
RESULTATS

5 MINUTS PER A TORTOSA

INFORME DE RESULTATS DEL PROCÉS PARTICIPATIU



Característiques tècniques

• Enquesta/procés participatiu realitzat durant el 4t trimestre de 2014

• Respostes rebudes tant per Internet com presencialment en parades 
informatives. No té valor científic, sinó purament orientatiu.

• Mostra verificada i depurada*: 116 per Internet / 71 presencials
*S’ha eliminat de la mostra les respostes en què faltava omplir més de 5 camps o dades bàsiques (gènere i edat).

• La mostra té un biax favorable als enquestats entre 30-44 anys (+9% aprox) i 
desfavorable als >65 anys (-9% aprox). També hi ha biaix home-dona (3% aprox)



Evolució de la ciutat

“En els dos darrers anys, creus que l’estat de la ciutat de Tortosa, en general...”

La majoria considera que Tortosa està igual, seguida de prop pels que 
consideren que ha empitjorat.  

Ha millorat

15,5%

Està igual

43,9%
Ha empitjorat

38,0%

NS/NC

2,7%



Què ha millorat?

“Què creus que ha millorat a Tortosa en 
els darrers anys? (màxim 3 respostes)

Les respostes obertes sobre què ha 
millorat a la ciutat es concentren en tres 
àmbits, dos dels quals es podrien 
considerar conjuntament: el Pont roig o 
del FFCC i la Via Verda en general. 

També la millora del nucli antic rep un 
volum de respostes significatiu, seguit del 
comerç, especialment per  l’increment de 
l’oferta comercial.

Pont roig / del FFCC 19

Via verda 14

Nucli antic 13

Comerç / oferta comercial 7

Carrils bici 6

Activitats culturals i de lleure 5

Estat dels carrers 5

Turisme 5

Pas de l'estació a ronda Docs 3

Riberes del riu / passeig / baranes 3

Aparcament 2

Entrada de la ciutat 2

Nova escola Sant Llàtzer 2

Festa del Renaixement 2

Sentiment de país / catalanitat 2

Universitat 2

Aparcament autocaravanes 1

Barri de Remolins 1

Carreteres 1

Enllumenat 1

Estadi municipal 1

Passos de vianants 1

Pavelló firal 1

Altres  (respostes genèriques) 5

Res 7

TOTAL 111



Què necessita millorar?

“Què creus que necessita millorar a Tortosa de cara als propers anys ? 
(màxim 3 respostes)

Els principals aspectes a millorar de Tortosa són les piscines, seguides de 
dues demandes sobre l’estat de l’espai públic: millora de carrers i 
voreres, i neteja. Tot seguit apareix la demanda de llocs de treball, amb 
un volum important de respostes per tractar-se d’un qüestionari local.

En general, destaca el nombre de respostes relacionades amb l’espai 
públic, com és lògic en una enquesta local. Algunes podrien reclassificar-se 
i tenir-se en compte en un conjunt, pel fet d’estar relacionades (per 
exemple: incivisme + control d’excrements de gossos)



Què necessita millorar?
Piscines / instal·lacions esportives 41 Festes de la Cinta 2

Millora de carrers i voreres 37 Immigració 2

Neteja 27 Més oferta d'estudis universitaris 2

Llocs de treball 19 Millorar el passeig / façana del riu 2

Enllumenat 15 Oferta cultural 2

Millorar nucli antic 11 Tarifes / horaris de tren 2

Aparcament 9 Treure el monument franquista 2

Promoció  turística i del patrimoni 9 Accessos a l'HTVC 1

Comerç (oferta, tràmits) 8 Activitats per a la gent gran 1

Passos de vianants 7 Ajuts per a joves 1

Sorolls 7 Allargar via verda fins a Vinallop 1

Atenció sanitària / hospital 6 Ampliació voreres av. Felip Pedrell, alçada palau Bisbe 1

Excrements / control gossos solts / pipicans 6 Cinema 1

Incivisme (en genèric) 6 Clavagueram 1

Activitats i oci per als joves 5 Continuïtat de l'avinguda Canigó 1

Institucions (alcalde, polítics…) 5 Deute municipal 1

Parc municipal / zones verdes 5 Estalvi energètic i sostenibilitat 1

Parcs infantils (més parcs, terra de goma, més ombres...) 5 Il·luminar via verda entre Roquetes i pont Roig 1

Seguretat / Policia local / Policia de barri 5 Llars d'infants municipals 1

Carrils bici / aparcaments per a bicis / implantar bicing 4 Llocs de reunió per a persones de 30 a 45 anys 1

Lluita contra la pobresa / serveis socials 4 Menjadors municipals 1

Nou pont de vianants entre Ferreries i el nucli antic 4 Més contenidors 1

Pont de l'Estat 4 Peatonalitzar plaça de l'Ajuntament, canviar-li el nom 1

Fonts d'aigua 3 Potenciar el PN dels Ports 1

Tercer pont (entre Ferreries/Jesús i Remolins/Bítem) 3 Potenciar la capitalitat de l'Ebre 1

Transport públic urbà 3 Potenciar les EMD i pedanies 1

Acabar el passeig a la vora del canal (Portals de Tortosa) 2 Restaurar Fortí de Tenasses 1

Accessabilitat urbana per a persones amb minusvalidesa 2 Telecomunicacions 1

Atenció ciutadana 2 Vies caminables al costat del riu 1

Camins rurals 2 Altres  (respostes genèriques) 7

Espais per jugar a futbol els nens 2 Tot 3

Façanes / rehabilitació habitatges 2 TOTAL 316



Valoració de serveis (0-10)

Festes i activitats culturals són l’únic aspecte que aprova, si bé en àmbits com 
l’atenció a la gent gran, la seguretat ciutadana i el turisme les puntuacions 
superen el 4,5. La pitjor mitjana se l’enduen el manteniment de carrers i sobretot 
els equipaments esportius, molt probablement degut a la manca de les piscines.    



Prioritats

Manteniment de carrers* 31 Parcs infantils (més parcs, terra de goma, més ombres...) 2

Equipaments esportius* 29 Pont de l'Estat 2

Neteja de la via pública* 19 Servei de tren 2

Promoció econòmica* 19 Soroll 2

Turisme* 15 Acabar el passeig a la vora del canal (Portals de Tortosa) 1

Activitats per als joves* 9 Atenció a la dona 1

Atenció a la gent gran* 9 Atenció a la infància i joventut 1

Seguretat ciutadana* 8 Carrils bici 1

Transport públic* 8 Cementiri 1

Parcs i zones verdes* 7 Connexió per Via Verda Tortosa - velòdrom de Vinallop 1

Enllumenat 5 Deute municipal 1

Lluita contra la pobresa / serveis socials 5 Immigració 1

Passos de vianants 5 Llars d'infants municipals 1

Comerç (oferta, tràmits) 4 Mobilitat privada més sostenible (menys cotxes) 1

Excrements d'animals 4 Potenciar el teixit associatiu de la ciutat 1

Millorar nucli antic 4 Promoure el reciclatge 1

Festes i activitats culturals* 3 Soterrar els contenidors 1

Incivisme (en genèric) 3 Respostes genèriques 7

Canviar combustible bus per un de menys contaminant 2 Tot 4

Fomentar l'autoestima dels tortosins 2 TOTAL 223

“Respecte els punts anteriors, o altres d'àmbit municipal, quines creus que han de 
ser les prioritats per a la ciutat de Tortosa en els propers anys?”

Les respostes a aquesta pregunta oberta van en la línia de la pregunta sobre allò 
que necessita millorar. Els punts proposats (*valorats en l’apartat anterior) reben 
més esments, tot i que amb diferències molt significatives.



Propostes: prioritat (1-5)

Les preguntes concretes sobre fins a quin punt es considera gens (1) / poc (2) / 
bastant (4) / molt (5) necessàries diverses propostes, totes elles obtenen mitjanes 
amb puntuacions favorables, malgrat que apareguin lleugeres diferències.

3,67

3,86

3,94

3,96

Creació d'un Consell de Dones per dinamitzar

l'emprenedoria, l'associacionisme i la visualització de

les dones

Creació d'un Consell Juvenil Municipal que aglutini

totes les entitats de joves

Espai municipal on mares i pares puguin deixar els

fills, per gaudir de temps lliure i atendre les seves

necessitats

Espai municipal per a joves entre 13 i 18 anys per

poder desenvolupar les seves activitats



Informació i percepció ciutat

La major part de participants en el qüestionari van apostar per un canvi de 
govern a la ciutat de Tortosa, amb 7,38 sobre 10.

Pel que fa al grau d’informació de l’activitat i situació ecònomica de 
l’ajuntament de Tortosa, les puntuacions rebudes són significativament 
baixes, amb un 2,69 sobre 10 de mitjana.



Apartat final

“El deute de l’Ajuntament de Tortosa supera els 50 milions d’euros. 
Havies tingut coneixement previ d’aquesta dada?”

• Mitjans de comunicació: “Per quins mitjans t’informes habitualment 
de l’actualitat de Tortosa?”
• Dades de contacte per a col·laborar.

SÍ

33,2%

NO

47,1%

Aproximadament

16,0%

Altres respostes

1,6%

NS/NC

2,1%



TORTOSA

Podem incloure un tancament, amb un títol sensiblement 
més petit que els que hem utilitzat durant la presentació


