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Activitat en uns dels carrers del centre de la vila.

Un 80% de la ciutadania va a peu al centre de Castellar

Dijous 9 de març de 2017

Així ho revela una enquesta que l’Ajuntament va realitzar el febrer passat a
555 veïns i veïnes

Un 80% de la població que accedeix al centre de la vila ho fa a peu, segons una
enquesta realitzada el passat mes de febrer a 555 veïns i veïnes. El sondeig,
encarregat per l’Ajuntament, tenia com a objectiu recollir informació sobre els
hàbits de mobilitat i de comportament de la població quan accedeix a l’illa que
conformen els carrers Major, de les Fàbregues, Mestre Ros, Roger de Llúria,
avinguda de Sant Esteve, Sant Pere d’Ullastre, Passeig Tolrà i General Boadella.

Així, les dades obtingudes a partir de l’enquesta indiquen que pràcticament una de
cada dues persones entrevistades (un 48%) no viu al centre però hi va habitualment
a peu. A aquest percentatge cal sumar-hi un 32% dels enquestats que sí que viuen al
centre urbà i que, per tant, també es mouen dins d’aquesta illa sense utilitzar el
vehicle. De la resta d’enquestats, un 17% hi accedeix en cotxe o moto, un 2%, en
transport públic i 1%, en bicicleta o altres mitjans.

Pel que fa a les respostes de les persones que sí que utilitzen el vehicle per accedir al
centre, cal destacar que pràcticament un 35% aparca a la zona blava, un 32% ho fa
en places d’aparcament lliure, un 17% a l’aparcament subterrani de la plaça Major,
mentre que un altre 16% disposa de plaça d’aparcament (en la major part dels casos
en propietat).

Deixant de banda les persones que hi viuen, un 29% dels enquestats visiten
diàriament el centre, un 26% hi accedeix diversos cops per setmana, un 9%, un cop
per setmana i un 4% només ho fa esporàdicament.

Una altra dada significativa de l’enquesta és el rànquing de dies de la setmana que
es va al centre. Destaca que la meitat dels enquestats (pràcticament un 51%) hi va
els dissabtes (dia de mercat ambulant i en què habitualment la gent fa les compres).
El segon dia en què els enquestats visiten el centre és el divendres, amb un 42% dels
casos. La resta de dies feiners, de dilluns a dijous, les persones entrevistades
accedeixen al centre de manera molt similar (amb percentatges situats entre el 30 i
el 34%). El diumenge és el dia que s’hi accedeix amb menys freqüència, ja que
només visiten el centre un 29% dels enquestats.

Finalment, i pel que fa a la franja horària, un 46,5% va al centre en horari matinal,
un 46,5% en horari de tarda i un 11% en horari de vespre-nit.
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