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OBJECTIUS. 

 

ü Esbrinar i avaluar el nivell de coneixement, importància i satisfacció de 

divers paràmetres relacionats amb les pràctiques de sostenibilitat. 

 

ü Determinar la capacitat i voluntat d’actuacions personals/ familiars/ 

col· lectives positives i/o negatives per dur endavant un 

desenvolupament sostenible. 

 

ü Establir uns indicadors sintètics i analítics que possibilitin una avaluació 

i seguiment d’accions empreses. 

  

ÍNDEX SINTÈTIC PER BLOCS 
 

BLOCS IMPORTÀNCIA SATISFACCIÓ 
ÍNDEX 

SINTÈTIC 

MEDI AMBIENT 8.29 5.11 

SOCIO ECONÒMIC 7.71 4.5 

SOCIO CULTURAL 8.14 4.83 

4.81 

 
Ø Nivells d’Importància elevats. 

Ø Nivells de Satisfacció baixos. 

Ø Indicadors Sintètics baixos. 
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1.- INDICADORS DE PERCEPCIÓ DE SOSTENIBILITAT  
 

Importància / Satisfacció 
(Base 10) 

Indicadors (Importància / Satisfacció) 
 ACCIONS 

IMPORTANCIA SATISFACCIÓ ADEQUAT  MILLORABLE 
MOLT 

MILLORABLE 
1. g) Protegir, conservar i gestionar parcs naturals 8.88 1 5.65 2 X   
3. d) Garantir nivells alts de qualitat de vida 8.76 2 5.25 5  X  
1. b) Aplicar mesures d’ús racional d’aigua 8.69 3 5.26 4 X   
1. e) Tractament integral de residus sòlids  8.47 4 5.54 3 X   
1. d) Propiciar mesures d’estalvi energètic 8.45 5 5.20 7 X   
1. a) Potenciar l’ús d’energies renovables 8.43 6 4.85 10  X  
3. b) Mantenir les característiques tradicionals pròpies dels pobles  8.42 7 5.94 1 X   
2. b) Fomentar el transport públic  8.40 8 4.71 12  X  
2. c) Promoure activitats productives no contaminants 8.30 9 4.88 9  X  
3. g) Aplicar mesures d’integració soci econòmica i cultural dels immigrants residents. 8.29 10 4.23 19   X 
3. a) Promoure la participació ciutadana 8.19 11 5.22 6    
3. f) Limitar l’entrada de nous immigrants 8.10 12 3.83 21   X 
2. g) Promoure activitats econòmiques distintes de turisme i construcció 8.03 13 4.16 20   X 

3. c) Promoure noves professions relacionades amb el Medi Ambient 7.84 14 4.84 11 X   

1. f) Establir cups d’edif icació del sol rústic 7.71 15 4.35 16  X  
2. a) Evitar l’augment de les places turístiques 7.65 16 4.52 14 X   
2. f) Establir nous polígons industrials sense impacte a l’estructura dels pobles i del 
medi ambient 

7.56 17 4.69 13 X   

1. c) Aplicar mesures de regeneració de platges 7.42 18 4.89 8 X   
2. e) Prohibir l’ús turístic en sol rústic 7.42 19 4.28 17  X  
3. e) Descentralitzar els equipaments i servei públics per comarques 7.37 20 4.47 15 X   
2. d) Limitar la capacitat de l’aeroport 6.63 21 4.26 18 X   

 
Nota: Los conceptos listados en el presente cuadro están ordenados por orden de mayor a menor según el nivel de importancia, seguidos a continuación por su nivel de satisfacción. El cuadro está 
divido por aquellos conceptos que se enc uentran por encima de la media (8), y los que están por debajo. Además se señalan aquellos factores que caben destacar como adecuados, mejorables y muy 
mejorables 

- Destaquen com a “molt millorables” tres factors rellevants: “L’aplicació de mesures d’integració soci econòmica i cultural dels immigrants residents”, “limitar 
l’entrada de nous immigrants” i “ promoció d’activitats econòmiques distintes de turisme i construcció”. 
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CAPACITAT D'IMPLICACIÓ (BASE 100) 

  
ACCIONS DAMUNT MITJA (%)ACCIONS DAMUNT MITJA (%)  

  
MITJAMITJA   
47.8647.86  

  
ACCIONS DAVALL MITJA (%)ACCIONS DAVALL MITJA (%)   

1e) Separació a la l lar dels 
diferents tipus de residus 

88.92 

2f) Establir nous polígons 
industrials a les afores dels 
pobles a través 
d'associacions o 
manifestacions 

15.79 

1b) Disminuir la utilització 
d'aigua 85.22 

2e) Prohibir l'ús turístic en 
sòl rústic a través 
d'assoc iacions cíviques o 
participar en manifestacions 

14.03 

1d) Utilització de bombetes de 
baix consum 

81.14 

3e) Descentralitzar els 
equipaments i serveis 
públics a través 
d'associacions o participar 
en manifestacions 

12.70 

3b) Fomentar les activitats 
tradicionals a l'entorn familiar 

76.37 

 

2d) Limitar la capacitat de 
l'aeroport a través 
d'associacions cíviques o 
participar en manifestacions 

10.64 

  
 
RESULTATS SINTÈTICS 
 
A – RESULTATS 
 

1.-L’índex sintètic de percepció no arriba a l’aprovat (4,81). 

 

2.-Es dóna màxima importància al bloc medi ambiental (8,29) i resulta el més 

satisfactori (5,11).  

 

2.1 Es dóna la màxima importància a la protecció de la naturalesa, 

qualitat de vida, ús i gestió dels recursos naturals (aigua, residus 

sòlids, energia), essent adequats en general el seu nivell de 

satisfacció. 

2.2 Resulta significatiu el nivell alt d’importància que es dóna a la 

immigració (la limitació d’entrada) i la màxima insatisfacció per la 

seva situació. També resulta rellevant el baix nivell d’importància que 

es dóna a l’ús del sòl rústic. 
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3.-El posicionament i la capacitat d’implicació més positiva es dóna també al bloc 

medi ambiental. 

 

3.1 Els nivells màxims de posicionaments es tornen centrar als 

espais naturals i, en general a la gestió dels recursos naturals. A la 

vegada els nivells mínims afecten a “evitar l’augment de places 

turístiques” i l’ús i gestió del sòl rústic. 

 

3.2 La implicació es concentra amb accions dins l’entorn 

individual/familiar de millor gestió dels recursos. De nou el nivell més 

baix d’implicació fa referència al rústic, turisme, immigració ... 

 

B – CONCLUSIONS 

 

1. Està arrelada la importància que tenen els temes relacionats amb la natura, 

especialment aquells referits a espais naturals i la millora de la gestió dels 

recursos naturals (aigua, energia i residus sòlids). 

2. No es relaciona, no es percep sinèrgia, entre els blocs medi ambientals, 

soci econòmics i soci culturals com àmbits imbricats dins la sostenibilitat. 

3. El concepte medi ambiental, com valor, més apreciat, es compren com 

“espais oberts”. No es lliga a conceptes dinàmics tal com parcs naturals, 

etc. 

4. El nivell d’implicació es concentra bàsicament a accions individuals i en 

poques referències a actuacions participatives i col· lectives. 

5. Pareix necessària una acció pedagògica d’interrelació, de manera clara i 

evident, entre els tres àmbits de la sostenibilitat com possibilitat única de 

garantir el nivell de vida i benestar individual, familiar i col· lectiva. 


