COMPARATIVA DE DADES OBTINGUDES EN DIFERENTS ENQUESTES REALITZADES
SOBRE L’AMABILITZACIÓ DE L’AVINGUDA
Enquestes realitzades:

Comparativa per perfils:
1.- Turistes, visitants i segona residència
2.- Residents
3.- Comerciants
TURISTES, VISITANTS I SEGONA RESIDÈNCIA
Informació de l’estudi comparatiu del comportaments dels turistes (2020 i 2021) realitzat per
la universitat de Girona i en l’estudi sobre l’amabilització i la millora de l’espai comercial
realitzat al gener del 2022 per Sensotest.
1. Opinió sobre el tancament dels carrers realitzada (l’Avinguda s’Agaró, avinguda La Pau i
carrer Miramar) (Enquestes UdG)
●

Valoracions positives, amb increment al 2021 (del 67% al 80%), com espais per a
caminar i passejar, millorar la comoditat i tranquil·litat, la mobilitat i el distanciament
social.

2. Estudi amabilització i la millora de l’espai comercial realitzat al gener del 2022 per
Sensotest:
A la pregunta de si els agradaria que l’avinguda de s’Agaró fos de vianants:
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perfil de
consumidor
entorn
segona residència
turista

si
21,29%
10,32%
16,13%
47,74%

parcialment
7,74%
8,39%
2,58%
18,71%

no

total

22,58%
7,10%
3,87%
33,55%

51,61%
25,81%
22,58%
100,00%

L’opció preferent és que si fos l’avinguda de s’Agaró per vianants, que si sumem amb la
opció de parcialment, el percentatge arribaria al 66.45 %. Considerant que a les edicions del
2020 i 21 que s’han preguntat a turistes, l’amabilització ha sigut parcial i en moments total,
podem comparar aquesta informació.
3. Comparació
Pel que podem dir que una majoria de visitants del municipi o valoren positivament o
optem per una opció d’amabilització de l’avinguda (per sobre el 66%).
Les valoracions són menys positives les realitzades al 2022 que les consultes realitzades els
anys anterior, i ho relacionem amb “La mala experiència i record dels dos estius
anteriors pels problemes de mobilitat”

RESIDENTS
Informació de l’enquesta realitzada per l’Ajuntament valorant l’experiència de l’estiu del 2021
i l’ estudi sobre l’amabilització i la millora de l’espai comercial realitzat al gener del 2022 per
Sensotest.
A l’enquesta realitzada al 2020, es varen realitzar preguntes valoratives sobre l’experiència
de l’estiu, i sobre como es creu que hauria de ser l’actuació a l’avinguda de s’Agaró.
Realitzem la comparativa sobre aquesta ultima pregunta, ja que és la més similar a la que
es va fer per l’empresa Sensotest.
si

parcialment

no

Enquesta Ajuntament 2020

48,92 %

25,54 %

24,62 %

Enquesta Sensotest 2022

41,1 %

23,2 %

35,8 %

En les dues enquestes realitzades, l’opció més escollida és la favorable a una amabilització
de l’avinguda, entenent que es manté carril de serveis i accés a veïns.
L’opció de no fer cap actuació, es majoritària en l’enquesta realitzada al 2022.
Si sumem l’opció de fer l’avinguda pel vianant totalment, a les opcions parcials, en les dues
enquestes el resultat és per sobre del 64%.
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EXPLOTADORS
La opinió dels explotadors també ha estat recollida dues vegades, tant amb realitzada per
l’Ajuntament valorar l’experiència de l’estiu del 2021 i a l’ estudi sobre l’amabilització i la
millora de l’espai comercial realitzat al gener del 2022 per Sensotest.

si

parcialment

no

Enquesta Ajuntament 2020

51,54%

18,46 %

30,00%

Enquesta Sensotest 2022

27,00%

31,00%

42,00%

Amb les dades de les enquestes, es pot comparar concretament l’opinió dels explotadors de
l’àmbit de l’avinguda s’Agaró i la seva zona d’influència (a enquesta Sensotest Galeries
comercials i avinguda s’Agaró)
si

parcialment

no

Enquesta Ajuntament 2020

41,94%

34,41%

23,66%

Enquesta Sensotest 2022

28,81%

27,12%

44,07%

Les diferències estan en si s’opta per una amabilització total o parcial, a on fluctuen les
dades.
També cal dir que ha incrementat de l’enquesta del 2020 a la del 2022 els explotadors de la
zona que no opten per una actuació d’amabilització de la zona.
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