº

%

88
139
53
43
57
61
8

19,60%
30,96%
11,80%
9,58%
12,69%
13,59%
1,78%

EL 90,13 % de les opcions de contesta han estat emplenades.
Suposant que calgués pensar en POTENCIAR EL COMERÇ de Sarral, segons la seva opinió quina
seria la millor solució?

No fer res, estem bé com estem
Potenciar les botigues i establiments que ja tenim
Posar més botigues al centre del poble
Posar més botigues per tot el poble
Posar sup. comercials mitjanes als afores del poble
Posar sup. comercials mitjanes a prop del centre del poble
Una altra

Nº

%

20
98
29
29
25
25
8

8,5%
41,9%
12,4%
12,4%
10,7%
10,7%
3,4%

EL 95,5 % dels enquestats han contestat aquesta pregunta.
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En cas d’haver contestat “Un altre” a la pregunta anterior, les raons que s’han donat són:
Nº

Posar un transport per dia i hora fix i poder comprar a Sarral
Rehabilitar el cafè, afavorint la venda de productes de primera
necessitat
Rehabilitar el cafè, afavorint la venda de productes de primera
necessitat
Transport públic per anar a comprar a Sarral
Transport a botigues a Sarral
Com més opcions millor
Promocionar la marca "Sarral" (Alabastre, vi i cava, i Ermita)
Potenciar els productes de la terra

1
1
1
1
1
1
1
1

8 enquestats han contestat aquesta pregunta.
Suposant que calgués pensar en POTENCIAR EL TURISME de Sarral, segons la seva opinió
quina seria la millor solució?

No fer res, estem bé com estem
Potenciar els establiments que ja tenim
Posar més hotels i restaurants
Posar un o dos hotels o restaurants de gamma alta
Una altra

Nº

%

17
108
41
29
38

7,3%
46,4%
17,6%
12,4%
16,3%

EL 95,1 % dels enquestats han contestat aquesta pregunta.
En cas d’haver contestat “Un altre” a la pregunta anterior, les raons que s’han donat són:
Nº

Cases Rurals / Turisme Rural
Equipaments i serveis
Altres

16
8
12

36 enquestats han contestat aquesta pregunta.
Suposant que calgués pensar en POTENCIAR LA INDÚSTRIA de Sarral, segons la seva opinió
quina seria la millor solució?

Grans indústries
Mitjanes indústries
Petites indústries
Empreses de serveis (tallers, etc.)
Indústries no contaminants
Una altra

Nº

%

17
38
36
36
80
20

7,5%
16,7%
15,9%
15,9%
35,2%
8,8%

EL 93 % dels enquestats han contestat aquesta pregunta.
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En cas d’haver contestat “Un altre” a la pregunta anterior, les raons que s’han donat són:
Nº

No volen indústria / No potenciar-la
Altres

12
8

20 enquestats han contestat aquesta pregunta.

3. Opinions personals
Les opinions personals han estat classificades en quatre categories no excloents. Una mateixa
opinió pot estar classificada en més d’una categoria.

Les opinions recollides en aquest apartat final han estat agrupades en quatre grans grups
temàtics:
1.
2.
3.
4.

Economia, Hisenda i Turisme.
Ajuntament, Serveis Municipals i Manteniment.
Urbanisme i obres.
Serveis Personals, Cultura i Oci.

Les respostes han estat transcrites fidelment i no han estat retocades (tret de la correcció
d’algunes faltes ortogràfiques que dificultaven la comprensió).
Les respostes que tracten de diversos temes al mateix temps no ha estat espedaçades, sinó que
han estan incloses íntegrament en cadascun dels apartats temàtics pertinents. Per tant, és
possible que una mateixa resposta aparegui en més d’un apartat temàtic.
Economia, Hisenda i Turisme
Caldria seguir sent poble. Veure les necessitats dels seus vilatans, gent gran i joves, l'economia…
Fa falta més industria a les afores del poble, per donar servei a la gent del poble. Ara les a industries que hi
ha hi entra gent d'altres pobles abans que la gent de Sarral. Això hauria de ser una condició de
l'ajuntament a les empreses. Heu de donar ajuts per les famílies nombroses tant a les escoles com als
esports.
Falta un polígon industrial adequat. Activar el desviament de la carretera per fora de la població.
Considero desproporcionada la pujada d'impostos dels darrers anys. Tenir en compte l'opinió del ciutadà, el
poble som tots. Apostar per les noves tecnologies. Conservar i desenvolupar l'àrea de l'Ermita i accessos.
Desenvolupar la zona industrial i l'accés per atraure més empreses. Donar a conèixer el resultat de
l'enquesta.
Donar llocs de treball a gent que no en te.
Promocionar el turisme rural. Ajudar a que empreses s'instal·len a Sarral. Promocional oci al poble. Cuidar
els boscos i l'entorn.
Crec que Sarral no hauria de créixer de manera ràpida i excessiva. Caldria potenciar l'àrea de l'Ermita, amb
la construcció i/o inversió d'un restaurant. També penso que caldria potenciar l'habitatge dins del casc
antic, mitjançant subvencions per l'arranjament de cases velles. Millorar les entrades del poble.
Hi ha poques opcions culturals i de lleure. Els ciutadans rebem poca informació. S'hauria de promoure el
comerç.
Els que manen no tenen respecte pels vilatans. Destrueixen el poble amb tot el que toquen,
infraestructures sense sentit. En una paraula, fent barallar el poble.
Crec que els canvis fets fins ara han estat positius. No obstant, s'hauria d'incentivar una mica més el
turisme i donar a conèixer el poble. També crec que és necessari fer algun espai verd. Per exemple, s'ha fet
una plaça darrere els pisos que no té cap arbre. Crec que les places podrien tenir-ne. També crec que
s'hauria de cuidar la zona de les hortes i deixar-les com a terreny rural. Dins el poble hi ha molts llocs per
fer habitatge, i és una llàstima perquè el poc verd que queda a prop.
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Economia, Hisenda i Turisme
Cal fer moltes millores al poble. Moltes cases velles abandonades, carrers i clavegueram, centre de dia per
la gent que ho necessita, millorar aparcaments, recollida de brossa amb contenidors soterrats, recuperar la
indústria d'alabastre, potenciar el turisme, millorar les relacions polítiques i l'harmonia entre les persones,
implicació per part de tothom en millorar la convivència.
S'ha de controlar més la despesa. No allunyar del nucli urbà els serveis i/o equipaments: Piscina, escola.
Tenir equipaments i gestionar-los adequadament (local de joves, pavelló…)
Sarral és un poble que necessita poder viure d'ell mateix (Turisme de qualitat i la tranquil·litat de vida)
Reduir pressió fiscal. Menys impostos. Massa equipaments que no s'utilitzen i s'han de mantenir.
Donar comptes clars d'una vegada. Dedicar els diners públics en les infraestructures deteriorades,
clavegueres, enllumenat, etc…
Impostos fora de lloc. Planificació de zona industrial. Comptar amb la gent del poble (el vot sense veu)

Ajuntament, Serveis Municipals i Manteniment
Voldríem que el nou pla urbanístic sigui consultat i escoltat del que volem i necessitem al nostre poble. I
que sigui respectuós amb les edificacions ja existents.
El pla urbanístic actual ha portat problemes degut a que estava mal fet. S'ha de fer un pla nou pensant en
un coneixement sostenible que respecti edificacions noves amb espais rurals i mostrant-lo als veïns.
Volem ser escoltats per el nou pla d'urbanisme
Volem un nou pla urbanístic que sigui consultat al poble segons les nostres necessitats. I que sigui
respectuós amb les edificacions ja existents.
Volem ser escoltats per el nou pla d'urbanisme
Volem un nou pla urbanístic que sigui consultat al poble segons les nostres necessitats. I que sigui
respectuós amb les edificacions ja existents.
Voldríem que el nou pla urbanístic sigui consultat i escoltat del que volem i necessitem la gent del poble. I
que sigui respectuós amb les edificacions ja existents.
Voldríem que el nou pla urbanístic sigui consultat i escoltat del que volem i necessitem al nostre poble. I
que sigui respectuós amb les edificacions ja existents.
Voldríem que el nou pla urbanístic sigui consultat i escoltat del que volem i necessitem al nostre poble.
Cal evitar el despoblament permetent la restauració de les cases en mal estat. S'hauria de permetre que els
descendents del poble poguessin construir-se cases dins el poble (ara hi ha molt terreny rústic)
Cal potenciar la restauració de les casses en mal estat, per així evitar el despoblament. S'ha de vigilar
també la neteja dels solars particulars, i l'abandó de materials de construcció, per una bona imatge del
poble.
Que es tingui en compte la voluntat dels veïns per elaborar el pla urbanístic de Montbrió, no el de Sarral.
El nou POUM ha de tenir la aprovació de la gran majoria de veïns, i si no, marcar sobre un plànol el que ja
està construït i urbanitzat.
Fer les reunions que siguin necessàries per arribar al màxim consens avanç de fer un POUM definitiu, i no
tornar a hipotecar per 25 anys el futur del poble.
No crec que s'hagi de prendre cap decisió respecte al POUM sense l'opinió dels veïns, i no fer les grans
aberracions que es van fer amb les normes subsidiàries.
Intentar solventar l'antic pla urbanístic. Rebaixar els impostos abusius. Adaptar un pla urbanístic a les
necessitats del poble i de la seva gent.
Que es tingui en compte la voluntat dels veïns de Montbrió per elaborar el pla urbanístic de Montbrió
Per elaborar el nou pla urbanístic s'hauria de tenir en compte la voluntat dels veïns de Montbrió
Que prevalgui la voluntat dels montbrionencs per elaborar el pla urbanístic
Hauria de prevaldre la voluntat del poble de Montbrió per elaborar decisions sobre Montbrió
Que es tingui en compte la voluntat dels veïns de Montbrió per elaborar el pla urbanístic de Montbrió
Volem un nou pla urbanístic que sigui consultat al poble segons les nostres necessitats. I que sigui
respectuós amb les edificacions ja existents.
Que es tingui en compte la voluntat dels montbrionencs per elaborar el pla urbanístic
Degut a la mala gestió de l'actual pla urbanístic Montbrió de la Marca no ha pogut créixer. No hi ha sòl
urbanitzable i no es destinen prou recursos.
El creixement urbanístic de Montbrió no ha estat possible degut a l'aprovació del pla urbanístic anterior que
estava molt mal fet, i que només ha comportat problemes i perjudicis al poble.
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El pla urbanístic actual no ha permès que els fills de gent del poble poguessin fer el seu propi habitatge,
impedint el creixement del poble i el seu natural desenvolupament (pèrdua d'ocupació-població). Els
habitants de Montbrió han de poder participar sobretot aprovar qualsevol pla urbanístic que afecti el seu
poble.
El pla urbanístic fins ara existent és un desastre, està malament i amb poca superfície urbana, per lo qual
Montbrió no pot créixer. Si no canvia aquest pla, d'aquí a uns anys Montbrió estarà desert. Al no permetre
que s'hi facin noves edificacions estan impedint que la població creixi.
Desitgem un creixement moderat per aquelles persones del poble que volen fer-se una vivenda. Amb el pla
urbanístic actual no ha estat possible i ha portat problemes. Montbrió ha de créixer com a nucli que respecti
l'entorn agrícola i rural, però ha de ser possible algunes noves vivendes
Volem que el nou pla urbanístic sigui consultat al poble segons les nostres necessitats. I que sigui
respectuós amb les edificacions ja existents.
Que es tingui en compte la voluntat dels montbrionencs per elaborar el pla urbanístic
Vallverd també és Sarral! Hi ha problemes i necessitats. No som ciutadans de segona classe.
Manca d'informació des de l'Ajuntament vers a tots els vilatans del carrer. Es podria adequar l'espai d'entre
la piscina i els gronxadors perquè quedés net. Bon manteniment i gestió del que tenim
Des de la rotonda de cal "Neio" sigui de dues direccions fins a "cal Cano". Que ragin les fonts que tenim al
poble. Que es tingui controlada l’ immigració (fora moros). No se senten els pregons. Incentivar el jovent
perquè s'impliqui més amb les tasques del poble (formar una emissora de radio, entre tots, col·laborar més
amb les entitats)
Continuar treballant per Sarral sense ànim de lucre, potenciar al jovent amb cultura i lleure, menys discos
mòbils i més associacions excursionistes
El govern d'aquest poble ha de donar prioritat als temes més bàsics abans que els lúdics. Les parts
exteriors de la vila estan més il·luminades que molts carrers, els quals es troben puntualment totalment a
les fosques. També hi ha carrers sense cap tipus de paviment. Hi ha finques urbanes molt brutes. Hi ha
moltes cases en perill d'enfonsament. Hi ha molts cotxes damunt les voreres i mal aparcats.
Hauria de millorar l'atenció que es dóna al ciutadà a les oficines de l'ajuntament, el personal no és prou
competent. De vegades no et saben ni informar quan vas a fer alguna consulta. És penós!
M'agradaria que es controlés el tema de la immigració, per l’excés que hi ha. No és lògic que hi hagi
urbanitzacions buides on sobra l'enllumenat i en canvi en altres s'hagi d'anar amb llanterna per posar la
clau al pany. No s'hauria de deixar passar més de 2 anys sense asfaltar i posar voreres a un carrer habitat.
S'hauria de fer posar obligatòriament comptador d'aigua a totes les cases, tant noves com velles, per fer-ne
un bon ús.
Continuar treballant per Sarral sense ànim de lucre, potenciar al jovent amb cultura i lleure, menys discos
mòbils i més associacions excursionistes
Potenciar més els serveis d'emergència que tenim al poble. Potenciar l'esport al màxim.
Segons la meva opinió, abans de començar projectes nous l'Ajuntament hauria d'acabar tot el que té
començat.
Sarral pot millorar em molts aspectes, no obstant no podem oblidar que som un poble rural, i ja està bé
que creixi, però això si, sense deixar de ser un poble. També cal tenir en compte l'opinió dels seus
habitants ja que fins ara sembla haver estat indiferents per l'alcalde i els seus regidors.
Sarral és un poble més aviat trist, no es fan gaires activitats, de cada dia sempre més pobret. Com que els
ajuntaments fan lo que volen el poble ja tan li fa que treguin els arbres del passeig. Hi ha poca comunicació
entre l'Ajuntament i el poble, per això que facin lo que vulguin, però penseu que tots som poble.
A Sarral hem estat de pega amb tots els conformants de l'Ajuntament, amb tots hi ha hagut manca de
sensibilitat per les coses del poble, sigui per millorar el casc antic, restaurar i recuperar alguna de les cases
amb carisma. En general es vol fer coses perquè es vegin, i no serveix per res si no hi ha una personalitat
pròpia del poble. Ara podria fer-ho, però això potser no porta vots.
Treballar per un poble més net. Assolir els deures ciutadans, valorar amb escreix els esforços que fan els
nostres representants, que en aquests temps és molt difícil. Que els joves prenguin consciència de la seva
responsabilitat social. Defensar la nostra llengua, car els nostres joves parlen sempre en altres.
Hi ha poques opcions culturals i de lleure. Els ciutadans rebem poca informació. S'hauria de promoure el
comerç.
Els que manen no tenen respecte pels vilatans. Destrueixen el poble amb tot el que toquen,
infraestructures sense sentit. En una paraula, fent barallar el poble.
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Cal fer moltes millores al poble. Moltes cases velles abandonades, carrers i clavegueram, centre de dia per
la gent que ho necessita, millorar aparcaments, recollida de brossa amb contenidors soterrats, recuperar la
indústria d'alabastre, potenciar el turisme, millorar les relacions polítiques i l'harmonia entre les persones,
implicació per part de tothom en millorar la convivència.
S'hauria de finiquitar l'empresa que gestiona el pavelló i acomiadar a la Maran, que cobra 2000 € per no fer
res. L'alcalde també hauria de dimitir. Tots els regidors haurien de fer examen de consciència i dimitir. Són
tots una colla de lladres que criticaven el govern anterior i ells ara estan fent el triple de maleses.
Trobo a faltar educació. L'actitud de l'alcalde envers els sarralencs, ja que no acostuma a saludar pel carrer.
2. Sarral disposa d'un pavelló impressionant, però no podem gaudir-lo. Pobles més grans no tenen una
instal·lació com aquesta, i nosaltres que la tenim no la podem gaudir per una gestió nefasta. 3. Trobo
desastrós l'estat del nucli antic, i la inexistent inversió en aquest sentit.
Millor gestió a l'Ajuntament
Aquesta enquesta és tan sols de cara la galeria. El moment de fer-la era fa 4 anys quan l'equip de govern
va decidir fer el camp de futbol contra la voluntat de no se sabrà mail quantes persones
En segons quines condicions, hauria estat més correcte preguntar al poble, i acatar el que el poble hagués
votat, i no prendre decisions sense consulta. Això demostra una por per part de l'alcalde i els regidors de no
poder sortir-se amb la seva. Ho trobo lamentable.
Estic totalment en contra que es traslladi la piscina als afores del poble. M'agradaria que es rehabilités la
piscina actual. Crec que la gestió de l'àrea d'esports és nefasta, enlloc de fomentar l'esport cada cop hi ha
menys gent fent ús dels serveis del pavelló. Caldria fer una variant per tal que no passessin vehicles
pesants.
El poble no necessita créixer més, fa vint anys tots ens coneixíem. Ara vas pel carrer i no coneixes a ningú,
i ningú et saluda, i això que som quatre gats! Si creix més encara serà més impersonal. - No deixar aparcar
a la carretera, per sortir a la farmàcia no veus rés. El sentit de circulació de la muralla hauria d'anar al revés
de com va ara. Cada bloc de pisos que s'ha fet hauria de tenir pàrking.
Penso que abans de gastar un euro cal conèixer les verdaderes necessitats del poble. Tenint actualment
equipaments molt vàlids, que amb petits canvis són aprofitables. La gent del poble i els forasters vol un
poble que es cuida, que fa goig i que mantingui l'esperit del poble. Potser és urgent un casal d'avis, com
tenen altres pobles, ampli i amb instal·lacions adequades. Potenciar activitats culturals de joves.
Mentre als Ajuntaments com el nostre les oposicions estiguin dominades pels partits, sigui el partit que
sigui, es fa difícil tirar endavant els projectes i les idees constructives. Necessitem el desviament de
carreteres i la millora fins a Montblanc per enllaçar l'autovia de Tarragona a Montblanc i entrada-sortida
autopista al municipi seria Industrial-sud i Residencial-nord.
Vivim en un país democràtic però aquí no tenim opinió degut a la "dictadura" de fa 6 anys. Van de cara a la
fallida econòmica del poble, no podrem fer front als impostos.
Seria un somni fer un pantà a la solana de la vila per aprofitar l'aigua potable que baixa de les muntanyes
de Sarral, ja que molts municipis somiarien amb tenir aquest privilegi natural que Déu ha donat a aquest
bonic poble.
Reduir pressió fiscal. Menys impostos. Massa equipaments que no s'utilitzen i s'han de mantenir.
Donar comptes clars d'una vegada. Dedicar els diners públics en les infraestructures deteriorades,
clavegueres, enllumenat, etc…
Caldria fer un gran esforç perquè Sarral fos un poble viu i dinàmic. Hi ha manca de serveis per la gent gran.
I també per nens i joves. Al nostre poble tenim falta d'enllumenat, de neteja. I sento a dir que el que ens
falta al poble és més participació ciutadana en tots els aspectes.
Que preguntin abans de fer les coses
L'Augment de la pressió fiscal; impostos, nou valor cadastral, no tant sols no ha millorat la meva qualitat de
vida, sinó que ha empitjorat per les seves repercussions en la llei de successions.
Conservació del medi natural (Aigües, camins, feina, viticultura, boscos). I protecció del patrimoni històric i
tot el casc antic. Protegir a) els murs de pedra seca de tot el terme; b) monuments de pedra seca; c)
Estructura parcel·laria.
Abans de ficar senyals, consultar als veïns i respectar l'opinió seva i de tots. S'hauria d'arreglar tota la xarxa
de clavegueres.
Escoltar a la gent abans de decidir el que s'ha de fer construir. Consensuar les zones verdes + neteja de les
herbes que creixen pels llocs turístics de Sarral, passeig, molí, camí de l'Ermita.
Mala planificació i poca atenció al casc antic. I que les consultes es facin quan es facin canvis importants.
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Cal que l'ajuntament no tingui por als referendums i que actuï amb celeritat en els temes: clavegueram,
voreres i carrers. Pla urbanístic que potenciï un estil propi d'edificació. Sanejament i neteja del poble en
general, i en especial el riu Vallverd i Rodalies. Que Sarral sigui un poble pels Sarralencs i per tots aquells
que sentin el poble com el seu no per aquells que només hi dormen.
Ajudar més als avis
A Sarral vivíem millor quan no arribàvem a 1500 habitants. Quan es projecten grups de vivendes, s'ha de
pensar per on desembocaran les clavegueres, perquè no molestin als veïns. Vigilar l'enllumenat, mentres
alguns llocs cremen llums per no res, en zones de dins el poble no hi ha foscúria absoluta. Tant hotels com
botigues veig que van tancant, la competència amb les grans superfícies que no tenim gaire lluny.
Espero que us digneu a fer alguna assemblea per tal de que els ciutadans puguem expressar cara a cara els
nostres problemes davant aquestes "digníssimes autoritats" les quals particularment considero uns ineptes.
Només han servit per recaptar impostos i perjudicis. Espero que s'expliqui públicament què s'ha fet amb els
ingressos municipals d'aquest any.

Urbanisme i obres
Clavegueram Vallverd
Cuidar l'entorn urbanístic, actualment no té encant. Potenciar les pedanies - ambient rural.
Conservar llocs emblemàtics i créixer amb moderació, conservant els habitatges actuals
Zones verdes i espais que en puguin gaudir tots els vilatans
Potenciar l'arranjament de les cases velles del centre del poble. Millorar l'aspecte general del poble,
sobretot el centre. Generar més activitats pel jovent (Esports, etc., i no tant discomóvil). Millorar la
seguretat al poble (més vigilància). Control de la immigració i de les seves activitats.
Des de la rotonda de cal "Neio" sigui de dues direccions fins a "cal Cano". Que ragin les fonts que tenim al
poble. Que es tingui controlada l’ (fora moros). No se senten els pregons. Incentivar el jovent perquè
s'impliqui més amb les tasques del poble (formar una emissora de radio, entre tots, col·laborar més amb les
entitats)
El govern d'aquest poble ha de donar prioritat als temes més bàsics abans que els lúdics. Les parts
exteriors de la vila estan més il·luminades que molts carrers, els quals es troben puntualment totalment a
les fosques. També hi ha carrers sense cap tipus de paviment. Hi ha finques urbanes molt brutes. Hi ha
moltes cases en perill d'enfonsament. Hi ha molts cotxes damunt les voreres i mal aparcats.
Crec que abans d'invertir en equipaments socials, d'oci i/o culturals, s'ha d'invertir en el més bàsic: Millorar
l'enllumenat públic ja que hi ha molts càrrecs de l'interior totalment a les fosques; asfaltar carrers sense
paviment, reparar cases de l'interior del poble en perill de caure; millorar el sistema de clavegueram.
M'agradaria que es controlés el tema de la immigració, per l’excés que hi ha. No és lògic que hi hagi
urbanitzacions buides on sobra l'enllumenat i en canvi en altres s'hagi d'anar amb llanterna per posar la
clau al pany. No s'hauria de deixar passar més de 2 anys sense asfaltar i posar voreres a un carrer habitat.
S'hauria de fer posar obligatòriament comptador d'aigua a totes les cases, tant noves com velles, per fer-ne
un bon ús.
És necessari que les voreres estiguin lliures per caminar-hi, o sigui fer treure als propietaris arbres o altres
que ocupin la vorera. El trasllat de la piscina al costat del camp de fútbol actual és una opció incòmoda que
portarà a que molta gent no pugui ni anar-hi, perquè és lluny del poble i també perquè hi farà molt més
fred i vent que a l'ubicació actual. És necessària la construcció d'un centre de dia, perquè la població no
s'hagi de desplaçar fora de la vila.
1. No expandir-se més, omplir totes les parcel·les actuals i tenir bé el que tenim. 2. Hem d'oferir serveis a
les empreses del poble, ajudar-les i, al mateix temps, seduirem les de fora, amb un bon polígon i un bon
pla industrial podem ser un referent. 3. Hem de comunicar millor el poble amb el seu magnífic entorn.
Millorem camins, accessos a la natura al riu. Així millorarem nosaltres.
Rehabilitar edificis del centre del poble que estan molt deteriorats, creant espais peatonals.
Sarral pot millorar em molts aspectes, no obstant no podem oblidar que som un poble rural, i ja està bé
que creixi, però això si, sense deixar de ser un poble. També cal tenir en compte l'opinió dels seus
habitants ja que fins ara sembla haver estat indiferents per l'alcalde i els seus regidors.
Crec que Sarral no hauria de créixer de manera ràpida i excessiva. Caldria potenciar l'àrea de l'Ermita, amb
la construcció i/o inversió d'un restaurant. També penso que caldria potenciar l'habitatge dins del casc
antic, mitjançant subvencions per l'arranjament de cases velles. Millorar les entrades del poble.
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Sarral no hauria de superar els 2500 habitants. Cal un centre de dia, i més transport públic el cap de
setmana. També seria interessant desviar les carreteres del casc urbà, senyalitzar itineraris pel terme. No
crec que s'hagi d'esponjar el casc antic. També s'haurien de millorar les entrades del poble.
La meva opinió és que el col·legi i la piscina estan molt ben ubicats, seria una equivocació traslladar-los a
l'altra punta del poble.
No treure la piscina ni els col·legis del lloc on estan. Buscar altres opcions per deixar-les al mateix lloc. Jo
crec que hi ha lloc suficient.
Crear espais peatonals i de lleure. Rehabilitar edificis del centre del poble deteriorats.
Potenciar obres a dins el poble, posant més espais oberts i de lleure. No fer grans inversions innecessàries i
desmesurades per un poble tant petit.
Treballar per un poble més net. Assolir els deures ciutadans, valorar amb escreix els esforços que fan els
nostres representants, que en aquests temps és molt difícil. Que els joves prenguin consciència de la seva
responsabilitat social. Defensar la nostra llengua, car els nostres joves parlen sempre en altres.
Els que manen no tenen respecte pels vilatans. Destrueixen el poble amb tot el que toquen,
infraestructures sense sentit. En una paraula, fent barallar el poble.
Crec que els canvis fets fins ara han estat positius. No obstant, s'hauria d'incentivar una mica més el
turisme i donar a conèixer el poble. També crec que és necessari fer algun espai verd. Per exemple, s'ha fet
una plaça darrere els pisos que no té cap arbre. Crec que les places podrien tenir-ne. També crec que
s'hauria de cuidar la zona de les hortes i deixar-les com a terreny rural. Dins el poble hi ha molts llocs per
fer habitatge, i és una llàstima perquè el poc verd que queda a prop.
L'Empresa Plana, que fa el servei de viatgers de la línia Sarral-Tarragona ha suprimit la parada dels seus
vehicles a les arribades a la població. A Sarral sempre hi ha hagut dues parades. Més que una comoditat és
una necessitat que continuïn fent-les. A la sortida m'han dit que encara fan les dues parades.
Més important per les famílies és un centre de dia per les persones dependents. Preservar els espais verds
del passeig.
Cal fer moltes millores al poble. Moltes cases velles abandonades, carrers i clavegueram, centre de dia per
la gent que ho necessita, millorar aparcaments, recollida de brossa amb contenidors soterrats, recuperar la
indústria d'alabastre, potenciar el turisme, millorar les relacions polítiques i l'harmonia entre les persones,
implicació per part de tothom en millorar la convivència.
A la urbanització li manca arreglar millor l'enllumenat. Fa temps que es reclama i no hi ha solucions.
Trobo a faltar educació. L'actitud de l'alcalde envers els sarralencs, ja que no acostuma a saludar pel carrer.
2. Sarral disposa d'un pavelló impressionant, però no podem gaudir-lo. Pobles més grans no tenen una
instal·lació com aquesta, i nosaltres que la tenim no la podem gaudir per una gestió nefasta. 3. Trobo
desastrós l'estat del nucli antic, i la inexistent inversió en aquest sentit.
Estic totalment en contra que es traslladi la piscina als afores del poble. M'agradaria que es rehabilités la
piscina actual. Crec que la gestió de l'àrea d'esports és nefasta, enlloc de fomentar l'esport cada cop hi ha
menys gent fent ús dels serveis del pavelló. Caldria fer una variant per tal que no passessin vehicles
pesants.
S'ha de controlar més la despesa. No allunyar del nucli urbà els serveis i/o equipaments: Piscina, escola.
Tenir equipaments i gestionar-los adequadament (local de joves, pavelló…)
El poble no necessita créixer més, fa vint anys tots ens coneixíem. Ara vas pel carrer i no coneixes a ningú,
i ningú et saluda, i això que som quatre gats! Si creix més encara serà més impersonal. - No deixar aparcar
a la carretera, per sortir a la farmàcia no veus rés. El sentit de circulació de la muralla hauria d'anar al revés
de com va ara. Cada bloc de pisos que s'ha fet hauria de tenir pàrking.
Caldria donar les màximes facilitats per rehabilitar les cases abandonades del nucli antic per poder donar
més vida al poble sense trencar-ne els aspectes rurals. Caldria si fos possible, comprar i enderrocar algunes
cases per fer més amplis alguns espais del municipi. Fer activitats per millorar la interacció de tots els veïns.
Seria un somni fer un pantà a la solana de la vila per aprofitar l'aigua potable que baixa de les muntanyes
de Sarral, ja que molts municipis somiarien amb tenir aquest privilegi natural que Déu ha donat a aquest
bonic poble.
Donar comptes clars d'una vegada. Dedicar els diners públics en les infraestructures deteriorades,
clavegueres, enllumenat, etc…
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A l'escola bressol una classe de PO pels nadons més petits d'un any, més formació pels nens i adults.
Activitats pels nens, teatre, excursió, gimnàstica, ballet, idiomes, etc. Més activitats culturals en general,
p.e. mercat d'alabastres, dia del vi, etc. Zones verdes i parcs infantils, per nadons. Centre cultural i social,
transport públic per la conca.
Es necessària una variant per la carretera. No cal fer una piscina nova, és una despesa excessiva pel poble i
la que tenim es pot millorar amb pocs diners. S'haurien de ficar tanques als parcs infantils per protegir-los
dels excrements dels gossos. Cal millorar la gestió del pavelló. Potenciar l'espai de l'Ermita. Menys
subvencions al futbol i més a l'esport de base.
Conservació del medi natural (Aigües, camins, feina, viticultura, boscos). I protecció del patrimoni històric i
tot el casc antic. Protegir a) els murs de pedra seca de tot el terme; b) monuments de pedra seca; c)
Estructura parcel·laria.
Arreglar vestuaris piscina. Arreglar equipaments infantils. Arreglar els carrers.
Abans de ficar senyals, consultar als veïns i respectar l'opinió seva i de tots. S'hauria d'arreglar tota la xarxa
de clavegueres.
Mala planificació i poca atenció al casc antic. I que les consultes es facin quan es facin canvis importants.
Millora vestuaris piscina. Manquen zones verdes. Manca pla urbanístic. Cal millorar l'entorn de l'ermita.
Calen carrers peatonals. Adequar equipaments infantils a normativa. Manca oferta cultural i oci.
Respectar el que tenim de tradició. Mercat intocable, plaça Padreny. No destruir més coses per treure-les
de dins al poble. Conservar al poble.
Cal que l'ajuntament no tingui por als referendums i que actuï amb celeritat en els temes: clavegueram,
voreres i carrers. Pla urbanístic que potenciï un estil propi d'edificació. Sanejament i neteja del poble en
general, i en especial el riu Vallverd i Rodalies. Que Sarral sigui un poble pels Sarralencs i per tots aquells
que sentin el poble com el seu no per aquells que només hi dormen.
Crec que estaria bé tenir una planificació sobre què ha de fer-se al solar de l'antic camp de futbol. La seva
situació entre el nucli antic del poble i el creixement urbanístic recent el situen en una posició estratègica
que pot tenir un paper important pel futur de Sarral
A Sarral vivíem millor quan no arribàvem a 1500 habitants. Quan es projecten grups de vivendes, s'ha de
pensar per on desembocaran les clavegueres, perquè no molestin als veïns. Vigilar l'enllumenat, mentres
alguns llocs cremen llums per no res, en zones de dins el poble no hi ha foscúria absoluta. Tant hotels com
botigues veig que van tancant, la competència amb les grans superfícies que no tenim gaire lluny.
Aparcaments per encabir els vehicles dels carrers on no s'hi pot aparcar actualment. A les places del casc
urbà només aparcar-hi els veïns puntualment, i deixar-les lliures de vehicles.

Serveis Personals, Cultura i Oci
Potenciar l'arranjament de les cases velles del centre del poble. Millorar l'aspecte general del poble,
sobretot el centre. Generar més activitats pel jovent (Esports, etc., i no tant discomóvil). Millorar la
seguretat al poble (més vigilància). Control de la immigració i de les seves activitats.
Des de la rotonda de cal "Neio" sigui de dues direccions fins a "cal Cano". Que ragin les fonts que tenim al
poble. Que es tingui controlada l’ (fora moros). No se senten els pregons. Incentivar el jovent perquè
s'impliqui més amb les tasques del poble (formar una emissora de radio, entre tots, col·laborar més amb les
entitats)
Hauria de millorar l'atenció que es dóna al ciutadà a les oficines de l'ajuntament, el personal no és prou
competent. De vegades no et saben ni informar quan vas a fer alguna consulta. És penós!
Fa falta més industria a les afores del poble, per donar servei a la gent del poble. Ara les a industries que hi
ha hi entra gent d'altres pobles abans que la gent de Sarral. Això hauria de ser una condició de
l'ajuntament a les empreses. Heu de donar ajuts per les famílies nombroses tant a les escoles com als
esports.
Com que estic estudiant a Montblanc, m'agradaria que posin transport per la tarda. Surto a les 2:30 tots els
dies i no puc tornar a casa.
Potenciar més els serveis d'emergència que tenim al poble. Potenciar l'esport al màxim.
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Serveis Personals, Cultura i Oci
És necessari que les voreres estiguin lliures per caminar-hi, o sigui fer treure als propietaris arbres o altres
que ocupin la vorera. El trasllat de la piscina al costat del camp de fútbol actual és una opció incòmoda que
portarà a que molta gent no pugui ni anar-hi, perquè és lluny del poble i també perquè hi farà molt més
fred i vent que a l'ubicació actual. És necessària la construcció d'un centre de dia, perquè la població no
s'hagi de desplaçar fora de la vila.
Inadequada distribució dels locals dels joves. Portem varis anys lluitant per tenir un local propi per la nostra
colla (som la més nombrosa) i l'hem de compartir, tot sabent els antics problemes que van succeir en els
antics locals sense estar-hi nosaltres implicats.
Es necessari que si hi ha molts nens com ja hi ha a Sarral, seria convenient que es plantegés de posar un
pediatra que fes més hores a la setmana, i que l'ambulatori pugui estar obert matins i tardes.
Sarral no hauria de superar els 2500 habitants. Cal un centre de dia, i més transport públic el cap de
setmana. També seria interessant desviar les carreteres del casc urbà, senyalitzar itineraris pel terme. No
crec que s'hagi d'esponjar el casc antic. També s'haurien de millorar les entrades del poble.
La meva opinió és que el col·legi i la piscina estan molt ben ubicats, seria una equivocació traslladar-los a
l'altra punta del poble.
No treure la piscina ni els col·legis del lloc on estan. Buscar altres opcions per deixar-les al mateix lloc. Jo
crec que hi ha lloc suficient.
Es fan moltes coses pel jovent, que no tardaran o acabaran destruint. No han pensat en que un dia seran
persones grans: es necessita un centre de dia"
Crec que a Sarral hi falta un centre de dia. Com a persona gran, crec que s'hauria de construir un centre de
dia, i voldria que el féssiu ben aviat per que hi pugui anar.
Com a jubilada, crec que falten més equipaments per la gent de la meva edat. I més important és un
centre de dia, per no haver d'anar a un altre poble.
Personalment crec que a Sarral falten serveis per la gent gran (on puguin desenvolupar diferents activitats),
també més activitats de lleure pels nens (p.e. Esplai), i més implicació per les persones nouvingudes
(classes d'idioma, intercanvi de cultures). En conclusió, veig poca participació ciutadana en la preparació
d'activitats.
No s’entén el problema amb l'escola de bàsquet. S'hauria de promocionar cursos de català per nouvinguts
adults. L'Ajuntament s'hauria d'explicar més
Hi ha poques opcions culturals i de lleure. Els ciutadans rebem poca informació. S'hauria de promoure el
comerç.
Els que manen no tenen respecte pels vilatans. Destrueixen el poble amb tot el que toquen,
infraestructures sense sentit. En una paraula, fent barallar el poble.
L'Empresa Plana, que fa el servei de viatgers de la línia Sarral-Tarragona ha suprimit la parada dels seus
vehicles a les arribades a la població. A Sarral sempre hi ha hagut dues parades. Més que una comoditat és
una necessitat que continuïn fent-les. A la sortida m'han dit que encara fan les dues parades.
Més important per les famílies és un centre de dia per les persones dependents. Preservar els espais verds
del passeig.
Cal fer moltes millores al poble. Moltes cases velles abandonades, carrers i clavegueram, centre de dia per
la gent que ho necessita, millorar aparcaments, recollida de brossa amb contenidors soterrats, recuperar la
indústria d'alabastre, potenciar el turisme, millorar les relacions polítiques i l'harmonia entre les persones,
implicació per part de tothom en millorar la convivència.
S'hauria de finiquitar l'empresa que gestiona el pavelló i acomiadar a la Maran, que cobra 2000 € per no fer
res. L'alcalde també hauria de dimitir. Tots els regidors haurien de fer examen de consciència i dimitir. Són
tots una colla de lladres que criticaven el govern anterior i ells ara estan fent el triple de maleses.
Trobo a faltar educació. L'actitud de l'alcalde envers els sarralencs, ja que no acostuma a saludar pel carrer.
2. Sarral disposa d'un pavelló impressionant, però no podem gaudir-lo. Pobles més grans no tenen una
instal·lació com aquesta, i nosaltres que la tenim no la podem gaudir per una gestió nefasta. 3. Trobo
desastrós l'estat del nucli antic, i la inexistent inversió en aquest sentit.
Molt important pel poble és el Centre de Dia. No treure els arbres del Passeig. Netejar d'herbes els jardins i
llocs públics.
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Serveis Personals, Cultura i Oci
Posaria una ràdio municipal on poguessin participar els veïns. Fer del web de l'Ajuntament una eina útil on
s'indiquin totes les activitats del poble i poder realitzar algunes gestions. Crear un cineclub aprofitant la Sala
i un circuït de projecció (Circuit Urgellenc). Crear jornades de l'Alabastre amb portes obertes, i promoureho. Crear un museu dels quintos amb fotos de les millors carrosses de cada any, un maniquí vestit de
quinto...
Estic totalment en contra que es traslladi la piscina als afores del poble. M'agradaria que es rehabilités la
piscina actual. Crec que la gestió de l'àrea d'esports és nefasta, enlloc de fomentar l'esport cada cop hi ha
menys gent fent ús dels serveis del pavelló. Caldria fer una variant per tal que no passessin vehicles
pesants.
S'ha de controlar més la despesa. No allunyar del nucli urbà els serveis i/o equipaments: Piscina, escola.
Tenir equipaments i gestionar-los adequadament (local de joves, pavelló…)
Caldria donar les màximes facilitats per rehabilitar les cases abandonades del nucli antic per poder donar
més vida al poble sense trencar-ne els aspectes rurals. Caldria si fos possible, comprar i enderrocar algunes
cases per fer més amplis alguns espais del municipi. Fer activitats per millorar la interacció de tots els veïns.
Penso que abans de gastar un euro cal conèixer les verdaderes necessitats del poble. Tenint actualment
equipaments molt vàlids, que amb petits canvis són aprofitables. La gent del poble i els forasters vol un
poble que es cuida, que fa goig i que mantingui l'esperit del poble. Potser és urgent un casal d'avis, com
tenen altres pobles, ampli i amb instal·lacions adequades. Potenciar activitats culturals de joves.
Que hi hagi piscina d'hivern.
Discoteca per al jovent del poble
Que hi hagi piscina d'hivern.
A l'escola bressol una classe de PO pels nadons més petits d'un any, més formació pels nens i adults.
Activitats pels nens, teatre, excursió, gimnàstica, ballet, idiomes, etc. Més activitats culturals en general,
p.e. mercat d'alabastres, dia del vi, etc. Zones verdes i parcs infantils, per nadons. Centre cultural i social,
transport públic per la conca.
Caldria fer un gran esforç perquè Sarral fos un poble viu i dinàmic. Hi ha manca de serveis per la gent gran.
I també per nens i joves. Al nostre poble tenim falta d'enllumenat, de neteja. I sento a dir que el que ens
falta al poble és més participació ciutadana en tots els aspectes.
Es necessària una variant per la carretera. No cal fer una piscina nova, és una despesa excessiva pel poble i
la que tenim es pot millorar amb pocs diners. S'haurien de posar una tanca als parcs infantils per protegirlos dels excrements dels gossos. Cal millorar la gestió del pavelló. Potenciar l'espai de l'Ermita. Menys
subvencions al futbol i més a l'esport de base.
Que hi hagi piscina d'hivern.
Arreglar vestuaris piscina. Arreglar equipaments infantils. Arreglar els carrers.
Millora vestuaris piscina. Manquen zones verdes. Manca pla urbanístic. Cal millorar l'entorn de l'ermita.
Calen carrers peatonals. Adequar equipaments infantils a normativa. Manca oferta cultural i oci.
Ajudar més als avis
Fer un esplai a per a jove i gent d'edat avançada. Piscina per a tothom.
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4. Dades sociodemogràfiques (confidencials)

Vosté és...

Home
Dona

Nº

%

114
118

49,1%
50,9%

EL 94,7 % dels enquestats han contestat aquesta pregunta.
Quina és la seva edat?

De 15 a 20
De 21 a 35
De 36 a 55
De 56 a 65
Més de 65

Nº

%

11
43
75
39
51

5,0%
19,6%
34,2%
17,8%
23,3%

EL 89,4 % dels enquestats han contestat aquesta pregunta.
Quants anys fa que viu al municipi?

Menys de 2 anys
Entre 2 i 5 anys
Entre 5 i 10 anys
Entre 10 i 20 anys
Entre 20 i 50 anys
Més de 50 anys

Nº

%

11
13
6
21
100
61

5,2%
6,1%
2,8%
9,9%
47,2%
28,8%

EL 86,5 % dels enquestats han contestat aquesta pregunta.
Quin és el seu nivell d’estudis?

Sense estudis
Estudis primaris (primària, EGB)
Estudis secundaris (ESO, FP1)
BUP, Batxillerat o FP2
Estudis universitaris

Nº

%

4
88
36
44
53

1,8%
39,1%
16,0%
19,6%
23,6%

EL 92,6 % dels enquestats han contestat aquesta pregunta.
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Quina és la seva situació laboral actual?

Treballo
Estic a l’atur
Sóc estudiant
Faig tasques a la llar
Sóc jubilat / pensionista

Nº

%

120
14
14
18
63

52,4%
6,1%
6,1%
7,9%
27,5%

EL 93,5 % dels enquestats han contestat aquesta pregunta.
I en quin sector treballa o ha treballat?

Agricultura i /o ramaderia
Indústria
Construcció
Comerç
Serveis
Sector públic

Nº

%

39
64
12
29
48
20

18,4%
30,2%
5,7%
13,7%
22,6%
9,4%

EL 86,5 % dels enquestats han contestat aquesta pregunta.
Si us plau, indiqui en quin municipi treballa o estudia.

A Sarral
A Valls
A Reus
A Tarragona
En un altre municipi del Camp de Tarragona
En un altre municipi fora del Camp de Tarragona

Nº

%

85
12
4
9
31
36

48,0%
6,8%
2,3%
5,1%
17,5%
20,3%

EL 72,2 % dels enquestats han contestat aquesta pregunta.
Com s’assabenta vostè del que passa a Sarral?

Parlant amb l’Alcalde o els regidors
Parlant amb la gent
Parlant amb la gent de la meva associació o entitat
Preguntant a les oficines de l’Ajuntament
Per la premsa
Cap en particular
Un altre

Nº

%

74
179
70
37
72
8
26

15,88%
38,41%
15,02%
7,94%
15,45%
1,72%
5,58%

EL 63,4 % de les opcions de contesta han estat emplenades.
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En cas d’haver contestat “Un altre” a la pregunta anterior, les raons que s’han donat són:
Nº

Informes de l’oposició
El Pregó
Revista El Baluard
Associació de Veïns
Altres

6
3
3
4
8

24 enquestats han contestat aquesta pregunta.
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