
 

 

Ajuntament d’Artés, gener 2019 

1. El POUM ha d’actualitzar un pla d’urbanisme que data de l’any 1988. Consideres que el moment actual és adient per afrontar aquest 
repte i poder definir un model de territori més inclusiu i sostenible? (ESCULL UNA OPCIÓ) 

a. Sí, aquest és un bon moment 
b. No, no es prioritari 
c. Tenim els nostres dubtes, però donem un vot de confiança a l’Ajuntament.  
d. NS / NC 
e. Altres (ESCRIU) ......................................................................................................................................... 

 
2. La població d’Artés ha passat de 4.099 a 5.648 habitants en 30 anys, unes xifres molt llunyanes dels 19.600 habitants que va preveure 

el pla d’urbanisme de 1988. Quin creus que ha de ser el límit de població que s’ha de marcar el nou POUM? (ESCULL UNA OPCIÓ) 
a. Molt per sota dels 19.600 habitants, entre els 5.000 i 10.000 habitants. 
b. Al voltant dels 19.600 habitants, entre els 10.000 i 20.000 habitants. 
c. Per sobre dels 19.600 habitants, entre els 15.000 i 25.000 habitants. 
d. NS / NC 
e. Altres (ESCRIU) ................................................................................................................................................... 

 
3. La vila té diferents teixits com ara el casc antic, els blocs d’habitatges dels carrers principals i les urbanitzacions amb cases aïllades. 

Com t’imagines que continuarà creixent la vila en un futur? (MARCAR UNA OPCIÓ) 
a. Amb noves extensions, transformant el sòl rústec amb habitatges unifamiliars i en blocs. 
b. Sense noves extensions, únicament edificant els solars buits i afavorint blocs d’habitatges al centre. 
c. Amb nous creixements molt puntuals i edificant els solars buits i rehabilitant els edificis. 
d. NS / NC 
e. Altres (ESCRIU) ........................................................................................................................................... 

 
4. A Artés tothom sap que es viu molt bé, però per millorar encara més la qualitat de vida, quines actuacions consideres que s’haurien de 

prioritzar al POUM? (MARCAR TRES OPCIONS) 
a. Més parcs i espais verds que convidin al lleure i al passeig per la vila. 
b. Millorar el transport públic cap als pobles veïns. 
c. Una major varietat d’equipaments i més repartits per la vila i el municipi.  
d. Guanyar espai per al vianant i bicicletes al centre de la vila. 
e. Introduir oficines, serveis i equipaments al polígon industrial i fer amables els seus carrers.  
f. Treure el transit del centre de la vila, fent els trams pendent de la ronda sud. 
g. Construir aparcaments públics i treure els cotxes del carrer. 
h. Més habitatge públic i de lloguer social.   
i. NS / NC. 
j. Altres (ESCRIU) .......................................................................................................................................... 

 
5. Artés té una bona quantitat d’equipaments comunitaris: Cal Sitges, el Complex Esportiu, el CAP, són alguns d’ells, però trobes a faltar 

algun en concret? (ESCRIU UN MÀXIM DE DOS) 
a. ................................................................................................................................................................. 
b. ................................................................................................................................................................. 
c. No trobo a faltar nous equipaments. 

 
6. El polígon industrial de Santa Maria és una peça molt important per al municipi, quina estratègia de futur creus que seria la més adient 

per al polígon? (ESCULL UNA OPCIÓ) 
a. No cal ampliar i sí fer més agradable i atractiu per a noves activitats com ara oficines, equipaments, etc. 
b. Ampliar el polígon existent, per tal que vinguin grans indústries; l’espai públic no és prioritari. 
c. Únicament caldria millorar la qualitat dels carrers. 
d. El futur del polígon no és prioritari. 
e. NS / NC. 
f. Altres (ESCRIU) ......................................................................................................................................... 

 
7. La mobilitat és una qüestió cada vegada més important pel conjunt de la població, quines propostes hauria de recollir el POUM? 

(ESCULL DUES OPCIONS) 
a. Reforçar el transport públic en bus amb els municipis veïns. 
b. Fer més aparcaments públics per treure el cotxe dels carrers. 
c. Guanyar espai per a la bicicleta amb carrils que connectin tota la vila.  
d. Hi ha una forta dependència al vehicle privat, i es fa difícil apostar pel transport públic. 
e. NS / NC. 
f. Altres (ESCRIU) ......................................................................................................................................... 
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8. Com a veïna i veí d’Artés, quines activitats econòmiques creus que el municipi hauria d’impulsar en els propers anys? (ESCULL TRES 
OPCIONS) 

a. Tecnològic. 
b. Agrícola. 
c. Ramadera. 
d. Turisme. 
e. Industrial. 
f. Logística. 
g. Medi ambient i sostenibilitat 
h. Economia social 
i. Economia circular. 
j. Comercial.  
k. NS / NC. 
l. Altres (ESCRIU) ......................................................................................................................................... 

 
9. Creus que el POUM ha de tenir marge de decisió sobre els espais que, com Roquinyons i d’altres, manquen per urbanitzar i edificar, si 

per exemple es poden guanyar més espais verds, equipaments o habitatge protegit? (ESCULL UNA OPCIÓ) 
a. No cal tocar res. Aquests àmbits estan ben planificats. 
b. Sí. Cal revisar aquests àmbits per tal de guanyar més espai públic i habitatge protegit.   
c. Sí. El POUM hauria de suprimir aquells sectors i proposar de nous en altres indrets perquè després de molts anys encara 

continuen sense edificar.  
d. NS / NC. 
e. Altres (ESCRIU) ......................................................................................................................................... 

 
10. Artés disposa d’un ric patrimoni natural, arquitectònic i cultural, quins elements creus que el POUM ha de posar en valor? (ESCULL 

DUES OPCIONS) 
a. La vinya, i l’horta familiar; el POUM ha de garantir la seva protecció. 
b. L’arquitectura popular; el POUM ha d’evitar que es malmeti apostant per la seva rehabilitació. 
c. L’arquitectura industrial; el POUM ha de seguir rehabilitant fàbriques com es va fer amb Cal Sitges. 
d. L’entorn natural; el POUM ha de restringir els usos que el malmetin. 
e. El patrimoni rural; el POUM ha de permetre més activitats econòmiques a les masies del municipi. 
f. El patrimoni cultural; el POUM ha de protegir les festes i esdeveniments públics millorant els espais a on es porten a terme. 
g. NS / NC. 
h. Altres (ESCRIU) ......................................................................................................................................... 

 
11. Per tancar, quins usos creus que caldria ampliar o limitar al municipi? (MARCAR UNA CASELLA PER ÚS) 

 
  Ampliar Limitar 

Habitatge de propietat     

Habitatge públic i social     

Equipaments      

Espais verds urbans     

Granges     

Hotels i pensions     

Petit comerços      

Grans establiments comercials     

Cases de turisme rural     

Naus industrials petites     

Grans naus industrials     

Espais d'oci i de lleure     
 
 

12. Tens el dret de dir la teva sobre com vols que sigui l’Artés dels propers anys, no et limitis i fes arribar les teves aspiracions i 
necessitats.(ESCRIU, si ho necessites pots adjuntar els papers que consideris) 

 
 

 

Dades per a anàlisi estadístic (no obligatori). 
 
Gènere:      Dona          Home          Altre 
Any de naixement: 
El teu carrer o barri: 
Anys vivint a Artés:  
 


