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Buidatge de l’enquesta de mobilitat 
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Comentaris sobre mobilitat 

 
Sobre aparcaments: 
 

- Afegir més aparcaments gratuïts 
- Que no s'hagi de pagar en algun pàrquing 
- Hi han masses pàrquings al estiu per motos,estaria be ficar-ne mes per a cotxes. 
- FORA ZONA BLAVA!!!  
- La zona escolar estar molt be per l escola però els veïns de cada zona tindrien que poder 

aparcar,sense multes. Palafrugell esta creixent i s ha de tenir present,no podem anar caminant 
i tenim que aparcar,però sembla que el cotxe el tindrem que ficar a la butxaca. Nomes fem 
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carrega descarrega ,agafem lloc per les basures,els minusvàlids quan parlem de conducció, 
amb tot el respecte es quan tenim un minusvàlid no una minusvàlida, 

- Fan falta moltes places d'aparcament 
 
 
Sobre els estats dels carrers: 
 

- Hi ha carrers del poble on les voreres són massa estretes, això és un problema perquè a més 
hi ha fanals i això fa que no puguis passar i hagis de baixar a la carretera. 

- Quan vaig amb skate es molt complicat fer-ho ja que l'estat de les carreteres és horrible.   
- La nova via que s'ha obert que va des d'Esclanyà fins al polígon em sembla un perill. 
- La seguretat de les seves instalacions publiques 
- sots elevats 
- voreres 
- molts baches 
- voreres 
- tamany de les voreres 
- voreres massa estretes 
- Millor il· luminació 
- Estat de les actuals instal·lacions 

 
Sobre els sentits dels carrers: 
 

- Per anar a un lloc de Palafrugell que  tens a prop s'han de donar moltes voltes per culpa dels 
sentits dels carrers 

- No m’agraden gens els canvis de sentit que han fet nous 
- Per moure’t per Palafrugell necessites un mapa 
- Quan hagis d’anar d’un lloc a un altre que estan a prop i t’hi vulguis apropar amb cotxe has 

de fer la volta a tot Palafrugell 
- Remarcar que per moure’t per Palafrugell et tens que moure massa, fas massa volta circulant 

legalment 
- El sentit dels carrers de Palafrugell no te ni cap ni peus 

 
Sobre transport públic: 
 

- Posar metro o un transport intern del poble (bus, trenet) 
- Mes variacions de horaris a altres pobles/ciutats 
- Ficar mes llocs o el transport es pugui agafar y no només a la estació 
- La puntualitat és quasi impossible si has d'anar a qualsevol lloc en autobús 
- Connectar alguna via de transport més. 
- Afegir horaris del bus per exemple. 
- Que hi hagi més busos de Girona- Palafrugell i Palafrugell- Girona (més aviat i més tard) i 

també cap a Pals 
- Millor comunicació entre pobles i rutes de sarfa més ràpides/directes. 
- Que tinguin actualitzats els cartells amb els horaris de la Sarfa i que responguin al telèfon 

quan es truca.  
- Més línies d’autocar Ja! Si els teus pares estan treballant i no tens moto és molt complicat 

anar als pobles veïns. 
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- Més línies d’autocar o altres vies de transport. 
 

 
 
Reflexió general: 
 
- Que hi hagi un transport públic amb hores més freqüents (si pot ser també crear un transport 
urbà que connecti punts del poble) i que la circulació dins el poble sigui més accessible pels 
vehicles (sentit dels carrers, habilitació de més carrers, eliminació dels carrers habilitats només 
pels veïns, aparcament gratuït o amb alguna condició més àmplia pels residents, etc) 
Gràcies 

 
En la pregunta final de que és més prioritari (parcs o mobilitat): 
 

- El de mobilitat 
- Mobilitat 
- La mobilitat perquè es comú amb tothom i hi ha coses que es podrien millorar i millor per 

tothom, com el sentits etc. 
- El de mobilitat, perquè és el que utilitzo diàriament 
- Transport 
- Mobilitats més important 
- Els carrers perquè hi passa més gent 
- Els carrers 
- La mobilitat, perquè soc jove i necessito transport per anar a diferents jocs. 
- La mobilitat perquè es un tema que ens involució a tots  
- L’aparcament i la circulació al poble són dos problemes constants, Que hagis d’estar donant 

sempre la volta per arribar al centre és de bojos i el fet de restringir l’accés a vehicles en 
alguns carrers encara afegeix més llenya al foc 

- La mobilitat perquè és molt complicat moure’s per dins del poble ja sigui caminants, en bici o 
cotxe (l’estat d’alguns carrers, les estretes voreres, el sentit dels carrers, etc..) 

- El primer 
- Per mi la mobilitat per els carrers, haurien de millorar algunes coses 
- L’aparcament i sentit  dels carres, s’està carregant el comerç local 
- Transport 
- El transport públic 
- Mobilitat perquè no hi ha carril bici 
- L’estat dels carrers, ja que no estan en bones condicions i podria causar problemes al vianants  
- El primer, perquè els parcs son una cosa mes secundaria, la gent es mou cada dia a totes hores 

pels carrers 
- El més prioritat és el transport als pobles petits dels voltants. En concert a Pals. 
- Per mi, el tema més prioritat és la mobilitat, ja que a vegades hi ha accidents de cotxe, alguns 

joves no es poden desplaçar a altres pobles a causa de la manca de transport públic..... Per 
aquestes raons s’ha de tenir més en compte aquest tema. 

- El tema de la mobilització, perquè on es diàriament les persones es desplacen 
- Transport dins del poble ja que els carrers estan mal organitzats. 
- El transport públic. Si es crees una xarxa de transport públic  potent tant entre els pobles 

propers com amb els grans ciutats la gent no utilitzaria tant el transport privat, cosa que faria 
més segurs els camins que connecten els pobles ( com el camí del costat  de la carretera 
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municipal que porta a Calella, o el camí que porta a Escanyà). A més l’ús  freqüent del 
transport públic reduiria la contaminació. 

- La mobilitat i aparcament al poble. 
- Mobilitat. Falten més aparcament pels veïns de Palafrugell durant tot l’any. Haurien de tenir 

alguna prioritat, vers la gent que ve de vacances tres mesos.. i els sentits dels carrers. La plaça 
de darrera la sarfa, per exemple. S’hauria de poder fer tota la volta en els dos sentits. Haver 
de ficar-te per dins el poble per fer una volta que podries fer en 20 segons.... És una tocada de 
nassos pels veïns de la zona! 

- Es mes prioritat el de la mobilitat ja que has d’arribar el teu destí sense haver de recórrer tot 
el poble sencer 

- La mobilitat pel poble, fomentar l’ús de la bicicleta amb seguretat i que la gent es desplaci a 
peu. 

- La mobilitat,perquè es prioritat i l’important per fer qualsevol cosa, anar a treballar, a estudiar, 
aquedar amb els amics, etc. 

 
 
Sí, els del mercadona tindrien  que poder aparcar dins, i escola no tindrien problemes i els veïns 
menys, treuen pàrquing, surten i entren en contra direccions sobretot les motos que aparquen 
tocant el semàfor, baixen ràpid quan arriben tard, els dissabtes i dies de festa aquest barri passa  
de ser una zona residencial a ser les rambles, sense parlar de l’estiu que hi ha més de 25 cotxes a 
cada torn amb horaris diferents, si no  troben lloc pugen la pujada  que ja hem tingut sustos de 
gent que van per la carretera perquè a la vorera no es pot passar per els pals de la llum, aquest 
estiu dos cops els nens que jugaven a fet i amagar es van endur u n bon ensurt, ja a l’alçada de la 
porta de l’escola un d’ells arribava tard a la feina i va veure el lloc però no el a un barri on encara 
es jugava al carrer  i ara els caps de setmana i vacances es juga però no amb la tranquil·litat ni 
d’un parc normal perquè les motos entren inclús per la vorera que venen de la carretera, s’ha 
d’estudiar però siusplau sense treure mes pàrquing. 
 

 


