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Fitxa tècnica

DADES GENERALS DEL PANEL:

Àmbit territorial: municipi d’Ascó.

Univers: Població resident al municipi major de 15 anys.

Mostra: l’objectiu a mida que vagi consolidant-se
l’altaveu, seria comptar d’entre 30 i 50 panelistes amb
representació de gènere i d’edat. La mostra està
plantejada per usuaris d’internet, tot i que es poden
realitzar telefònicament entre 5 – 8 enquestes a
panelistes amb un perfil que difícilment utilitzen les 2.0.

Actualment es disposa de 20 inscrits. La inscripció restarà
oberta per tal d’anar incorporant nous inscrits a les
següents onades.

Procediment de Captació: s’ha realitzat a través de
mitjans municipals i amb participació directa del client.

Periodicitat: Quadrimestral.

Instrument: Formularis estructurats amb aplicació
telemàtica. Als panelistes sense disponibilitat d’internet
se’ls administra telefònicament.

DADES PARTICULARS DE L’ONADA 3

Mostra: la mostra de panelistes per aquesta primera
onada ha estat d’un total de 15 persones, que
correspon a un índex de resposta del 75% en relació
al total d’inscrits.

Un dels panelistes ha demanat donar-se de baixa.

Instrument: formulari estructurat amb aplicació
telemàtica.

Dates treball de camp: entre el 12 de setembre i el
29 de setembre de 2014.

Propòsit i metodologia ►
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Temes que es comenten al municipi

Temes d’actualitat ►

► DE QUÈ ÉS PARLA ACTUALMENT AL MUNICIPI? QUINS SÓN ELS TEMES QEU ES PARLEN AL CARRER? – ÀMBITS ESMENTATS
Nota: Resultats calculats sobre el total de panelistes. El total no suma 100 donat que s’admetia resposta múltiple
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7%

7%
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Ajuntament

Política

Obres

Gestió

Treball

Activitats

Corrupció

Equipaments

Festes

Futur

Altres

Ns/Nc

Als panelistes se’ls ha preguntat sobre els temes que es parlen actualment al municipi en general. Les respostes s’han
agrupat en àmbits per a la seva anàlisi.
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Temes d’actualitat ►

Comentaris referents a l’Ajuntament

Per tal de conèixer en quins termes es parla actualment de l’Ajuntament, es va demanar si havia sentit comentaris en
relació al mateix.

► I EN RELACIÓ A L’AJUNTAMENT, HA SENTIT COMENTARIS?

80%

20%

Onada 3

No ha sentit cap comentari

Sí ha sentit comentaris

4

4

3

2

1

1

1

Equip de govern

Gestió

Actuacions

Corrupció

Actitud

Denúncies

Personal

► ÀMBIT DE REFERÈNCIA DELS COMENTARIS RECOLLITS
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Temes d’actualitat ►

Comentaris i valoració entorn la decisió de l’actual alcalde de retirar-se

Un altre dels temes que s’ha sondejat és la decisió presa per l’actual alcalde de no tornar-se a presentar a les properes
eleccions municipals.

► CONCRETAMENT, HA SENTIT COMENTARIS ENTORN LA DECISIÓ 
DE L’ACTUAL ALCALDE DE NO TORNAR-SE A PRESENTAR A LES 
PROPERES ELECCIONS MUNICIPALS ?

87%

13%

Onada 3

No ha sentit cap comentari

Sí ha sentit comentaris

► EN GENERAL, PENSA QUE LA GENT QUE VIU A ASCÓ 
CREU QUE ÉS ADEQUADA AQUESTA DEICISÓ?
I VOSTÈ CONCRETAMENT, COM LA VALORA?

20% 20%

47% 47%

13% 13%

13%
20%

7%

Valoració població Valoració personal

Molt adequada Adequada

Inadequada Molt inadequada

Ns/Nc
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Temes d’actualitat ►

► QUINES ALTERNATIVES CREU QUE TÉ EN AQUESTS MOMENTS ASCÓ?

ALTERNATIVES POLÍTIQUES

No ho sé. Desconec qui es vol presentar. Sigui qui sigui, jove o gran, cal que pensi a llarg plaç i pensant en el poble, i sempre des de la humilitat. 
Aprenent de pobles de les rodalies que segueixen endavant amb un pressupost més auster.

Tornar-se a presentar

Seria com començar de 0, però crec que les alternatives comencen en prioritzar actuacions

Crec que hi ha poques alternatives

No en conec. En tot cas això entraríem en campanya i per tant el govern actual estaria utilitzant fons públics per a captar informació per a una possible 
re-elecció.

Treballar per al futur

Cap

Poques, la veritat. Hi ha molta "merda" per dins l'ajuntament.

De moment cap. És necessari un canvi generacional. La gent jove, encara que amb menys experiència, té molta força i capacitat per organitzar, dirigir i 
encetar nous projectes de futur. Això si, és necessari que sigui gent jove la qual no hagi estat mai relacionada amb tota la gent que fins ara han passat 
per l'Ajuntament, sinó, tornarem a estar abocats al mateix precipici en el que estem. Diguem que no volem el "Mismo lobo con distinto pelaje" en 
referència a "fills de, gendres de... antics governants" Necessitem opinions noves, idees noves, gent nova...

Rentat de cara a l’ajuntament, gent nova.

Comentaris i valoració entorn la decisió de l’actual alcalde de retirar-se
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Coneixement d’actuacions de l’Ajuntament ►

Coneixement d’actuacions realitzades per l’Ajuntament 

► CONEIX ALGUNA ACTUACIÓ REALITZADA PEL SEU
AJUNTAMENT EN AQUESTS DARRERS MESOS?

ACTUACIONS ESMENTADES ESMENTS

Obres del castell 3

Remodelació de diferents camins del terme 2

Aplicació mobil dels pregons 2

Informació municipal per SMS 1

Saldar tots els comptes de l'ajuntament 1

Projecte de la zona d'esbarjo al costat del parking de caravanes... entre 
mes xapusses com la residencia

1

Acord amb la Central Nuclear per tal de crear llocs de treball 1

Pressupostos participatius 1

Inici treballs arqueològics Castell 1

Les festes majors 1

El centre de formació al costat de la ODL 1

Treballar per la cohesió social per a festes 1

Futurs projectes publicats 1

Reforma de carrers del nucli antic 1

Obres C. Perill i Valera 1

Obres Cal Cavaller 1

Diferents tasques de manteniment del sistema d'aigua potable i de 
cloaques

1

► QUINES RECORDA?

77%

23%

Onada 3

Sí en coneix No en coneix
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6%

7%

7%

20%

13%

40%

20%

20%

20%

27%

40%

13%

87%

47%

60%

53%

40%

27%

33%

7%

7%

7%

7%

26%

7%

13%

13%

13%

13%

Aplicació d’Informació municipal per SMS i APP

Les noves aules del centre de formació Josep Mur

Castell- Treballs arqueològics

Rehabilitació del Perxe del Cavaller

Projecte nova zona d’oci i esbarjo al costat del pavelló

Arranjament paviment i serveis del carrer de la Mola

Projecte nova Plaça Mirador de l’Ebre

Valoració 0 - 3 Valoració 4 - 6 Valoració  7 - 10 Ns/Nc No coneix

► COM VALORA CONCRETAMENT LES SEGÜENTS ACTUACIONS REALITZADES PER L’AJUNTAMENT EN ELS DARRERS
MESOS, EN UNA ESCALA DE 0 A 10?

Valoració d’actuacions realitzades per l’Ajuntament
Coneixement i valoració d’actuacions de l’Ajuntament ►

Valoració 
mitjana

8,57

7,09

7,06

6,67

5,46

5,42

4,23

Totes les actuacions s’aproven, a excepció del projecte de la Plaça nova del Mirador de l’Ebre.

La millor valorada és l’aplicació d’informació municipal per SMS i App.
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Valoració de diverses festes del municipi

Valoració de les Festes d’Ascó ►

Valoracions
positives

(7-10)

Valoracions
regulars

(4-6)

Valoracions 
negatives

(0-3)
Ns/Nc

Valoracions 
mitjanes

(0-10)

Sant Antoni 87% 7% 7% 0% 8,67

Festa Major 80% 20% 0% 0% 7,93

Santa Paulina 60% 40% 0% 0% 7,33

Carnaval 53% 33% 7% 7% 7,14

Sant Joan 60% 33% 7% 0% 6,87

Sant Miquel 47% 47% 7% 0% 6,40
(valoracions mitjanes 

calculades sense tenir en 
compte els Ns/Nc)

S’ha fet valorar als panelistes les diferents festes que es fan al municipi, en una escala de 0 a 10, sent 0 deficient i 10
excel·lent.



PÀGINA ‹Nº›

C
ER

ES

11 Onada 3 - Altaveu ciutadà
Setembre, 2014

Valoracions
positives

(7-10)

Valoracions
regulars

(4-6)

Valoracions 
negatives

(0-3)
Ns/Nc

Valoracions 
mitjanes

(0-10)

Castell de focs 87% 7% 0% 7% 8,86

Activitats juvenils 73% 13% 0% 13% 8,38

Jocs i activitats infantils 80% 7% 7% 7% 8,00

Concerts amb orquestra 80% 7% 7% 7% 7,86

Festa del Riu 60% 20% 7% 13% 7,85

Concursos i actes esportius 67% 7% 7% 20% 7,75

Balls amb orquestra 67% 7% 7% 20% 7,75

Concerts joves i dj’s 67% 33% 0% 0% 7,73

Musical “Dancing las Vegas” 40% 20% 0% 40% 7,33

Xarangues 47% 33% 7% 13% 6,77

Espectacles d’animació infantil 53% 20% 13% 13% 6,77

Vaquetes 47% 13% 40% 0% 5,27

Correfocs 27% 27% 27% 20% 4,83
(valoracions mitjanes 

calculades sense tenir en 
compte els Ns/Nc)

S’ha fet valorar als panelistes els diferents actes que s’organitzen per la Festa Major d’Estiu, en una escala de 0 a 10, sent
0 deficient i 10 excel·lent.

Valoració de diverses festes del municipi

Valoració de les Festes d’Ascó ►
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Valoració de diverses festes del municipi

► FARIA ALGUN CANVI, AFEGIRIA O TREURIA 
ALGUNA COSA O ACTIVITAT DE LA FESTA 
MAJOR?

80%

20%

Onada 3

Si No

COMENTARIS RECOLLITS

Trauria les vaquetes i el correfocs. El correfocs no agraden a la població

Fer menys activitats per evitar fer-les paral·leles. A l’hora d’escollir l’espectacle pels nens, pensar com 
un nen. En general, penso que menys és més. Menys actuacions, per tal de poder gaudir-les. Evitar 
concerts gratuïts, tot i que es pugui donar a un preu més assequible, evitant així que l’aforament sigui 
limitat, i evitar ensurts.

S’hauria de fer una ballada de sardanes. Si els concerts dels joves i dj’s són gratuïts (que tenen un elevat 
cost), també hauria de ser gratis els balls del casal.

Trauria els concerts dels joves i les vaquetes. Faria un sol ball al casal municipal, tant per gent gran com 
per a joves, tal i com fan en altres pobles.

Trauria les vaquetes. Trobo que va en contra de tants moviments actuals d'abús dels animals. A més no 
és una tradició d'anys, a diferència de St. Antoni que si que està justificat. A més com a identitat sembla 
més de zones del sud que no pas del país en el que vivim. Els inflables infantils el dissabte es van obrir 
molt tard. Els nens petits tenen poques activitats per a ells, i esperen per la tarda poder anar als 
inflables. No els van obrir fins pràcticament les 20h, i en tant poca estona hi va haver una concentració 
molt elevada de nens. L'excusa era que havia de circular la "rua" però podia maniobrar per algun altre 
carrer, i sinó, que haguessin aturat el trenet en aquell interval de temps. La cercavila del primer dia per 
als petits molt fluixa : sense música, els xiquets no van fer res més que caminar darrera dels pallassos, 
però pràcticament no hi va haver interactuació , només a la plaça de l'església. Després l'espectacle al 
Pla de Vallxiqué , tb va ser fluix. Ampliaria el plaç d'ús dels tiquets del Roget. Dins dels dies de festes és 
molt difícil de poder-ne fer ús

Canviar els horaris. No es pot estar tota la nit

No tantes coses a la mateixa hora. Actes més senzills per a la gent del poble, barats i divertits (exemple 
xaranga, festa del riu). I no voler ficar de moda coses que no hi va ningú del poble a veure-les i que 
costen molts calers (tipo diables, gegants, últimament fan més pena que gloria)

Canviaria la comissió de festes al complet cada 3 o 4 anys, com els majorals de Sant Antoni

Intentar no solapar tants actes, d’aquesta manera els llocs s’omplirien amb més gent

► QUINS CANVIS FARIA?

Valoració de les Festes d’Ascó ►
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