ENQUESTA HÀBITS DE MOBILITAT DE VALLDOREIX

Des de l’EMD i del seu òrgan de participació del Consell Sectorial de Mobilitat creiem que la mobilitat juga un
paper central en les nostres vides.
Per tal de conèixer la realitat dels usos i hàbits de la població que viu i/o treballa a Valldoreix, hem elaborat
aquesta enquesta que ens ajudarà a conèixer millor com ens movem per Valldoreix.
La Mobilitat és cosa de tots i per això, demanem la teva col·laboració omplint aquesta enquesta.
Un cop l’hagis omplert et preguem la retornis a l’EMD, ja sigui en paper, per mail al correu
participacio@valldoreix.cat o a través del nostre web www.valldoreix.cat

DADES GENERALS:
• Edat:
• DNI:
• Sexe:
• Situació laboral:
• Treballa:
SI / NO
• Si la resposta és AFIRMATIVA:
Treballa a Valldoreix?
SI / NO
A quin barri?
(Sant Jaume - La Barceloneta / Can Cadena / Ca N’Enric - La Miranda / Mas Fuster / Les Bobines / Monmany /
Regadiu / Mas Roig / Rossinyol / La Guinardera - Can Casulleras / Aqualonga / Colònia Montserrat / Can
Calopa)
Fora de casa
SI / NO
Des del domicili
SI / NO
• Si la resposta és NEGATIVA:
Estudia
SI / NO
Atur
SI / NO
1. Quants anys porta residint a Valldoreix:

Barri de Valldoreix: (Sant Jaume - La Barceloneta / Can Cadena / Ca N’Enric - La Miranda / Mas Fuster / Les
Bobines / Monmany / Regadiu / Mas Roig / Rossinyol / La Guinardera - Can Casulleras / Aqualonga /
Colònia Montserrat / Can Calopa)

2. Què valora d'una vila com Valldoreix?: (Valorar 5 molt 1 res)
• Qualitat de l'aire
• Poca circulació als carrers
• Poder circular en tots dos sentits d'un carrer
• Poder aparcar el vehicle prop del meu domicili
• Quan vinguin visites al meu domicili, que no tinguin problemes d'aparcament
• Que existeixin carrils i carrers pacificats per a bicicleta
• Que existeixin itineraris per caminar i passejar
• Que tingui transport públic
3. Quin mitjà de transport utilitza per desplaçar-se dins del terme de Valldoreix?
• Caminant
• Bicicleta
• Transport públic
• Moto
• Cotxe
4. Quin transport utilitza per desplaçar-se a Sant Cugat del Vallès?
• Caminant
• Bicicleta
• Transport públic
• Moto
• Cotxe
5. Quin transport utilitza per desplaçar-se a altres municipis?
• Caminant
• Bicicleta
• Transport públic
• Moto
• Cotxe
6. Quant temps triga de mitjana per desplaçar-se des del seu domicili a la seva activitat principal (lloc de
treball o estudi)?
• 0-20 minuts
• 21-40 minuts
• 41-60 minuts

• Més d'1 hora
7. Utilitza la bicicleta com a mitjà de transport dins de Valldoreix?
SI / NO
• Si és AFIRMATIU, quantes vegades a la setmana l’utilitza:
• Diàriament
• Algun dia a la setmana
• Només els caps de setmana
8. Utilitza els carrils bici de Valldoreix?
SI / NO
En cas NEGATIU, per què?

9. Considera que s'utilitzen els carrils bici pels usuaris: 5 Molt ús a 1 poc ús:
10. Valori diferents aspectes de Valldoreix:
5 Molt bé, 4 Bé, 3 Regular, 2 Malament i 1 Molt malament
• Manteniment de les voreres:
• Manteniment de les calçades:
• Senyalització dels carrers:
• Senyalització dels passos de vianants:
• Il·luminació passos de vianants:

Ens agradaria saber la seva opinió sobre diversos aspectes relacionats amb la seguretat vial als carrers de
Valldoreix:
11. Com es considera vostè habitualment?
• Més usuari de vehicle a motor
• Més vianant
• Més ciclista
• Més de transport públic
12. Considera que a Valldoreix els vehicles a motor:
• Circulen amb excés de velocitat. Es corre molt.
• No respecten els passos de vianants.
• Aparquen damunt de les voreres, molestant els vianants.
• No respecten la distància ni velocitat amb les bicicletes.
• No existeixen problemes amb els vehicles a motor

13. Estaria conforme amb les següents afirmacions: SI / NO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Construir carrers pacificats per a vianants i bicicletes.
Més control de les velocitats en zona urbana.
Els encreuaments dels carrers són insegurs.
Les voreres i els encreuaments dels carrers no són accessibles.
Els cotxes menys contaminants haurien de tenir avantatges fiscals.
Els cotxes elèctrics han de tenir llocs de recarrega al carrer.
Existència de més zones de límit 30Km/h.
S'ha de deixar més llibertat de circulació per a les bicicletes.
S'ha de regular més l'aparcament als carrers de plataforma única.
S'han de crear carrers d'un sol sentit de circulació.
S'han d'eliminar els carrils bicicleta.
Cal tenir més carrers de doble sentit

14. Utilitza el Transport Públic dins de Valldoreix: SI / NO
• Si és AFIRMATIU amb quina freqüència l’utilitza:
• Menys de 5 viatges al mes
• Menys de 5 vegades a la setmana
• Un viatge al dia
• Cada dia més d'un viatge
• Si és AFIRMATIU valori d'1 a 5
• Freqüència.
• Recorregut.
• Comoditat.
• Si és NEGATIU, per què?

15. Altres observacions:

