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RESPOSTES OBTINGUDES
INTRODUCCIÓ

Un dels mecanismes duts a terme en el marc 
del procés participatiu per definir el futur del vora 
Ter ha estat un qüestionari, obert a tota la ciuta-
dania durant 3 mesos (desembre 2016 - febrer 
2017)

El qüestionari constava d’11 preguntes, princi-
palment tancades, però també amb espai per 
aportar altres comentaris i opinions, dividides en 
tres blocs: un primer bloc referent al conjunt del 
vora Ter, és a dir l’àmbit d’influència del riu Ter al 
seu pas pel municipi de Manlleu; un segon bloc 
específic sobre el passeig del Ter, per tant l’àm-
bit del riu Ter al seu pas per la ciutat de Manlleu; 
i un tercer bloc sobre el perfil dels participants.

El qüestionari va ser editat tant en format digital, 
disponible a l’apartat web del procés de parti-
cipació allotjat al web de l’Ajuntament, com en 
format paper, disponible a la biblioteca i al BAT 
Manlleu (serveis per la gent gran). En paral·lel es 
va dur a terme una campanya a tots els instituts 
de Manlleu.

En total, s’han recollit 728 respostes, el que su-
posa la participació d’aproximadament el 4% de 
la població total de Manlleu.

A continuació s’exposen les dades del perfil dels 
participants i els resultats obtinguts.
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EVOLUCIÓ DE LES RESPOSTES
(període desembre 2016 - febrer 2017)

38 en paper

690 en línia

728 RESPOSTES

4% de la població de Manlleu
Respecte la població de Manlleu entre 10 
i més de 85 anys: 17.670 habitants.
Font: IDESCAT, 2015.
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INFORMACIÓ GENERAL

De les 728 respostes obtingudes, 
308, és a dir un 42% han vingut per 
part del col·lectiu més jove, entre 12 
i 17 anys. Aquesta desviació es deu 
a l’esforç fet per difondre el qüesti-
onari entre els instituts de Manlleu. 

Proporcionalment, la resta de col-
lectius han quedat ben represen-
tats, comparant amb el pes que re-
presenten a la població de Manlleu, 
amb l’excepció del col·lectiu més 
gran del que s’han rebut menys res-
postes, quedant menys representat.

PERFIL DELS PARTICIPANTS

DISTRIBUCIÓ SEGONS EDATS 
DELS PARTICIPANTS:

12-17 anys
18 - 25 anys
26 - 40 anys
41 - 60 anys
Més de 60 anys

308; 42%

67; 9%

163; 23%

132; 18%

58; 8%

Distribució de població de Manlleu. FONT: Idescat 2015

10-19 anys
20 - 24 anys
25 - 39 anys
40 - 59 anys
Més de 60 anys

12%

6%

24%

32%

26%

398 DONES 330 HOMES

55%
45%

50% DONES 50% HOMES

Distribució de sexes de 
la població de Manlleu.
FONT: Idescat 2015

La proporció d’homes i dones entre els 
participants ha estat bastant equilibrada, 
amb un 10% més de dones que d’homes. 
Comparant, la proporció entre homes i 
dones de la població de Manlleu és gai-
rebé el 50%. Es considera que ambdós 
sexes han quedat ben representats.

DISTRIBUCIÓ SEGONS SEXE 
DELS PARTICIPANTS:
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A continuació es mostra la distribució per barris 
de les persones participants.

No sembla observar-se una major proporció de 
respostes en els barris més influenciats pel riu 
Ter per proximitat. Potser només seria el cas del 
barri de Gràcia o el barri de Baix Vila, però en 
canvi el barri de Vista Alegre és un dels menys 
representats. Així, per tant, s’assumeix que el 
patró de distribució respón més aviat al diferent 
pes poblacional dels barris de Manlleu.

D’altra banda, s’han obtingut 82 respostes de 
persones que afirmen no viure a Manlleu.

LLOC DE RESIDÈNCIA DE LES PERSONES PARTICIPANTS

L’Erm
103

La Coromina
35

El Verdaguer
3

El Puig
48

La Salut
51

Cavalleria
55

Vista Alegre
21

Nou
11

Vilamirosa
67

Gràcia
95

Baix Vila
96

Dalt Vila
44

Font de Tarrés 
2

La Teuleria
15

Fora de Manlleu: 82
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Les dues primeres preguntes del qüestionari 
buscaven captar la perceció que té la població 
del vora Ter, és a dir del conjunt de l’àmbit d’in-
fluència del riu Ter al seu pas pel municipi de 
Manlleu.

La primera pregunta es basava en detectar l’acord 
o el desacord amb un seguit d’afirmacions sobre 
el vora Ter, mentre que la segona buscava que el 
participant situés el lloc que ocuparia el vora Ter 
respecte característiques contraposades.

En general, segons les respostes obtingudes es 
pot afirmar que el vora Ter és un entorn que es 

percep com a reconegut i accessible per part de 
la ciutadania. En aquest sentit també es valora 
com un entorn agradable i un espai natural, més 
que no pas artificial.

No obstant, no és tan clara la relació del vora 
Ter amb l’activitat de Manlleu, fet que també es 
veu amb una certa indefinició sobre si l’espai és 
marginal o està integrat.

Tampoc està clara la connectivitat de l’espai, pel 
que fa a rutes circulars, a banda i banda o als di-
ferents entorns, mostrant un ventall de respos-
tes molt variable.

EL VORA TER ÉS...
PREGUNTES 1 i 2

MOLT D’ACORD
D’ACORD
NI D’ACORD, NI EN DESACORD
POC D’ACORD
GENS D’ACORD
NO HO SÉ

El vora Ter és un entorn reconegut 
per la població de Manlleu

363; 50%

255; 35%

51; 7%

32; 4%
8; 1% 19; 3%

L’activitat de la ciutat de Manlleu 
està molt vinculada al vora Ter

95; 13%

249; 34%

168; 23%

137; 19%

36; 5%
43; 6%

Els camins pel vora Ter permeten fer 
rutes circulars, connectant banda i 
banda del riu i diferents entorns

98; 13%

187; 26%

128; 18%

132; 18%

92; 13%

91; 13%

Es pot anar a peu o en bicicleta 
per tot l’entorn del vora Ter

409; 56%
217; 30%

33; 5%

24; 3%
17; 2% 28; 4%

RESPOSTES OBTINGUDES A LA PREGUNTA 1
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298; 41%276; 38%116; 16%

20; 3%
18; 2%
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DESAGRADABLE

287; 40% 89; 12%124; 17%

45; 6%

179; 25%
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144; 20% 92; 13%252; 35%

33; 5%

201; 28%

ES
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159; 22% 95; 13%220; 30%

35; 5%

213; 30%

RESPOSTES OBTINGUDES A LA PREGUNTA 2

Àmbit de treball 
del vora Ter



10

La tercera preguntava demanava als assistents 
opinar sobre el futur del vora Ter, concretament 
sobre les funcions que voldrien o que imaginen 
que aquest hauria de tenir.

Valorant les respostes, s’observa com la majo-
ria dels participants opina que el vora Ter ha de 
tenir funcions molt vinculades amb la seva ves-
sant més natural, sent una forma d’apropar la 
natura a la ciutadania.

Les següents opcions més destacades, estan 
relacionades amb usos i activitats, especialment 
els esportius.

El reclam turístic, no sembla ser una funció que 
el vora Ter hagi de tenir o s’hagi de promoure 
preferentment, mostrant una voluntat més aviat 
de consum intern de l’àmbit del vora Ter.

També s’han recollit 27 aportacions de respos-
tes obertes.

QUINES HAN DE SER LES PRINCIPALS FUNCIONS
DEL VORA TER?

PREGUNTA 3

Ser un eix d’ús 
quotidià i actiu 

per la població de 
Manlleu

331

Ser un espai per a 
l’activitat esportiva 
per la ciutadania de 

Manlleu

410

Ser un espai per con-
nectar la població de 

Manlleu amb la natura

470

Ser un hàbitat 
natural per la flora 
i fauna vinculades 

al riu Ter

450

Ser un reclam
turístic per 

Manlleu

240

•	 En conjunt hi cal més netedat a tot el tram. Pot ser espai 
natural i estar molt més net, tant la part de vianants com la de 
vora l’aigua. Espai natural no implica ser niu de rates.

•	 Caldria poder passejar per tot el voraTer. Valdria la pena plan-
tejar-se obrir el pas a l’alçada del Dolcet i no haver de pujar el 
tram de paviment fins  tocar la carretera de la Gleva.

•	 Coneixement patrimoni històric.
•	 Retornar a fer mercat, ja que era un gran reclam per el poble.
•	 S’hauria d’aprofitar més tota aquesta zona per la realització de 

festivals i més actes a l’aire lliure.
•	 Ser un espai per fer activitats relacionades amb l’oci, per 

exemple corre volar drons, etc.
•	 Ser un espai per l’activitat lúdica i esportiva perquè la pobla-

ció pugui gaudir en un entorn natural i verd.
•	 Ser un espai per observar la natura.
•	 Ser un lloc on educar la gent que s’ha de respectar la natura i 

no llençar escombraries.
•	 Ser un reclam per les famílies amb els petits de la casa, ja 

que s’ha d’aprofitar la sort que tenim que no és transitable a 
vehicles.

•	 Un bon lloc caçar pokémons.
•	 Un esapi per gaudir a l’aire lliure, per a tot tipus d’activitats.
•	 Un espai infantil aprofitan el llarg passeig.
•	 Un lloc pedagogic per ajudar descobrir els valors de la terra 

des del riu.
•	 Espai lliure per gossos.
•	 Lloc on poder passejar amb el gos deslligat.
•	 Adequar-ho més per als animals.
•	 Anar a passejar el gos, l’únic que s’hauria de puguer deslligar.
•	 Fer una zona per gossos.
•	 Falta gimnàs i bars, menys solars buits amb només herba i cap 

utilitat ni ús.
•	 Hi han de fer un centre comercial.
•	 Hi hagi mes llum.
•	 Lloc per conduir amb RadioControl exemple drons, avions.
•	 Passar el temps.
•	 Passejar, quedar amb els amics fer fotografies...
•	 Per córrer i caminar.
•	 Que el riu estigui més net per poder-te banyar.

27 COMENTARIS
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Àmbit de treball del 
passeig del Ter

Amb la pregunta 4 s’entrava al segon bloc del 
qüestionari, en aquest cas referit concretament a 
l’àmbit del passeig del Ter, és a dir a la zona més 
urbana del riu al seu pas per Manlleu.

Aquesta pregunta pretenia conèixer la valoració 
que en general en fa la ciutadania de Manlleu so-
bre l’estat del passeig del Ter. La resposta majo-
ritària és entre la valoració de bé i molt bé, reafi-
mant la visió positiva que es té del passeig del Ter.

COM VALORES L’ESTAT DEL PASSEIG DEL TER EN GENERAL?
PREGUNTA 4

VA
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RA
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Ó 
DE

 L’
ES

TA
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DE
L 

PA
SS

EI
G 

DE
L 

TE
R

MOLT BÉ
BÉ
REGULAR
MALAMENT
MOLT MALAMENT
NO HO SÉ

PERSPECTIVA DE GÈNERE
Analitzant la perspectiva de gènere de les respos-
tes obtingudes a la pregunta 4, no s’observa una 
tendència diferent respecte la valoració general 
de l’estat del passeig del Ter.
A nivell de detall, no obstant, hi ha una proporció 
major de dones que consideren l’estat del pas-
seig entre bo (52%, respecte un 48% d’homes) i 
molt bo (12%, respecte un 8% dels homes). Així, 
hi ha més homes que el valoren com a regular 
(35%) que dones (28%).

1%
2%

10%

50%

31%

5%
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A la pregunta 5, es demanva als participants que 
triessin les principals activitats que duen a terme 
a l’àmbit del passeig del Ter. A més també es 
deixava l’opció d’afegir “altres” activitats o usos 
no recollits a les respostes opcionals. La pregun-
ta de resposta múltiple, ha permès obtenir 2.058 
respostes totals, de les quals 55 són comentaris 
afegits pels particpants.

QUÈ HI FAS AL PASSEIG DEL TER?
PREGUNTA 5

Passar una estona: 247 total

Passejar: 529 total

Fer esport (en equipaments): 94 total

Jugar: 107 total

PERSPECTIVA D’EDAT

Donat l’important pes de la població més jove en 
les respostes del qüestionari (308 participants 
d’entre 12 i 17 anys, respecte els 728 totals), i valo-
rant que els usos i activitats a fer al passeig del Ter 
podien variar d’un col·lectiu a l’altre, s’ha optat per 
mostrar els resultats de forma diferenciada segons 
col·lectiu d’edat, sense renunciar a fer una valora-
ció general de cadascuna de les preferències.

Com a principal resultat, val a destacar que l’opció 
“passejar” és a l’actualitat l’ús principal del pas-
seig del Ter. Sent aquesta opció preferent a tots 
els rangs d’edat. En segon lloc, “fer-hi esport per 
lliure” és l’opció preferent entre els participants, 
amb l’excepció del grup d’edat de més de 60 
anys, que prefereix “anar a observar la natura”.

La tercera opció ja mostra més variabilitat segons 
franges d’edat. Mentre que pels més joves “pas-
sar l’estona” és la tercera opció preferida, el col-
lectiu entre 18 i 25 anys ho compagina amb “anar-
hi a prendre alguna cosa”. Els grups d’entre 26 i 
40 i 41 a 60, opten per “anar a observar la natura”, 
i el col·lectiu de més de 60 anys com a tercera 
opció usa el passeig per “fer esport per lliure”.

A l’annex es mostra la comparativa entre el col-
lectiu més jove, la resta de participants i el total 
obtingut.
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Fer esport (per lliure): 379 total

Observar la natura: 248 total

Descobrir el patrimoni: 32 total

Fer-hi activitats d’oci (amb entitats, 
esplais, festes, etc.): 112 total

Prendre alguna cosa: 158 total

Relaxar-me o llegir: 97 total

12-17 anys
18 - 25 anys
26 - 40 anys
41 - 60 anys
Més de 60 anys

5 participants

No hi vaig (7 total)

ALTRES RESPOSTES:

Quedar amb els amics (4 total)

Anar al parc amb els nens (3 total)

Anar amb bici (3 total)

Pescar (2 total)

Fer fotografies (11 total)

Anar a cavall (2 total)

Passejar amb el gos (6 total)

Altres (1 persona en total):
Anar a corre amb l’equip
Anar a l’escola
Anava al mercat
Buscar bolets
Caçar pokémons
Catchimba
Gaudir de l’entorn
Hi treballo
Hoverboard
Liar-me
Menjar
Observar l’aigua
Anar d’una part de poble a l’altra
Recollir basura
Volar drons
Volar avions per radio control
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La pregunta 6 del qüestionari feia referèn-
cia a la freqüencia d’ús actual del passeig 
del Ter.

En general, tots els participants accedei-
xen al passeig del Ter amb freqüència, 
però existeixen algunes diferències. Men-
tre que el col·lectiu més jove, fins als 25 
anys, afirma que hi va entre 1 i 3 cops al 
mes, la resta, de 26 anys fins a més de 
60, en fan un ús més intensiu accedint-hi 
1 o més cops per setmana.

AMB QUINA FREQÜÈNCIA VAS AL PASSEIG DEL TER?
PREGUNTA 6

De 1 a 3 cops al mes (118 total)

De 1 a 3 cops al mes (24 total)

1 o més cops per setmana (58 total)

1 o més cops per setmana (85 total)

1 o més cops per setmana (29 total)

12-17 anys

18 - 25 anys

26 - 40 anys

41 - 60 anys

Més de 60 anys

22

82

118

71

15

1

23 24

8

2

13

58

48

12

1

18

85

47

11

2

14

29

15

9

0
CADA	  DIA 1	  O	  MÉS	  COPS	  PER	  SETMANA DE	  1	  A	  3	  COPS	  AL	  MES ALGUN	  COP	  L'ANY MAI

12	  -‐ 17	  anys 18	  -‐ 25	  anys 26	  -‐ 40	  anys 41	  -‐ 60	  anys Més	  de	  60	  anys
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COM VALORES L’ESTAT DEL PASSEIG DEL TER?
PREGUNTA 7

MOLT CORRECTE

POC CORRECTE
NO HO SÉ

GRAU DE NETEJA

7%

28%

34%

21%

9%

2%

GRAU D’IL·LUMINACIÓ

8%

4%

16%

28%

28%

16%

SENYALITZACIÓ

10%

22%

30%

24%

8%

6%

GRAU DE SEGURETAT

6%

17%

27%

29%

17%

4%

ESTAT DEL PAVIMENT

8%

20%

32%

25%

10%

5%

La pregunta 7 del qüestionari, estava molt re-
lacionada amb la pregunta 4, amb la diferència 
que en aquest cas es demanava valorar l’estat 
correcte o incorrecte de diferents elements i/o 
qüestions concretes del passeig del Ter.

Així com en termes generals, la percepció de 
l’estat en que es troba el passeig del Ter és 

bona, els aspectes més relacionats amb la urba-
nització del lloc, presenten una tendència entre 
regular i poc correcte.

Tot i que no es valoren molt negativament, as-
pectes com la seguretat i la il·luminació semblen 
ser factors amb certes deficiències a millorar.

PERSPECTIVA DE GÈNERE
No s’observa una tendència diferent 
respecte la valoració conjunta de tots 
els participants, analitzant la perspec-
tiva de gènere.
L’aspecte amb una major diferència, 
és el de la seguretat, on un major nom-

bre de dones (30%, vers un 26% d’ho-
mes) considera que és poc correcte.

A l’annex, s’adjunta una taula amb el 
detall de la comparativa realitzada.
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...no necessita 
cap intervenció 

per a la seva 
millora”

42

CALFER-HI ACTUACIONS DE MILLORA?

D’altra banda, la pregunta 9 feia referència a la ne-
cessitat d’actuar sobre el passeig del Ter. La majoria 
dels participants expressen el fet que el passeig del 
Ter necessita millorar, cal per tant intervenir-hi, però 
que aquestes millores no són urgents o prioritàries.

A la pregunta 8 es va sondejar als participants 
sobre la necessitat d’ampliar el passeig del Ter, 
determinant tres opcions possibles a triar (aigües 
avall, aigües amunt i l’altre marge del riu Ter). 
També s’oferia la possiblitat de respondre que no 
és necessari ampliar-lo.

Majoritàriament, els participants han expressat la 
voluntat d’ampliar el passeig del Ter, ja que no-
més un 10% opta per que quedi amb l’extensió 
actual. En aquest sentit, sobretot el tram riu avall 
que incorpora la Devesa és el tram que preferent-
ment els participants incorporarien al passeig.

Val a dir que 120 respostes han afirmat que cal-
dria ampliar el passeig incorprarnt les tres opcions 
suggerides.

CAL AMPLIAR EL PASSEIG DEL TER?
PREGUNTES 8 i 9

...el tram d’itinerari fins a 
la Colònia Rusiñol (riu amunt)

309 respostes; 28%
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No cal ampliar l’extensió: 
117 persones; 10%

...l’altre marge del riu Ter (marge dret)
326 respostes; 29%

...el tram del vora Ter que 
incorpora la Devesa (riu avall): 

363 persones; 33%

...necessita actua-
cions urgents per a 
millorar-ne el seu 

estat”

186
...necessita actuacions 
per a la seva millora, 

però no de forma urgent 
o prioritària”

500

RIU AMUNT + RIU AVALL (DEVESA) + MARGE DRET: 120 persones
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La darrera pregunta del qüestionari, pregunta 10, 
demanava als participants sobre els usos i/o acti-
vitats que els agradaria poder dur a terme o que 
es veiessin reforçats en el passeig del Ter.

La pregunta de resposta múltiple, similar a la pre-
gunta 5, ha permès obtenir 1.899 respostes totals. 
A més a més, en una segona part de la pregunta 
es van demanr altres propostes de forma opcional 
i oberta, obtenint-se un total de 144 aportacions 
individuals.

Així, dur a terme més “actes a l’aire lliure” és la 
proposta d’usos que caldria potenciar o promoure 
més segons el total dels participants. No obstant, 
s’observa bastanta homogeneïtat amb els resul-
tats de les següents tres opcions preferents, i que 
van des de “generar més espais oberts o d’esta-
da”, més “espai per la natura” i més “opcions per 
accedir a la llera”.

QUINS USOS CALDRIA POTENCIAR AL PASSEIG DEL TER?
PREGUNTA 10

Actes a l’aire lliure (festivals, concerts, 
jocs, ...): 287 total

Opcions per accedir a la llera i l’aigua 
(baixadors, banys, barques...): 228 total

Opcions per la pràctica de l’esport per 
lliure (fites, carrils especials, aparells, 
etc.): 139 total

PERSPECTIVA D’EDAT
Pel que fa a les preferències relatives segons rang 
d’edat, s’observa força variabilitat, passant de la 
preferència per promoure-hi usos més relacionats 
amb activitats entre els col·lectius més joves, a 
propostes més lligades amb el gaudi de la natura i 
l’espai, com a activitats o usos preferits per incen-
tivar segons els col·lectius a partir dels 40 anys.

A l’annex es mostra la comparativa entre les res-
postes del col·lectiu més jove (12 - 17 anys), res-
pecte la resta de participants i el total obtingut.

12-17 anys
18 - 25 anys
26 - 40 anys
41 - 60 anys
Més de 60 anys

5 participants
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Connexions amb rutes llargues del 
vora Ter i rutes circulars: 201 total

Activitats comercials (fires, mercats): 
129 total

Equipaments esportius (pistes, etc.): 
126 total

Espai per a la natura: 246 total
Espais oberts o d’estada (zones 
verdes, parcs,): 253 total

Espais per als infants: 127 total

Oferta de restauració i d’oci: 163 total

ACTIVITATS PREFERENTS SEGONS SECTOR DE POBLACIÓ:

12 - 17 anys
Equipaments esportius (pistes, etc.)

18 - 25 anys
Activitats comercials (fires, mercats)

26 - 40 anys
Espais per als infants

41 - 60 anys
Connexions amb rutes llargues del 
vora Ter i rutes circulars

Més de 60 anys
Espai per la natura



20

Millora general

Promoure i dur a terme més 
activitats en general (mer-
cats, festes, festivals, etc.)

Millorar l’accés a la llera, fer 
zona de bany, i més embar-
cadors

Millorar i incentivar el 
civisme

Millorar i fer més instal·la-
cions per la pràctica d’es-
port, principalment a l’aire 
lliure

Millorar la neteja i el bon 
manteniment del passeig 
(vegetació, bruticia, pavi-
ment, etc.)

Tenir molt en compte el valor 
de la natura del lloc, i pro-
moure la seva conservació i 
observació

Ampliar el passeig i millo-
rar-lo estructuralment (en 
general o en punts concrets)

Promoure activitats de 
comerç i de restauració al 
passeig

Millorar la il·luminació, la 
pavimentació i la seguretat 
del passeig del Ter

Posar en valor el patrimoni 
existent (industrial, edificis, 
el canal, etc.) i donar-li nous 
usos i funcions

Definir les zones de carril bici

Millorar l’accessibilitat

Establir noves zones d’oci 
(barbacoes, taules, jocs, 
fonts) i d’estada (bancs, 
zones d’ombra, etc)

Connectar el passeig amb 
rutes del Ter, i amb camins 
circulars, també amb l’altra 
banda de la llera, i elements 
d’interès

Establir zones de jocs i 
promoure més activitats 
infantils

Establir nous equipaments 
culturals i educatius. També 
per l’ús de les entitats.

Ubicar zones de serveis pú-
blics, zones aptes per gossos 
(pipican), zones per la parada 
de caravanes i aparcaments

APORTACIONS

144

1 participant

ALTRES RESPOSTES

A continuació es mostren, agrupades segons te-
mes tractats, les 144 respostes obertes obtingu-
des a la pregunta 10 del qüestionari. A l’annex es 
poden trobar les respostes transcrites.
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La darrera pregunta del qüestionari demanava als 
participants que fessin arribar els seus comenta-
ris respecte com s’imaginaven el vora Ter en els 
propers 10 anys, en un màxim de 140 caràcters.

En total, s’han rebut 227 comentaris. La majoria 
de participants imaginen millores en l’entorn del 
vora Ter i el passeig del Ter, expressats amb co-
mentaris positius. Però també hi ha qui pensa que 
continuarà igual, o simplementen s’hi faran alguns 
canvis, o fins hi tot empitjorarà.

A l’annex s’adjunten íntegrament les respostes 
rebudes.

PREGUNTA 11
COM T’IMAGINES EL VORA TER EN 10 ANYS?

PIULA #VORATER

POSITIUS

74%

IGUAL10%

NEGATIUS9%

CANVIS6%
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TRANSCRIPCIÓ DE LES RESPOSTES OBERTES 
DE LA PREGUNTA 10

ANNEX

•	 A mi m´agradaria que es poguès millorar el riu.
•	 Que hi hagi un circuit de motocros i un bar que funcioni tot l’any.
•	 Que netegin el riu i ens hi poguem banyar a l’estiu, a la zona de 

l’embarcador.
•	 Crec sincerament que el vora Ter necessita millores perquè la gent 

decideixi anar-hi amb més freqüència.
•	 Respecte per tot el que hi ha al vora Ter.
•	 Estaria bé posar una pista per volar avions a Radio Control. Ja que 

s’està tornant molt popular el vol dels drons, avions etc. Tambe fer 
uns obstacles per poder passar amb el dron o avió.

•	 La meva proposta és que es faci un camp de voleibol amb la xarxa 
en condicions i un camp pla i sense sots!

•	 Que netegin el riu
•	 Fer una zona esportiva on hi hagi per exemple una pista d’atle-

tisme.
•	 Que poguessin haver més màquines: com cintes...
•	 Millora del skatepark.
•	 Posar cartells per els animals que s’hi troben.
•	 Proposo fer-lo més gran, que es pugui anar a l’altre banda.
•	 Obrir alguna botigua de menjar.
•	 Posar més fanals de llum pel vespre.
•	 Es podrien fer més activitats o festes.
•	 Posar-hi algun bar més, o algun restaurant per tal que fos més bo-

nic. Crec que després hi hauria mes gent que aniria pel passeig 
del Ter. D’activitats organitzaria alguna cosa aquàtica com unes 
barques per anar donar un tomb o alguna cosa així.

•	 Fer molts festivals.
•	 Crec que estaria bé millorar el petit bar que hi ha al començament 

del passeig del Ter, ja que les taules estan bastant gastades i es 
podrien millorar. Crec que guarda molt bé la natura però el tram 
final podria estar una mica més acabat ja que les males herbes es 
posen bastant a sobre del camí i és incòmode córrer o fer qualse-
vol altre activitat esportiva. També penso que és podria millorar 
aquest tram final amb una millor pavimentació ja que quan plou es 
fan masses bassals i es molt incòmode passar per allà, tot i que 
no faria res massa agressiu per conservar la bona connexió que té 
ara mateix amb la natura. Que es pugui fer qualsevol activitat física 
sense massa preocupacions.

•	 M’agradaria com s’ha dit poder accedir al riu, a l’aigua.
•	 Fer un circuit tancat d’areomodelisme. Permetre gravar o fer fotos 

amb el dron el passeig del Ter, el riu.
•	 Treure espècies de plantes invasores.
•	 Que hi hagi més seguretat i més il·luminació artificial.
•	 Posar unes màquines d’esport.
•	 Promoure activitats per les nits per a adolescents.
•	 Netejar les herbes de la devesa.
•	 Seguretat durant tot el dia.
•	 Volem mes coses.
•	 Treure totes les ortigues i cuidar millor l’estat de l’aigua.
•	 Millorar l’actual estat.
•	 Posar terrasses de bars a l’estiu.
•	 Posar càmeres de vigilancia.
•	 Crear un ruta per cavalls a la vora del Ter.
•	 Netejar les arcades.

12 - 17 anys

18 - 25 anys

•	 Milloraria la part del passeig.
•	 Que sigui possible anar al riu a banyar-se i jugar com si fos una 

platja.
•	 No cal que es facin obres, ja que després es veurà tot molt artifici-

al. Ha de ser amb la natura. A mi m’agrada tal com és.
•	 És un lloc molt estret.
•	 Escalada lliure en un rocodrum.
•	 Estaria bé que es fessin llocs per poder pescar.
•	 Zones de bany.
•	 Penso que el passeig ja està bé com està perè es poden fer algunes 

millores.

•	 Quan hi ha el polen a la primavera s’hauria de fer alguna cosa per-
què els al·lèrgics ho passen molt malament.

•	 Rehabilitar tot el patrimoni industrial que actualment està en molt 
mal estat, i potenciar aquests edificis com espais per a tots els 
ciutadans. Proposo crear un hotel d’entitats a l’edifici de Can Bonet 
així com crear una sala polivalent a les naus de l’antiga Maydisa. 
Crec que s’han de recuperar els jardins històrics de Can Mataró així 
com tota la finca. Proposo recuperar el molí de Miarons com a un 
equipament municipal. Estaria bé recuperar la casa dels Rentants 
un edifici de caràcter modernista que actualment és la seu d’una 
entitat i està en perill de ser enderrocat. Crec que s’hauria d’ex-
propiar tot l’espai de Ca l’Estapè i obrir-lo a la població. Penso el 
mateix de la Devesa que ha de ser un espai públic per tots els man-
lleuencs. Proposo que es faci un monument al Serpent de Manlleu, 
ja que des de 1955 que estava planejat però mai s’ha construït.

•	 Rampes per baixar fins a la llera del riu, és a dir com el que hi ha a 
l’embarcador però per tot el passeig del Ter.  Els ciutadans quedem 
molt aïllats del riu per el mur que ens separa.

•	 La vora del Ter és una zona que pot tenir molt potencial per a Man-
lleu, per a la ciutadania, per els començos i per l’economia i per 
tota la gent de la ciutat. Un espai natural així s’ha d’aprofitar i 
treure’n suc. Cal conservar-lo, millorar-lo, donar-li més vida i que la 
gent, tant els de Manlleu com els de fora, el puguem gaudir.

•	 Activitats comercials (fires, mercats) (no m’ha deixat triar aquesta 
opció a dalt perque ja n’havia triat 3 pero aquesta també es im-
portant)

•	 S’hauria de controlar el cabal del riu, que va molt baix.
•	 Em sap molt greu que ja no es faci el mercat de segona mà al 

costat del riu. Hi donava molta vida i també es donava una segona 
oportunitat als objectes que el seu amo ja no necessitava.

•	 S’hauria de netejar i fer vigilància del camí vora Ter especialment a 
la zona del Gelabert i la cabana dels pescadors.

•	 Més il·luminació al tram poserior al pavelló (direcció font de la 
Cadernera).

•	 Que es netegin més les vores del riu i que hi col·loquin més es-
combraries, etc.

•	 Millorar la neteja de caques de gos.
•	 El ter ha de canviar.
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26 - 40 anys
•	 Que l’accés a la Devesa sigui d’ús públic (actualment tancat) tot 

respectant-ne l’entorn natural relativament aïllat, per gaudir de la 
natura i la tranquil·litat.

•	 Anualment es podria organitzar una caminada VoraTer
•	 Potser fer passar a la policia local caminant per la zona una tem-

porada i multar als ciutadans que utilitzen aquest espai  perquè els 
seus gossos facin caca i no la recullen!

•	 Cal millores en la neteja i els excrements de gos. Així com un espai 
senyalitzat per a cicilistes, zona barbacoes i pícnic.

•	 Una zona per fer pícnic, a Manlleu no n’hi ha cap (si n’hi ha la 
desconec).

•	 Falten més bancs per seure, llocs on poder fer un got tot l’any. 
•	 Jo crec que el que falta al passeig del Ter, és un bar per poder 

pendre alguna cosa durant tot l’any. 
•	 Més concerts i festes. Rocodrom a l’aire lliure.
•	 En general, el passeig està bé, però el que és un desastre i en canvi 

és el patrimoni natural més gran que tenim és la Devesa. S’hauria 
de fer tot el possible perquè tornés a ser del poble. Prou d’actu-
acions al pont, és patrimoni arquitectònic i si continuem actuant 
d’aquesta manera al final l’haurem d’aterrar.

•	 Amb alguna terrassa més per prendre quelcom gestionada per al-
guna entitat o associació cívica municipal amb una filosofia similar 
a la del GDT, amb les antigues fàbriques recuperades i que es pu-
guin visitar i, amb passarel·les per aproximar-se a l’aigua i espais 
d’observació d’aus que assegurin el benestar de la fauna i la flora. 

•	 Estic en contra de les multes, però em sembla lamentable que en el 
tram del vora Ter pròxim a la Piara hi hagi desconsiderats que tirin 
deixalles no biodegradables. Embrutar el carrer no es gaire cívic, 
però com a mínim allà hi passa la màquina de neteja. Trobo ridícul 
que al vora Ter no hi poden, ni hi haurien de necessitar anar. Per 
uns pocs, altres els han de recollir la brossa perquè no s’hi apuntin 
més energumens.

•	 Impulsar l’oci, sense perdre l’entorn natural. Está molt desaprofi-
tat. Es por treure molt rendiment d’un espai tan gran i bonic. Per 
què no posar zones de pícnic, barbacoes, perquè la gent pugui 
fer dinars en familia. Un parc en condicions. Quan plou no es pot 
transitar durant dies. Una mica mes d’oci. A l’estiu podria haver-hi 
més oferta per sopar o pendre alguna cosa vora el riu, música en 
directe, més activitats.

•	 Un “central park”.
•	 Connectar rutes alternatives des de Sant Jaume, Lourdes, i fer-les 

més visibles. 
•	 Que es respectin els arbres i els elements naturals. I que torni el 

mercat de segona mà. 
•	 Cal un projecte integral que faci del #VoraTer un pol d’atracció tu-

rística, tant per l’espai natural, que ha de ser cuidat, com per la part 
d’equipaments culturals que podrien tenir lloc en aquest emplaça-
ment, aprofitant tots els edificis de propietat municipal que hi ha 
al passeig del Ter.

•	 Fomentar l’espai per infants, elements per fomentar gimnàs a l’aire 
lliure i facilitar rutes circulars per caminar o fer en bicicleta i algun 
pipi-can.

•	 Fer de l’espai vora Ter una ruta atractiva per passejar i fer rutes 
cicloturístiques familiars ben connectades, senyalitzades i promo-
cionades. Connectar millor els extrems del riu amb camins i passa-
rel·les per travessar a l’altre costat del riu.

•	 S’hauria de millorar l’accés a la rampa per peixos.
•	 No té res a veure amb el vora Ter però m’agradaría donar-vos a 

conèixer si no el coneixeu ja el Parc Francesc Macià de Malgrat 
de Mar. Aquest parc està indicat per al jovent des de 2 anys i fins 
a 14-16. Es un gran parc on cada dia es veuen moltes famílies dis-
frutant del seu poble i els equipaments que se’ls han donat. Com a 
Manlleuenc els envejo i penso que Manlleu amb aquest gran espai 
que tenim es podría aprofitar més posant equipaments d’aquest 
estil ja que els pares sempre busquem que els nens es diverteixin 
fora de l’àmbit de les tablets, mòbil, etc., i disfrutant de la natura 
com ens dóna tenir el Ter.

•	 Crear un espai que integri l’oci amb els gossos (pipican) amb una 
àrea d’agility.

•	 Crec que seria de caire urgent treure la depuradora i fer servir 
l’espai per crear-hi un espai agradable, aula de natura. Espatlla 
bastant l’entorn del museu.

•	 Considero que el tram del pavelló municipal al pont del tren està 
molt deteriorat. Hi ha poca llum, molts bassals i poc manteniment.

•	 Posar mes llums, hi ha zones amb poca il·luminació.
•	 Un gran gimnàs públic, tot i que sense un control molt estricte d’ús 

i una excel·lent neteja val més que sigui privat i ben car.
•	 La gent ha de poder gaudir de banda i banda del riu, amb respecte 

per l’entorn. Hi ha d’haver accessos com més naturals millor, sense 
grans infraestructures, respectant el ritme de la natura. El vora Ter 
no ha de ser un espai comercial ni explotat per interessos econò-
mics. S’ha de vestir si és necessari amb projectes que tinguin com 
a prioritat el respecte per l’entorn. Cal recuperar la Devesa com a 
espai públic. Cal una bona il·luminació de l’espai perquè hi hagi 
sensació de seguretat quan és fosc.

•	 Equipaments culturals i/o educatius, i també esportius.
•	 Espais més amplis per a passejar. Millorar les rutes.
•	 Que hi hagi zona Pipi Can.

41 - 60 anys41 - 60 anys

•	 Passejar amb cotxet de nens en segons quins trams és impossible 
i et quedes molt limitat amb el recorregut que pots fer passejant. 

•	 Considero que s’ha de potenciar aquesta zona en tots els sentits 
però sobretot pels manlleuencs i els visitants. Una zona d’oci i co-
mercial però amb moderació.

•	 Aprofitar edificis propers al passeig per ofertes de restauració, oci, 
activitats, o fins i tot un espai d’emprenedoria/coworking. Si es 
vol fer un segon campus d’UVic-Central de Catalunya seria el lloc 
ideal.

•	 Lugar donde convivan corredores, con ciclistas y gente andando! 
Hasta poder asfaltar un trozo para tal efecto.

•	 Crec que és molt encertat com està el vora Ter, s’hauria de poten-
ciar més l’embarcador, o fer alguna cosa com aquesta a un altre 
punt.

•	 Caldria connectar la Devesa i el passeig amb un pas lleuguer per 
sota la resclosa de Can Llanes.

•	 Manteniment i potenciació del Rocòdrom.
•	 Connectar amb la Devesa amb un pont i també palanques per con-

nectar amb el tros de camí que passa sota el tenis Manlleu.
•	 Millorar el parc infantil i l’oferta d’activitat lúdiques i esportives.
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•	 S’haurien de potenciar circuits per córrer, jo molts dies hi vaig, hi 
ha bastanta gent que també ho fa. Estaria be que per que vingués 
gent de fora de Manlleu, s’il·luminessin altres trams, es marqués 
circuits i que es pugués donar l’opurtunitat, a la gent de fora, de po-
der-se canviar i dutxar. Un bon lloc per fer això, seria a les piscines 
i es podria fer pagar una petita quota.

•	 Crec que cal afegir comunicació, serveis i aparcament. L’accés al 
vora Ter per als visitants foranis és nul, des de l’entrada de Man-
lleu de la C-17 no hi ha cap rètol que indiqui que existeix aquest 
espai, i el camí per accedir-hi és molt complicat, no és àgil i direc-
te. Només es té en compte l’accés a Manlleu des del pont, i amb 
aquest pensament local es dóna per fet que es veu l’espai, quant 
l’accés pels foranis hauria de ser la C-17. Si fos un reclam fàcil 
d’accedir, amb serveis i comunicat amb la resta de la ciutat vindria 
més gent de fora i això sempre és positiu per a tothom. El concepte 
“Capital del Ter” només és visible en paper, no en fets! 

•	 Netejar i tallar els troncs de la llera quan el riu baixa poc ple.
•	 Falten taules i una part de barbacoes per la gente del pople.
•	 Cal una carpa o zona coberta perque les entitats tinguin un lloc per 

poder continuar les seves festes o actes en cas de pluja.
•	 No es podria fer un treball en el mur de contenció, fet, em sembla 

als anys 60-70? Per mi té la mateixa sensació que la via del tren 
quan passa pel Maresme, separa la natura el Ter de la gent, crec 
que és un trencament molt fort i antinatural.

•	 Més fonts públiques i espais amb bancs i taules, senyalètica sobre 
flora i fauna del riu al llarg de tot el tram, llocs per accedir a la llera 
adaptats per accedir amb cadires de rodes.

•	 En general crec que el vora Ter està bé i necessita poques interven-
cions, però el cantó de prop del pont del tren, l’accés cap a la Font 
de la Cadernera és especialment depriment i suburbial. Caldria 
restaurar correctament les vores del torrent, fent-les més toves i 
amb una vegetació de ribera adequada. Les parets que hi ha a la 
vora del camí, tant les que van cap a la font, com les que van cap 
al centre del poble, estan plenes de graffitis. Caldria “tapar-les” 
amb un mur verd (tipus heures o arbres de creixement vertical) fet 
que dificultaria que es fessin més pintades i naturalitzaria una mica 
més l’entorn. En el muret a tocar de l’Embarcador hi ha unes ba-
ranes que dificulten poder-hi seure còmodament, caldria obrir-les 
cap al cantó del riu per convertir- les en llargs bancs on poder seure 
convenientment.

•	 Minimitzar l’ocupació del canal industrial o potenciar el seu ús lú-
dic, esportiu o turístic, maximitzar la seguretat, cobrir-lo en part i 
guanyar. Cal acostar el riu a les persones, treure el Mur i baranes 
on sigui compatible.

•	 Una cosa és el passeig com a tal i l’altre el riu i el bosc de ribera. 
Caldrà anar molt en compte en el que fa referència al riu i al bosc 
de ribera, davant qualsevol dubte d’impacte millor no tocar res.

•	 Essencial, l’Embarcador gestionat pel Grup de Defensa del Ter: 
ecològic i sense ànim de lucre.

•	 M´agradaria la tornada del marcat de 2a mà, aportava vida i diners 
pel poble. Molta gent es quedava a menjar i això aporta diners als 
nostres comerços (bar, restaurants,...) i ambient de gent de fora 
que després anava a visitar els voltants.

•	 Harían falta unos lavabos abiertos todo el año para los que vamos 
a hacer caminata ya que el paseo es largo.

•	 Hi farien falta espai per als gossos.

•	 1.- Aprofitar més espais de sota mur, al igual que la zona de l’em-
barcador, nets de brossa i accessibles. En el marge esquerre es 
podria fer una seria de zones intermitents accessibles i netes, al-
ternant zones accessibles i zones de vegetació de ribera. El marge 
dret es podria deixar com ara, amb la vegetació de ribera existent, 
per afavorir el correcte desenvolupament de la flora i la fauna. 2.- 
Pel què fa al camí de vora Ter direcció Roda, s’hauria de canviar 
l’itinerari a l’alçada de Can Llanes. Una alternativa espectacular 
seria equipar el cingle de Can Llanes i el Vicens, amb una passa-
rel·la metàl·lica aèria i protegida (tipus el barranc de les Gorges de 
la Fou) que connectés directament el camí de voraTer des de Can 
Llanes fins al pla de la depuradora.

•	 Recuperar, rehabilitar i integrar l’espai de la Devesa al vora Ter, 
fer-lo accessible a la ciutadania pel carrer Barcelona. Millorar els 
equipaments del vora Ter, posant més bancs per asseure’s, punts 
d’aigua potable, arbrat per protegir-se del sol a l’estiu per tal de 
promocionar-ne el seu ús. Connexions amb rutes llargues del vora 
Ter i rutes circulars. Opcions per la pràctica de l’esport per lliure 
(fites, carrils especials, aparells, etc.). Espai per a la natura.

•	 Cal integrar l’altre marge del riu Ter, el dret.
•	 Vull un espai amb més llum, endreçat i natural. Preparar el riu 

perquè sigui navegable en tot el tram i instal·lar embarcacions de 
lleure per atraure al públic.

•	 (1) Integració del canal industrial dins del projecte (un exemple cu-
riós és el canal de Birmingham com a zona de lleure, “Birmingham 
channel water”). (2) Quan es remodela una subzona del parc, in-
tentar millorar paisatgísticament amb camins no rectes, distribució 
dels arbres, etc. No té cap cost afegit al meu entendre, i visualment 
és molt agradable (jardins escandinaus, alemanys, etc.). (3) Posar 
taules de pícnic (fusta) en diferents llocs del passeig crec que fa-
cilitaria l’ús comunitari del parc (tret de l’embarcador no recordo 
haver-ne vist cap. Venen gent de fora a jugar al pavelló i han de 
dinar als pocs bancs dels voltants, i tampoc crec que es faci perque 
vagin obligatòriament a les fondes de Manlleu).

•	 Voldria un parell de zones amb lavabos per la gent gran. Voldria 
una zona per autocaravanes per endollar, per recollir aigua.

•	 Veig urgent la neteja del vora Ter.
•	 S´ha de netejar la vora del riu per poder accedir fins l’aigua i man-

tenir-la neta.
•	 Més que potenciar activitats caldria regular l’activitat de pesca so-

bretot pel que fa a la penetració de cotxes dins l’espai. Els cotxes 
ja s’aparquen al costat de l’aigua.

•	 M’agradaria que al costat del museu, no hi hagués la depuradora 
i que Sorea no ho fes servir com a deixalleria per guardar tubs i 
restes.

•	 Crec que són necessaris uns lavabos i estaria bé pensar en fer una 
area d’autocaravanes és un lloc bonic per estacionar un parell dies.

•	 Des de la pista de la Salle i riu amunt, està bastant deixat en 
comparació al tram des de la pista fins al museu. Té molt menys 
atractiu.

•	 Tenir un espai on poder deixar el gos sense lligar.
•	 Trobo a faltar serveis de lavabos, en un recorregut tant transitat per 

gent de totes les edats.
•	 Lavabos públics.
•	 No s’ha d’arreglar res. És perfecte tal i com està. És un passeig per 

gaudir-ne tal com és actualment. Si ho invaïm amb turisme, restau-
racció, oci, farem desaparèixer la biodiversitat que hi ha.
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Més de 60 anys

•	 Potser estaria bé destinar algun espai tancat del vora Ter perquè 
hi poguessin accedir els gossos igual que existeix a prop de l’Ar-
boretum.

•	 Possibilitat d’incorporar aquesta zona a la xarxa Natura 2000.
•	 Prohibir l’accés als animals.
•	 Crear escultures d’animals gegants representatives de la zona flu-

vial amb branques trenades a l’estil del laberint que hi ha a Vic al 
parc infantil d’aprop dels mossos.

•	 Per començar, agraírem que posin papereres, ja que en tot el vol-
tant del canal no n’hi ha cap i les que hi havia les han tret sense 
avisar. També faria falta un espai d’oci per animals: Pipican.

•	 Un altre parc per a infants a l’alçada de Can Roqué. Que hi hagi 
bicicletes de lloguer.

herbes, les justes perquè hi pugui viure la fauna de ribera. Em sem-
bla que fa uns anys es va fer un projecte, potser s’hauria de revisar 
i adequar abans de fer cap actuació. Si el cost de la intervenció és 
gran i no és per millorar el què hi ha, val més no tocar-ho, màxim la 
neteja de la llera com he dit abans.

•	 Correcció de l’enllumenat, que no ha de sobrepassar l’horitzontal 
(gens de llum cap al cel) i lluminàries baixes. Objectiu: recuperar 
el cel fosc. A la nit hi ha d’haver llum només a la zona de vianants 
i molt tènue. Col·locació de webcams per seguiment de la natura 
i animals.

•	 Millorar la neteja de les caques dels gossos.
•	 Papereres, Pipi Can i algun municipal de tant en tant.
•	 Milloria la part del passeig.

Més de 60 anys

•	 L’edifici del Molí Viñas seria un lloc adient per fer-hi un alberg per 
acollir gent que segueixi íntegrament el Camí Vora Ter, colònies 
escolars, d’estiu, estades en família, etc.

•	 Allò que fa més interessant el passeig del Ter és la proximitat amb 
la natura de manera fàcil, és pla per poder passejar, per això hi 
va molta gent gran, anar amb bicicleta o córrer, hi ha arbres, s’hi 
poden observar molts ocells. Una actuació excessiva l’espatllaria, 
crec que es podria ampliar, mantenir-lo i millorar coses puntuals 
però intentant que no afecti la tranquil·litat que ara s’hi pot gaudir 
i la  natura. Molts arbres i poc ciment!

•	 M’agradaria que hi hagués alguna font més i també alguna escul-
tura més.

•	 Tots els edificis sense interès arquitectònic, enderrocar-los.
•	 Fer un gran parc del Ter, seguint el model existent del costat del 

camp de futbol. Traslladar als serveis existents a naus dins la ciu-
tat, ara buides. Aparcament, gratuït dissuadiu, paral·lel al canal en 
bateria, al llarg del passeig des del camp de futbol fins La Salle, 
pel costat riu.

•	 Creació i preservació d’espais naturals. Preservació espais d’inte-
rès natural i activitats.

•	 Està molt brut de excrements dels gossos.
•	 Falten bancs en el tram des de l’Embarcador fins a arribar a l’alça-

da de la Salle.
•	 De moment no cal pensar en la banda de la Devesa. Crec més en 

petites intervencions ben planejades, organitzades i ben temporit-
zades que, de moment, facin la vida més agradable als ciutadans. 
També crec que no tot ha d’estar reservat a la natura en estat sal-
vatge. 

•	 Que estigues mes net.
•	 Espais habilitats per W.C. permanents, ja que són molt importans 

tant per persones grans, com pels infants.”
•	 Serveis sanitaris, prioritaris per a gent gran i infants.
•	 Proposem un itinerari sensitu adaptat per cecs i per sentir el pai-

satge invisible del riu i dels diferents llocs. Serà per un ús pedagò-
gic i de conscienciació de les persones. També integrar el riu com 
espai terapèutic d’ions harmònics. Si ho cosidereu us podem fer 
una proposta.

•	 El què trobo a faltar és que la llera estigui més neta, sobretot val-
dria la pena una neteja sistemàtica dels troncs dels arbres caiguts 
que s’hi acumulen; també espais sense tantes bardisses o males 
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•	 Un lloc alegre on poder passar el temps amb algunes atraccions.
•	 Que tot és tan feliç
•	 Hi han espais verds i naturals, gent passejant un pont per passar 

d’un costat a l’altre del riu i una font.
•	 Hi ha molta natura i tothom està feliç i tranquil. Una font amb qua-

tre aixetes per beure aigua.
•	 Un espai on la natura i les persones puguin conviure sense cap 

mena de comflicte.
•	 Amb un bar i espais per fer celebracions i festes.
•	 Un lloc on poder fer tot tipus d’activitats i gaudir de l’entorn.
•	 #VoraTer! M’imagino el passeig del Ter amb més vida i més acti-

vitats de caire d’oci.
•	 Adorable i un espai on compartir diferents activitats amb altre 

gent.
•	 Molt renovat, amb coses diferents que animin els habitants a es-

tar-hi més a gust i més estona.
•	 Molt maco (x4)
•	 Net, endreçat i amb molta natura
•	 Amb sort amb més arbres i més animals, més papareres i més 

illuminació.
•	 Molt net perquè gent el tracta bé.
•	 Millor que ara (x2)
•	 L’imagino amb més espai i amb un lloc d’oci.
•	 Un espai gran amb natura i paisatges macos per poder disfrutar 

del passeig del Ter.
•	 Més bonic, amb espais tancats per que la gent pugui tenir intimitat. 
•	 Espero que millor i millorar el camp de futbol que esta entre el 

pavelló i l’skate park. 
•	 Molt més bé que ara.
•	 Millor que a l’actualitat.
•	 M’agradaria que fos un passeig agradable i molt bonic per a tots 

i totes.
•	 Hi haurà un parc per els nens petis i una pista per anar amb patinet 

elèctric. Resumin que serà molt millor.
•	 En bon estat i net.
•	 Jo personalment me l’imagino amb moltes més coses i més millo-

res per tant l’entorn natural com al familiar i cultural per la ciutat.
•	 Un espai molt net i conservat, amb bones vistes, amb un parc d’es-

port.
•	 El passeig del Ter d’aquí 10 anys m’imagino un passeig molt agra-

dable per fer esport, amb molta diversitat de fauna, flora i amb 
il·luminació.

•	 Millor que abans
•	 Imagino un espai molt millor i amb més gent passejant pel voltant.
•	 Imagino un entorn esportiu on la gent hi vagi sovint a gaudir fent 

esport.
•	 Espero que vagi a millor.
•	 Un espai on poder quedar amb els amics a l’estiu, poder-te banyar 

i alguna que altre festa.
•	 Un passeig allà on es pugui fer activitats d’esport al llarg de tot 

el recorregut amb molts espais verds, parcs, zones de picnic, etc.
•	 Molt millor però amb espais electrònics
•	 Espero que estigui net i com hem proposat els ciutadans de Man-

lleu.

12 - 17 anys
•	 Més net, amb espai per als nens amb jocs i amb més seguretat.
•	 Un espai més bé i més ven cuidat, en el qual si pugui anar a pas-

sejar ique estigui net .
•	 Moltes mes coses pels nens petits.
•	 Un espai natural, per desconnectar de la ciutat i relaxar-se. Amb 

varies activitats per fer. Una zona per a totes les edats.
•	 Un espai familiar, ple de gent fent exercici i amb la ruta molt ben 

arreglada.
•	 L’imagino d’una manera millor, més ben cuidat, més conegut a ni-

vell de Catalunya i que Manlleu sigui ben valorat per tenir el Ter.
•	 Un lloc més agredable i bonic i on s’hi pugui banyar 
•	 L’imagino amb més zones verdes i amb l’aigua del riu mes trans-

parent.
•	 Més net, amb més activitat, bars, algun parc més...
•	 L’imagino en un estat millor i em noves coses.
•	 #VoraTer l’imagino amb moltes més millores
•	 L’imagino molt millor que ara.
•	 Un espai on puguis estar amb els amics, amb bancs i taules
•	 #VoraTer! M’imagino el passeig del Ter amb més millores.
•	 M’imagino un passeig més nou, amb el seu aspecte de sempre 

però amb certs aspectes renovats.
•	 Imagino un espai el qual es pugui disfrutar de la natura.
•	 L’imagino amb petites reformes, és a dir la part de baix el riu més 

netejada.
•	 Molt més net, amb molta més gent fent esport i més cuidat i més 

natural.
•	 M’imagino el riu Ter com un espai obert a la natura i amb moltes 

rutes per quedar amb els amics a fer un tomb.
•	 #voraterfiscaelteriquemillorilomesràpidpossible
•	 M’imagino que serà un lloc on es podran fer tota mena d’activitats. 
•	 Serà una zona molt important per la població.
•	 Imagino millor la natura, més fauna, el tros de skate park i la pista 

de córrer amb més bon estat, però penso ja està bé com és.
•	 Jo crec que hi haurà més llocs per pescar i una petita pista per 

jugar a fútbol o a altres esports. Però tot i això el passeig es molt 
maco.

POSITIUS

•	 Igual que ara (x8)
•	 M’ho imagino igual que ara perquè la població ho cuidarem.
•	 Ja esta bé.
•	 No ho sé, no ho he pensat.
•	 D’aqui 10 anys l’imagino tal i com està ara però amb petits canvis 

no molt significatius. S’haurai d’aprofitar més el lloc.
•	 Jo crec que en 10 anys el riu Ter estarà en funcionament com està 

avui en dia.
•	 No ho ser ja que no és el més prioritari per mi. És bàsicament un 

lloc que no està habilitat per l’esport que faig.
•	 Igual, però més modern

IGUAL

•	 Amb edificis o murs ocupant l’espai (esperem que no).
•	 L’imagino com ara, una mica més deteriorat.
•	 Podrit.
•	 Més brut (x2)
•	 Fatal, entre les fàbriques, fums, brutícia, la contaminació de la 

natura!
•	 Destruit.

NEGATIU
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26 - 40 anys

•	 Hi ha dues opcions: que estigui fet una porqueria i no s’hi pugui ni 
passejar, o bé, que el mantinguin tal com està o amb alguna millora

•	 Igual de dolent.
•	 L’imagino tot brut amb persones fent el botellon
•	 En el pas que anem, no existirà.
•	 L’aigua estarà molt contaminada i no hi haura gaire ambient si 

continua així.
•	 Malament.
•	 Jo crec que serà igual o pitjor perquè la gent no cuida el medi 

ambient.
•	 Igual que ara però pitjor si no hi fem alguna cosa per solucionar-ho.
•	 Ple de fum degut a les fàbriques que hi ha per allà. 
•	 #VoraTer! M’imagino el passeig del Ter molt més malament perquè 

les persones que hi van no respecten el passeig.
•	 El passeig del Ter d’aquí a 10 anys crec que estarà una mica més 

fet malbé que a la actualitat. Penso també que podria ser molt 
bonic.

•	 Hi hauria masa gent al passeig!!

•	 S’ha canviat molt.
•	 Amb un lloc on es pugi volar drons de carreres i avions acrobàtics.
•	 Més antic que abans.
•	 Diferent.
•	 Imagino que hi haurà oficines.
•	 Molt diferent perquè crec que el poden millorar més, però ara tam-

bé esta molt bé.
•	 Un lloc preciòs per volar drons com el DJI Phantom 4, per fer fo-

tografies i vídeos D’un paisatge bonic. Fer decoracions segons la 
època.

•	 L’imagino amb més il·luminació artificial per aquelles persones que 
desitgen passejar pel passeig durant el vespre.

•	 Un espai natural, però a la vegada apte per estar en una ciutat
•	 Si continuen la proposta, depenent del que es faci estarà millor o 

no, si ho arreglen tal com està però net i sense constuir ni treure 
res.

CANVIS

•	 Igual
•	 Més o menys com està ara però si no es neteja més estarà més 

brut.

IGUAL

•	 Horrible
NEGATIU

•	 D´aqui 10 anys me l’imagino acabat.
CANVIS

•	 Un espai per la gent.
•	 Un entorn per passar més tardes i poder gaudir d’un espai renovat 

(concerts, fires, activitats..) #VoraTer
•	 #VoraTer! Un espai natural, social, gastronòmic i de gran valor. 

Vine i gaudeix-lo!
•	 Un espai net, segur i verd que poguem gaudir persones de totes 

les edats i practicar-hi esport, concerts, o com a punt de trobada.
•	 Ben net i maco. 
•	 Molt macu
•	 Molt net!
•	 Ple de vida
•	 Més ben conservat Hem d’aprendre a millorar el medi natural i  

conservar-lo Si no ho fem estarem perdent el més valuós que té 
la nostra vila

POSITIUS

18 - 25 anys

•	 Tranquil, ben cuidat i envoltat de natura. Un lloc per llegir, meditar, 
passejar amb o sense gos, córrer, anar amb bici, els nens jugar, etc.

•	 Un espai per passejar i gaudir de la natura dins el nostre municipi! 
•	 Un espai d’oci i de desconnexió on la gent passi molts bons mo-

ments, tant a nivell individual com familiar i on es cuidi el medi 
ambient. 

•	 Un espai millorat.
•	 Entorn natural per la pràctica d’esports, lleure, oci.
•	 L’imagino net, arbres cuidats, degudament senyalitzat per els ci-

clistes (marques a terra i rutes alternatives), zones d’oci (barbaco-
es), etc.

•	 Un espai on poder passejar i gaudir de la natura, al costat de casa!
•	 Si es mante tal i com esta i millorant l’espai natural i la gent ho 

respecti sempre, penso que serà un lloc verd precios.
•	 Més verd, amb mes zones per descansar, menjar alguna cosa o 

prendre alguna cosa. Amb el caní més planer per anar amb bici o 
amb cotxet

•	 #VoraTer! Més informació més enllà del tram del passeig i més 
activitats al tram del passeig.

•	 Com el centre d’oci a cel obert de Manlleu. Un espai on passejar, 
prendre alguna cosa, tocar l’aigua, etc.

•	 Un #VoraTer integrat amb el medi natural, el patrimoni cultural i 
accessible perquè totes les persones en puguin gaudir.

•	 Un espai de retrobament íntim i d’orgull de ciutat.
•	 #VoraTer! Un dels principals reclams turístic, cultural i econòmic 

de Manlleu.
•	 Imagino el camí #VoraTer... aigua neta, amb flora i fauna, on les 

persones i la natura, puguin compartir un espai privilegiat (no mas-
sificat).

•	 Un espai reconegut, respectat i estimat per a totes.
•	 Em un aspecte menys artificial, em l’embarcador que tingui millor 

sortida per l’escalfor de l’estiu, perquè els de dins no quedin cuits.
•	 Més viu, amb mes gent en bicicleta, mes families disfrutant de les 

seves instal·lacions, sense el canal (no serveix per res!) .
•	 #VoraTer més net, il·luminat i viu. D’aquí a 10 anys un Manlleu més 

verd i sostenible, no només la lleixa del riu té vida i natura. 
•	 Natura, cultura, relax, esport i entreteniment. Aquest és el meu 

#VoraTer.
•	 Una zona verda per passar-hi l’estona a la natura i on els infants hi 

puguin jugar amb tranquil·litat.
•	 Un espai integrat en el seu paisatge que permet aprofitar de forma 

sostenible l’espai.
•	 Un referent a Osona en quant a combinació de natura, esport i fa-

mílies. 

POSITIUS
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•	 #VoraTer! un passeig que integri natura, seguretat i oci i que es 
recordi dels gossos amb una àrea d’esbarjo per ells!

•	 Un lloc agradable i de referència per la comarca. Amb diferents 
opcions per realitzar-hi activitats.

•	 Un espai on poder passar el día amb la familia, amics fent  tot tipus 
d’activatitats. 

•	 Un espai per l’esport amb un gimnàs espectacular, molt concorre-
gut també per restaurants a primera fila.

•	 El #VoraTer és un espai respectuós amb els ritmes de la natura, 
amb un riu viu, on la gent el gaudeix de manera lliure.

•	 Espai vertebrador de Manlleu, amb i per a les persones. esport, 
cultura i oci.

•	 Un espai que gent de totes edats hi vagi a fer esport, cultura...

41 - 60 anys41 - 60 anys

•	 Una riquesa turística per Manlleu.
•	 Un espai on la fauna i flora hi viu amb tranquilitat juntament amb 

la ciutadania.
•	 #voraTer que es pugui seguir gaudint de la natura i tingui jocs 

infantils i algun lloc on per pendre o menjar algu tot gaudint de 
l’entorn.

•	 Un espai on convisquin la natura i l’esbarjo. Un espai de referència 
pels manlleuencs.

•	 Com un espai que sigui l’orgull de la gent de Manlleu. Un espai viu 
i actiu on Manlleu ja no li doni l’esquena.

•	 Espai pensat per la població, lleure, natura, esport, activitats cultu-
rals. Espai viu, amb activitats. 

•	 Zona per practicar l’esport i passejades familiars tot veient la na-
tura i fauna

•	 #VoraTer! Espai obert i de fàcil accés, amb zones delimitades per 
esportistes i d’altres per vianants, zona de lleure per gossos

•	 Verd i actiu
•	 Un espai natural dins la ciutat, un espai natural integrat en el nos-

tre dia a dia.
•	 #vorater amb 2 terrasses més i molt ambient. Punt de trobada i 

passeig del vilatans.
•	 M’imagino una passera per creuar el riu anar fins a la Devesa da-

vant l’embarcador, i la Devesa com a espai d’ús públic per a tot-
hom.

•	 Lloc imprescindible per tota la comarca.
•	 Caldria donar solemnitat a les entrades urbanes al Passeig. Colum-

nes, arcades etc.
•	 La Devesa com a part del vora Ter, poder seguir tot el curs del riu 

cap a Roda i a partir de la Gleva
•	 Que la Devesa sigui un espai públic i poder atravessar el riu per 

varis llocs
•	 Una vora de riu cuidada i neta per a disfrutar i protegir la natura el 

maxim. Un lloc per estar tranquil.
•	 VoraTer ha de ser un espai que comuniqui la ciutat amb la natura 

del nostre riu i aprofitar l’entorn natural pel benestar dels vilatans
•	 Amb la poca sensibilitat d’alguns membres del consistori, l’incivis-

me de la gent i la poca voluntat , si no es cuida serà un espai més.
•	 Genial
•	 Ple d’activitat tant culturals com esportives, més ben acondicionat 

per dur a terme les activitats!!

POSITIUS

•	 #VoraTer Manlleu un futur en verd.
•	 Un lloc on es gaudeixi de l’esport lliure, la natura, lleure, i s’hi pu-

gui parlar amb la gent i es pugui accedir a l’aigua del riu.
•	 El cor de Manlleu: un nexe, un referent, sobretot un espai de vida: 

amb centre cívic, comerços de proximitat.
•	 El mur s’ha reduït, s’hi han obert molts espais que faciliten l’accés 

al riu.
•	 M’agradaria que fos un espai cuida’t i que es.pogués accedir a la 

Devesa amb facilitat.
•	 Un espai natural plenament integrat a la ciutat i la ciutadania
•	 Passeig a tocar del riu i canal industrial de mínims 
•	 Més integrat i més accessible
•	 Poder travessar des de l’embarcador i fer ruta per la devesa
•	 Un luxe d’entorn natural amb biodiversitat al centre de Manlleu. 

Res de fires i mercats!
•	 Un espai per anar a buscar bolets 
•	 Remodelat, més atractiu
•	 Fer les millores necessaries, activitats per tots i fomentar-les els 

caps de setmana, que no hi ha ningu, aprofitar l´espai
•	 Un espacio donde vayas a relajarte sea para hacer deporte, jugar,  

leer, pasear, etc.
•	 Com ara però amb petites intervencions. No calen grans canvis!
•	 Espai integrat al municipi, amb els accessos més propers lliures 

de vehicles i obert a la ciutat. Amb accés a la llera del riu tot l’any.    
•	 Crec que es punt de trobada de molts manlleuens, i gràcies això 

les persones faràn mes esport d’aqui deu anys tots estarem millor.
•	 Un lloc que apropa la natura a les persones, amb espais per la mai-

nada, de restauració sense impacte negatiu en l’entorn i l’esport
•	 Més net, amb més seguretat i amb més aus.
•	 Un lloc ple de gent a practicar esport, passejar, jugar i on relaci-

onar-se.
•	 Un pulmó per la vila
•	 L’espai més singular i identitari de Manlleu
•	 Poder passejar per tot el tram al costat del riu i en alguns trams 

poder accedir a vora l’aigua.
•	 Molta natura i animals amb gent passejant al voltant
•	 VoraTer... i vora les persones: un espai natural per gaudir i compar-

tir amb les espècies animals i vegetals.
•	 Un espai d’interés natural, cultural i d’oci. En definitiva un referent 

a la comarca. 
•	 M’agradaría que fos un espai mes acollidor amb trets identificatius 

propis, ara mateix no te identititat, més flora a les faroles penjades 
•	 Un lloc on gaudir i compartir la natura i respirar a gust
•	 M’agradaria que fos un espai verd ombrívol on hi acollis tothom 

i on s’hi pogués trobar informació de Manlleu amb propostes de 
activitats

•	 No ha de perdre la seva essència d’espai del lleure per als man-
lleuencs.

•	 Igual (x2)
•	 Si no fem res el veig igual que ara. Pero mel imagino com he indicat 

a dalt

IGUAL

•	 Imagino espais on poder deixar que els gossos vagin deslligats i 
puguin correr i jugar lliurement.

CANVIS
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•	 A mi ja m’agrada com està ara.
•	 Crec que serà igual
•	 No crec que canviï, perquè està igual que fa 10 anys.

IGUAL

•	 Mes vell
•	 M’ha l’imagino brut.

NEGATIU

•	 Me’l imagino ple de robots
CANVIS

•	 #VoraTer! Natura i Lleure en harmonia!
•	 Allargat per als dos extrems, amb les baranes arranjades, més 

bancs, amb jardins amb plantes, net entre el riu i el mur (estil Per-
pinyà)

•	 Un atractiu i espai realment únic!
•	 Com un espai natural de la Ciutat, amb un ús molt social i integra-

dor. També d’agraïment del molt que ens ha donat el riu.
•	 Un espai ùnic a la comarca on poder passejar, relaxar-se i gaudir 

de la natura.
•	  Que sigui un centre d’esport I observació de la natura i que molts 

polítics hi accedeixin de veritat.
•	 Suposo que serà un trajecte de la Devesa fins a La Gleva ben se-

nyalitzat, nét, i amb carrils específics per bicicletes.
•	 Un espai on es mantingui el contacte amb la natura i especialment 

amb el riu Ter
•	 Un espai verd per passejar, fer esport i activitats culturals.
•	 Que interessi a tots els manlleuencs i el sentin seu
•	 Un espai de natura, cada cop més utilitzat pels manlleuencs 
•	 Mantenint l’entorn natural
•	 Un espai natural, ben assenyalat amb la possibilitat de fer un re-

corregut circular, a peu, entre les lleres. Ara no és possible.
•	 Espai viu i de conscienciació del valors naturals del paisatge de 

vora riu i que això s’extengui  per tota la ciutat. Una oportunitat
•	 Un espai per al poble i del poble, on s’hi puguin fer activitats de 

tot tipus.
•	 Imagino un espai de la natura.

POSITIUS

Més de 60 anysMés de 60 anys
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COMPARATIVA DE RESULTATS ENTRE EL COL·LEC-
TIU DE 12 A 17 ANYS, LA RESTA D’EDATS I TOTALS

ANNEX

Molt	  d'acord
55%

D'acord
33%

Ni	  d'acord	  ni	  en	  
desacord

4%

Poc	  d'acord
5%

Gens	  d'acord
1%

No	  ho	  sé
2%El vora Ter és un entorn reconegut 

per la població de Manlleu.

PREGUNTA 1: EL VORA TER ÉS...

Molt	  d'acord
43%

D'acord
38%

Ni	  d'acord	  ni	  
en	  desacord

11%

Poc	  d'acord
3%

Gens	  d'acord
1%

No	  ho	  sé
4%

12-17 anys 18 a més de 60 anys

Molt	  d'acord
17%

D'acord
34%

Ni	  d'acord	  ni	  en	  
desacord
19%

Poc	  d'acord
21%

Gens	  d'acord
6%

No	  ho	  sé
3%L’activitat de la ciutat de Manlleu 

està molt vinculada al vora Ter. Molt	  
d'acord

7%

D'acord
34%

Ni	  d'acord	  ni	  en	  
desacord

29%

Poc	  d'acord
16%

Gens	  d'acord
4% No	  ho	  sé

10%

Molt	  d'acord
53%

D'acord
31%

Ni	  d'acord	  ni	  en	  
desacord

4%

Poc	  d'acord
5%

Gens	  d'acord
3%

No	  ho	  sé
4%Es pot anar a peu o en bicicleta 

per tot l’entorn del vora Ter.

Molt	  d'acord
60%

D'acord
27%

Ni	  d'acord	  ni	  en	  
desacord

5%

Poc	  d'acord
2%

Gens	  
d'acord
2%

No	  ho	  sé
4%

Molt	  d'acord
13%

D'acord
22%

Ni	  d'acord	  ni	  en	  
desacord
14%

Poc	  d'acord
23%

Gens	  d'acord
17%

No	  ho	  sé
11%

Els camins pel vora Ter permeten 
fer rutes circulars, connectant 
banda i banda del riu i diferents 
entorns.

Molt	  d'acord
14%

D'acord
30%

Ni	  d'acord	  ni	  en	  
desacord
22%

Poc	  d'acord
12%

Gens	  d'acord
7%

No	  ho	  sé
15%
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ESPAI	  ARTIFICIAL
2%


4%


19%


39%

ESPAI	  NATURAL
36%

ESPAI ARTIFICIAL o
ESPAI NATURAL

PREGUNTA 2: EL VORA TER ÉS...

ESPAI	  ARTIFICIAL
3%


2%


14%


37%

ESPAI	  NATURAL
44%

12-17 anys 18 a més de 60 anys

ENTORN	  
AGRADABLE

31%


29%


20%


13%

ENTORN	  
DESAGRADABLE

7%
ENTORN AGRADABLE o
ENTORN DESAGRADABLE

ENTORN	  
AGRADABLE

46%


22%


15%


12%

ENTORN	  
DESAGRADABLE

5%

BEN	  CONNECTAT
18%


32%


34%


12%

MAL	  CONNECTAT
4%ESPAI MAL CONNECTAT o

ESPAI BEN CONNECTAT

BEN	  CONNECTAT
22%


25%

35%


13%

MAL	  CONNECTAT
5%

ESPAI	   INTEGRAT
23%


31%


28%


12%

ESPAI	  MARGINAL
6%ESPAI MARGINAL o

ESPAI INTEGRAT

ESPAI	   INTEGRAT
22%


28%


32%


14%

ESPAI	  MARGINAL
4%
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PREGUNTA 3: PRINCIPALS FUNCIONS DEL VORA TER

124

199
180 175

113

207 211

294

273

123

331

410

474

448

236

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Ser un eix d’ús quotidià i actiu 
per la població de Manlleu

Ser un espai per a l’activitat 
esportiva per la ciutadania de 

Manlleu

Ser un espai per connectar la 
població de Manlleu amb la 

natura

Ser un hàbitat natural per la 
flora i fauna vinculades al riu Ter

Ser un reclam turístic pel 
municipi de Manlleu

12-‐17	  anys 18	  a	  més	  de	  60	  anys TOTAL

Molt	  bé
10%

Bé
47%

Regular
35%

Malament
6%

Molt	  malament
1%

No	  ho	  sé
1%

Molt	  bé
10%

Bé
55%

Regular
26%

Malament
4%

Molt	  malament
2%

No	  ho	  sé
3%

PREGUNTA 4: VALORACIÓ GENERAL DE L’ESTAT DEL PASSEIG DEL TER

12-17 anys 18 a més de 60 anys
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PREGUNTA 5: QUÈ HI FAS AL PASSEIG DEL TER?

7

57

141

48

58

67

135

187

55

26

25

37

238

64

49

181

112

342

103

71

32

94

379

112

107

248

247

529

158

97

0 100 200 300 400 500 600

Descobrir el patrimoni

Fer esport (en equipaments)

Fer esport (per lliure)

Fer-hi activitats d'oci

Jugar

Observar la natura

Passar una estona

Passejar

Prendre alguna cosa

Relaxar-me o llegir

TOTAL 18	  a	  més	  de	  60	  anys 12-‐17	  anys
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Molt	  
correcte
7%

4
27%

3
34%

2
24%

Poc	  correcte
7%

No	  ho	  sé
1%

NETEJA

PREGUNTA 7: VALORACIÓ DE L’ESTAT DEL PASSEIG DEL TER

Molt	  correcte
6%

4
28%

3
33%

2
17%

Poc	  
correcte
12%

No	  ho	  sé
4%

12-17 anys 18 a més de 60 anys

Molt	  correcte
5%

4
15%

3
27%2

32%

Poc	  correcte
17%

No	  ho	  sé
4%

Molt	  
correcte
11%

4
18%

3
30%

2
22%

Poc	  correcte
14%

No	  ho	  sé
5%

12-17 anys 18 a més de 60 anys

IL·LUMINACIÓ

Molt	  correcte
6%

4
18%

3
26%

2
31%

Poc	  correcte
16%

No	  ho	  sé
3%

SEGURETAT

Molt	  correcte
7%

4
17%

3
27%

2
25%

Poc	  correcte
19%

No	  ho	  sé
5%

Molt	  correcte
5%

4
19%

3
36%

2
26%

Poc	  
correcte
11%

No	  ho	  sé
3%

Molt	  
correcte
10%

4
22%

3
28%

2
24%

Poc	  correcte
8%

No	  ho	  sé
8%

ESTAT DEL PAVIMENT

Molt	  correcte
7%

4
25%

3
32%

2
26%

Poc	  correcte
7%

No	  ho	  sé
3%

SENYALITZACIÓ

Molt	  correcte
14%

4
19%

3
27%

2
22%

Poc	  correcte
9% No	  ho	  sé

9%

12-17 anys 18 a més de 60 anys 12-17 anys 18 a més de 60 anys

12-17 anys 18 a més de 60 anys
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PREGUNTA 8: CAL FER ACTUACIONS DE MILLORA AL PASSEIG DEL TER?

72

114
101

82

237
249

225

35

309

363

326

117

0

50

100

150

200

250

300

350

400

...el tram d’itinerari fins a la 
Colònia Rusiñol (riu amunt)

...el tram del vora Ter que 
incorpora la Devesa (riu avall)

...l’altre marge del riu Ter 
(marge dret)

No cal, l’extensió del passeig ja 
està bé com està

12-‐17	  anys 18	  a	  més	  de	  60	  anys TOTAL

204

75

29

296

111

13

500

186

42

0

100

200

300

400

500

600

...necessita actuacions per a la seva 
millora, però no de forma urgent o 

prioritària”.

...necessita actuacions urgents per 
a millorar-ne el seu estat”.

...no necessita cap intervenció per a 
la seva millora”.

12-‐17	  anys 18	  a	  més	  de	  60	  anys TOTAL

PREGUNTA 9: CAL AMPLIAR EL PASSEIG DEL TER?
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PREGUNTA 10: QUINS USOS CALDRIA POTENCIAR AL PASSEIG DEL TER?

130

64

48

80

89

93

48

47

83

75

157

65

153

46

157

160

79

116

145

64

287

129

201

126

246

253

127

163

228

139

0 50 100 150 200 250 300 350

Actes a l’aire lliure (festivals, concerts, jocs, ...)

Activitats comercials (fires, mercats)

Connexions amb rutes llargues del vora Ter i rutes circulars

Equipaments esportius (pistes, etc.)

Espai per a la natura

Espais oberts o d’estada (zones verdes, parcs,)

Espais per als infants

Oferta de restauració i d’oci

Opcions per accedir a la llera i l’aigua

Opcions per la pràctica de l’esport per lliure

TOTAL 18	  a	  més	  de	  60	  anys 12-‐17	  anys
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COMPARATIVA DE RESULTATS PREGUNTES 4 I 7 
DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE

ANNEX

PREGUNTA 4: VALORACIÓ GENERAL DE L’ESTAT DEL PASSEIG DEL TER

Molt	  bé
8%

Bé
48%

Regular
35%

Malament
7%

Molt	  malament
1%

No	  ho	  sé
1%

Molt	  bé
12%

Bé
52%

Regular
28%

Malament
5%

Molt	  malament
1%

No	  ho	  sé
2%

PREGUNTA 7: VALORACIÓ DE L’ESTAT DEL PASSEIG DEL TER

Molt	  correcte
7%

4
27%

3
33%

2
20%

Poc	  
correcte
10%

No	  ho	  sé
3%

NETEJA

Molt	  correcte
6%

4
28%

3
34%

2
22%

Poc	  correcte
8%

No	  ho	  sé
2%

Molt	  correcte
8%

4
15%

3
28%

2
29%

Poc	  correcte
14%

No	  ho	  sé
6%

Molt	  correcte
7%

4
17%

3
29%

2
27%

Poc	  correcte
17%

No	  ho	  sé
3%

IL·LUMINACIÓ

DONES HOMES

DONES HOMES DONES HOMES
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Molt	  correcte
8%

4
18%

3
26%

2
26%

Poc	  correcte
16%

No	  ho	  sé
6%

SEGURETAT

Molt	  correcte
5%

4
17%

3
27%

2
30%

Poc	  correcte
18%

No	  ho	  sé
3%

Molt	  correcte
8%

4
20%

3
33%

2
25%

Poc	  
correcte

9%

No	  ho	  sé	  
5%

Molt	  correcte
7%

4
21%

3
32%

2
25%

Poc	  
correcte
10%

No	  ho	  sé	  
5%

ESTAT DEL PAVIMENT

Molt	  
correcte
11%

4
24%

3
27%

2
25%

Poc	  correcte
7%

No	  ho	  sé
6%

SENYALITZACIÓ

Molt	  
correcte

9%
4

21%

3
32%

2
23%

Poc	  correcte
9%

No	  ho	  sé
6%

DONES HOMES DONES HOMES

DONES HOMES


