
 
 

Anàlisi de les enquestes de Martorelles 
 

Enguany, en el marc de l’elaboració del reglament de participació ciutadana de 
Martorelles, l’Ajuntament ha consultat a la ciutadania perquè aquesta hi digui la seva i 
participi del projecte. A continuació presentem un anàlisi dels resultats de l’esmentada 
enquesta, que ha estat contestada per 559 persones. 
 
En primer lloc, i en relació als perfils de les persones que han accedit a respondre les 
preguntes, ens trobem amb què fins a 362 d’aquestes viuen a Martorelles, és a dir 
gairebé dues de cada tres (64,8%), per 197 restant que no (35,2%). De totes elles, quasi 
bé un 43% són homes (240) i un 57% són dones (319). Quant a l’activitat que 
desenvolupen, trobem més d’un 40% que són estudiants (226), una de cada tres estan 
ocupades (34,2%) i fins a 92 responen estar jubilades (16,5%). I sobre la pertinença a 
entitats del poble, només una mica més del 30% d’enquestats responen afirmativament. 
 
En segon lloc, i obrint un nou bloc de preguntes que demanaven als enquestats que 
triessin una de les dues opcions per definir Martorelles, més del 93% han contestat 
que troben que Martorelles és un municipi tranquil. A més, un 58% ha contestat que 
troba que està ben comunicat, i fins a un 70% que considera que és un poble net. En 
relació a la seguretat, un 81,5% ha respost que Martorelles és un poble segur. Sobre si 
disposa de molts o pocs serveis, un 72,2% troba que més aviat té pocs serveis. Pel 
contrari, a la pregunta de si consideren que hi ha moltes associacions o més aviat 
poques, gairebé el 60% ha contestat que n’hi ha moltes, per un 39,5% que troba n’hi ha 
poques. I per acabar aquest bloc, val a dir que si bé fins a un 70% dels enquestats 
considera que a Martorelles hi ha molta qualitat de vida, un 58,2% troba que és un 
municipi poc participatiu. 
 
En tercer lloc, i quant al tema de la comunicació, un 72,2% han contestat que és fàcil 
comunicar-se amb l’Ajuntament. Sobre els canals que els enquestats utilitzen per 
informar-se de les actuacions del consistori, en una pregunta on cabia la possibilitat de 
marcar més d’una opció, els dos canals que han acumulat més respostes han estat les 
xarxes socials (44,4%) i el boca-orella (43,5%). A aquestes dues els segueixen el butlletí 
municipal “El Lledoner” amb un 33,8%, el web municipal amb un 29,2% i la cartellera 
amb un 16,7%. A la pregunta de si els enquestats consideren que estan ben informats 
sobre les actuacions municipals, gairebé el 30% ha contestat “poc”, gairebé el 22% 
“suficient” i un 21% “força”. Els qui han contestat “gens” han estat el 13%, i els que han 
manifestat que ho estan “més aviat”, quasi bé el 12%. Per tancar aquest bloc també es 
demanava a la ciutadania si hi havia algun tema sobre el qual li agradaria tenir més 
informació, també en una pregunta on es podia marcar més d’un opció. Aquí és on cal 
destacar que més de la meitat (51,3%) han contestat que estarien interessats en rebre 
més informació sobre la vida social a Martorelles. Com a opcions més marcades i que 
segueixen a l’esmentada, hi trobem rebre més informació sobre els serveis municipals 
(43,1%), sobre projectes urbanístics (41,1%), o sobre les principals actuacions municipals 



 
(38,7%). A més, un 31,7% han contestat que els hi agradaria rebre més informació sobre 
les obres als carrers, un 28,3% sobre convenis i subvencions, i un 23,7% sobre els acords 
del ple municipal. 
 
En quart lloc, i sobre temes de participació ciutadana, els enquestats han contestat 
pràcticament per unanimitat (97,5%) que creuen important que l’Ajuntament consulti 
a la ciutadania sobre les principals polítiques i actuacions municipals. I en relació als 
diferents espais de participació i els aspectes més importants per afavorir la participació 
a Martorelles, les consultes populars i les iniciatives ciutadanes han estat les que han 
acumulat més respostes positives amb un 31,3% i un 28,6% respectivament. Les 
segueixen el suport al teixit associatiu, els consells i comissions i la valoració de l’exercici 
municipal com a opcions amb menys suports totes elles. 
 
En cinquè lloc, a la pregunta de “com veieu que l’Ajuntament celebri un debat sobre la 
situació general del municipi un cop l’any?”, els enquestats han contestat “bé” en un 
52,7%, quasi bé un 38% ha respost “molt bé”, i han estat més aviat pocs els qui han 
assegurat que ho veuen “no gaire bé” o “malament”. 
 
En sisè lloc, i en una sèrie de preguntes en relació als plens municipals, fins a un 74% 
manifesta que desconeix quina és la llargada dels plens doncs no hi ha anat mai. I d’entre 
el 26% restant, un 17% considera que aquests no són llargs, i una mica més del 9% troba 
que sí que ho són. A més, fins a un 63,4% manifesta que desconeix l’opció de poder 
participar al ple, però més del 90% assegura que troba beneficiós que el consistori 
retransmeti per internet aquestes sessions. Per acabar aquest bloc, gairebé el 80% dels 
enquestats estan d’acord en què les intervencions del públic han de ser també 
retransmeses pels mateixos canals de la mateixa sessió. 
 
I en setè i darrer lloc, preguntats els enquestats sobre l’Oficina d’Atenció al Ciutadà 
(OAC) podem concloure que més de la meitat d’aquests assegura desconèixer els horaris 
d’atenció a la ciutadania ja que només afirmen el contrari el 45,3%. I és el 65,2% els qui 
troben adequat l’horari d’obertura, per un 34,8% que afirma el contrari. 
 
 
 
 
 
 


