
ENQUESTA SOBRE PERCEPCIÓ CIUTADANA I PROPOSTES AL PLA 
GENERAL DE LLORET DE VISTALEGRE

Dades personals 
(Les dades amb * són obligatòries)

*EDAT *Sexe

Dona

Home

Altres

*LLOC DE NEIXEMENT

Mallorca

Restes de les Illes Balears

Resta d'Espanya

Unió Europea

Resta de Països

*SITUACIÓ

Resident (Empadronat)

Segona residència

Lloc de feina

Altres

QUAN DE TEMPS FA QUE VIVIU / 
ESTIUEJAU / TREBALLAU A 
LLORET DE VISTALEGRE?

De 0 a 5 anys

De 6 a 10 anys

D'11 a 20 anys

Més de 20 anys

ON VIVIU / TREBALLAU?

Nucli poblacional

Fora del nucli



Percepció ciutadana

1. PERCEPCIONS GENERALS

1.1 En general la qualitat de vida a Lloret de Vistalegre és?

Molt bona

Bona

Acceptable

Dolenta

Molt dolenta

NS/NC

1.2 En relació als pobles del voltant, com és la qualitat de vida?

Molt bona

Bona

Acceptable

Dolenta

Molt dolenta

NS/NC

1.3 En comparació amb fa 5 anys, a Lloret de Vistalegre la qualitat de vida és?

Molt bona

Bona

Acceptable

Dolenta

Molt dolenta

NS/NC

1.4 Teniu la sensació que als darrers anys hi ha?

Més gent al poble

Menys gent al poble

Mateixa població

NS/NC



1.5 Teniu la sensació que als darrers anys hi ha més gent als mesos d'estiu?

Sí

No

NS/NC

Si es així, per que creis que passa?

1.6 Quins considerau els llocs més emblemàtics de Lloret de Vistalegre?

NS/NC



2. DESENVOLUPAMENT I HABITATGE

2.1 Que creis que és més necessari per Lloret de Vistalegre 
(enumerau d'1 a 5, sent 1 el més necessari)

1 2 3 4 5

Terrenys destinats a habitatges

Terrenys destinats a equipaments 
(escoles, centres culturals, ...)

Terrenys destinats a activitats comercials i/o 
industrials 
(botigues, empreses)

Terrenys destinats a activitats agrícoles

Terrenys destinats a espais naturals, oci i 
lleure 
(parcs, places,...)

2.2 En general quin creis que és l'estat dels habitatges?

Molt bo

Bo

Acceptable

Dolent

Molt dolent

NS/NC

2.3 Considerau que a Lloret de Vistalegre hi ha una manca d'habitatge?

2.3.1 de Lloguer:

Sí, els preus són elevats

Sí, no hi ha oferta

No, hi ha suficient hatitatges de lloguer

NS/NC

2.3.2 per Comprar:

Sí, els preus son elevats

Sí, no hi ha oferta

No, hi ha oferta per comprar

NS/NC

2.4 Algun altre comentari en relació a l'habitatge a Lloret de Vistalegre?



3. MOBILITAT

3.1 Quan us moveu pel municipi, amb quin mitjà de transport ho feis?

A peu

Bicicleta

Cotxe

Moto

Altres (indicau quins)

3.2 Quin és el problema més important en relació amb la mobilitat?

Desplaçar-se a peu

Desplaçar-se en bicicleta

Moure's en cotxe

Excés de trànsit a l'estiu

Excés de trànsit al centre del poble

Manca d'aparcaments

Problemes d'accessibilitat (gent gran, mobilitat reduïda,...)

Manca de transport públic amb la resta de municipis

NS/NC

Altres (indicar quins)

3.3 Que creis que s'ha de prioritzar als carrers més estrets del poble?

Vianants

Bicicletes

Vehicles a motor

Aparcaments

3.4 Valorau la necessitat d'aparcament d'acord amb el vostre nucli familiar:

Cap plaça d'aparcament

1 plaça d'aparcament

2 places d'aparcament

3 places d'aparcament

4 o més places d'aparcament

3.5 Algun altre suggeriment en relació a la mobilitat



4. DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

4.1 Quina activitat econòmica s'hauria de potenciar?

Serveis

Industrial

Cultural

Comerç

Agricultura

Turisme

NS/NC

Altres (indicar quines)

4.2 Algun altre comentari sobre les activitats econòmiques per potenciar

4.3 Valorau les activitats següents:

4.3.1 Oferta de comerços i serveis

Molt bona

Bona

Acceptable

Dolenta

Molt dolenta

NS/NC

4.3.2 Oferta turística

Molt bona

Bona

Acceptable

Dolenta

Molt dolenta

NS/NC

4.3.3 Conservació i promoció 
dels elements d'interès turístic 
(patrimoni, espais naturals,...)

Molt bona

Bona

Acceptable

Dolenta

Molt dolenta

NS/NC

4.4 En cas de potenciar el turisme, aquest hauria de ser?

Cultural

Rural

De natura

NS/NC

Altres (indicau quins)



5. ENTORN NATURAL

5.1 Valoració global de l'entorn natural del municipi:

Molt bo

Bo

Acceptable

Dolent

Molt dolent

NS/NC

5.2 Com valorau de l'estat de conservació dels espais següents:

5.2.1 Sa Comuna

Molt bona

Bona

Acceptable

Dolenta

Molt dolenta

NS/NC

5.2.2 Parc des Tarongers

Molt bona

Bona

Acceptable

Dolenta

Molt dolenta

NS/NC

5.3 Com valorau l'accés a l'entorn natural de Sa Comuna de Lloret de Vistalegre?

Molt bo

Bo

Acceptable

Dolent

Molt dolent

NS/NC



5.4 Com valorau la promoció i conservació de les següents rutes:

5.4.1 Coneixeu la ruta senderista per Sa 
Comuna?

Si

No

NS/NC

Si heu contestat SI, com valorau la promoció i 
conservació de la ruta?

Molt bona

Bona

Acceptable

Dolenta

Molt dolenta

NS/NC

5.4.2 Coneixeu la ruta de la Natura?

Si

No

NS/NC

Si heu contestat SI, com valorau la promoció 
i conservació de la ruta?

Molt bona

Bona

Acceptable

Dolenta

Molt dolenta

NS/NC

5.4.3 Coneixeu la ruta de la Calma?

Si

No

NS/NC

Si heu contestat SI, com valorau la promoció i 
conservació de la ruta?

Molt bona

Bona

Acceptable

Dolenta

Molt dolenta

NS/NC



6. EQUIPAMENTS

6.1 En relació amb els equipaments que hi ha, cal preveure'n més?

No

Si

6.1.1 Si heu respost que si.  
De quin tipus i quins en concret creis necessaris 
(Podeu marcar més d'una opció)

Sanitari

Escolar

Culturals i de lleure

Esportius

Socials

Per a la gent jove

Per a la gent gran

Altres

NS/NC

 

6.1.2 Senyalau concretament quins son més necessaris



7. PATRIMONI

7.1 Quins creis que són els elements patrimonials (per exemple Església, sa cova d'en Dainat,...) més 
importants del municipi?



Valoració propostes Pla General

1. MEDI NATURAL

1.1 Assenyalau quines de les propostes que s'han presentat considerau que són més beneficioses per a 
Lloret de Vistalegre 
(assenyalau-ne fins a un màxim de sis)

Fomentar les activitats de protecció i educació ambiental al sòl rústic

Millorar i senyalitzar les sendes i camins públics

Potenciar l'entorn natural. Excursions, punts d'interès, zones de descans,...

Corregir la manca de connectors verds i pas d'animals sobre/sota la carretera

Reutilitzar els residus orgànics i fangs de l'EDAR per a biomassa vegetal

Potenciar les energies renovables

Potenciar l'estalvi i reutilització de l'aigua

NS/NC

1.2 Considerau alguna altra alternativa o mesura adequada per millorar l'entorn natural de  Lloret de 
Vistalegre?



2. MOBILITAT (TRAMA VIÀRIA I APARCAMENTS)

2.1 Quines de les propostes següents són més necessàries per millorar la mobilitat dins el terme 
municipal de  Lloret de Vistalegre?

Establir places d'estacionament de bicicletes i ciclomotors

Instal·lar elements físics per reduir la velocitat dels vehicles a la carretera que travessa el nucli urbà

Millorar el transport públic per fer minvar el trànsit de vehicles privats

Crear nous aparcaments propers al nucli residencial per evitar que s'aparqui als carrers més estrets

Crear un passeig per accedir al cementeri des del poble de forma segura

Continuar el passeig per fer un vial per vianants de circumval·lació al poble

Crear vials per a vianants i bicicletes entre el nucli residencial, Sa Comuna i els equipaments escolars i 
el cementeri. Si marcau aquesta opció responeu la pregunta 2.1.1.

NS/NC

2.1.1 Només contestar si abans heu marcat l'opció corresponent. 
Quina opció creis que és millor 
(veure plànol)

Ampliar la carretera Ma-3031

Camí de color verd

Camí de color blau



2.2 Al document d'Avanç es proposa completar la trama viària i el vial de circumval·lació, desviant el 
tram final de connexió amb el passeig de Josep Nicolau i amb la Ma-3130, de les següents alternatives 
presentades quina considera que és més avantatjosa per al poble?

Mantenir el traçat existent (no fer res)

Completar la trama viària i el vial de circumval·lació, deviant el tram final de connexió amb el passeig 
de Josep Nicolau i la Ma-3130 (Plànol A)

Completar la trama viària i el vial de circumval·lació, desviant el tram final de connexió amb la Ma-3130 
(Plànol B)

Connectar els carrers ja existents fins a la carretera Ma-3130 i el passeig de Josep Nicolau amb la 
mínima creació de vials nous (Plànol C)

NS/NC

Plànol A Plànol B Plànol C

2.3 Voleu fer alguna aportació en relació a la mobilitat. Quina?



3. POBLACIÓ I TEIXIT URBÀ

3.1 Considerau que és necessari crear petits espais lliures per asseure's i descansar al nucli urbà de  
Lloret de Vistalegre?

Si

No

NS/NC

3.2 Altres propostes en relació a la creació de nous espais lliures

3.3 Respecte a la ubicació de l'equipament esportiu

Es l'adequada

S'hauria d'apropar al nucli residencial

NS/NC



4. ACTIVACIÓ ECONÒMICA

4.1 De les següents propostes per millorar l'activitat econòmica del municipi de  Lloret de Vistalegre, 
quines us semblem més adequades per al poble. 
Classificau-les d'1 (més adequada) a 6 (Menys adequada)

1 2 3 4 5 6

Reactivar la producció agroalimentària.

Fomentar el cicloturisme

Fomentar el turisme de senderisme

Estudiar la possibilitat de crear un centre de biomassa

Promocionar el comerç local

Potenciar la informació i la dinamització turística

Potenciar una zona de petits tallers, separada de la zona 
residencial, on es pugui accedir fàcilment amb petits camions i/o 
furgonetes

5. PATRIMONI HISTÒRIC, CULTURAL I NATURAL

5.1 Valorau d'1 a 5 les propostes que s'han fet en relació al patrimoni de  Lloret de Vistalegre. 
L'1 és la  proposta amb la qual estau més d'acord i 5 la que, al vostre parer, no és tan necessària.

1 2 3 4 5

Potenciar els jaciments arqueològics que hi ha 

Reivindicar els béns patrimonials en general i, en particular els BIC

Subvencions i ajudes per recuperar el Patrimoni en mal estat

Rehabilitar i senyalitzar els camins públics, fer rutes senderistes 
específiques i divulgar-ho

Establir rutes culturals al municipi



6. ALTRES

Per acabar, assenyalau tot allò que considereu que ha d'incloure el planejament que s'està redactant i 
que no s'ha inclòs en aquest qüestionari:

Totes les dades recollides en aquest formulari seran processades per servir de base de dades per al programa de 
participació ciutadana. Els formularis passaran a formar part de l'expedient de redacció de planejament del Terme 
municipal de Lloret de Vistalegre (Pla general, Pla Ordenació detallada). 
Només s'enregistraran les dades personals l'emplenament de les quals és obligatòria (edat, sexe, lloc de naixement 
i situació).
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