RESULTATS DE L'ENQUESTA SOBRE CARTELLERIA
Hi han participat 105 persones, de les quals 96 eren de Torelló (91,4%) i 9 no (8,6%). En
general, les respostes, majoritàriament, diuen que no hi ha prou cartelleres informatives a
Torelló; que les que hi ha estan força ben situades; i que se n’haurien de posar més.
Preguntes:
Creus que hi ha suficients cartelleres informatives a Torelló?
Sí: 38 (36,2%)
No: 67 (63,8%)
Estan ben situades i/o repartides per tot el municipi?
Sí: 68 (64,8%)
No: 37 (35,2%)
En posaries més? En trauries alguna?
Sí: 71 (68,3%)
No: 33 (31,7%)
On n'instal·laries? Quines trauries?
En aquest apartat s'han registrat 63 respostes. Hi ha hagut molta diversitat de propostes
d’ubicació, però en destaquen algunes, com ara:
-Places (Vella, Nova, Sardana, de la Vila, dels Lleons, Germà Donat, placeta Pujol, Sant Fortià,
Països Catalans, Torners):
33 vots
-Al centre:
26 vots
-A prop de les escoles i institut:
21 vots
-Barri de Montserrat:
10 vots
-Zona esportiva i piscines:
9 vots
-Mercat Municipal:
8 vots
-Parcs i jardins de Can Parrella:
7 vots
-CAP:
6 vots
-Skate Park de La Cabanya:
6 vots

Propostes detallades de noves ubicacions:
- En falten al barri de Montserrat (només n’hi ha una). Suggeriments: plaça dels Lleons, plaça Vella, zona
esportiva
- En falten al centre
- Mercat Municipal, plaça dels taxis, zona esportiva
- Quatre Cantons i aparcament Mercat Municipal
- Plaça dels taxis
- Vora col·legis, al CAP, plaça de la Sardana , benzineres , supermercats, parades de bus, al costat del
tanatori, Club Tennis, camp de futbol, piscines, estació de tren, altra banda del pont de Sant Vicenç, a
l’Ajuntament i jardins de Can Parrella
- Zona del centre
- Davant d‘escoles, plaça Nova
- A cada parc i a prop de cada escola, plaça Vella, plaça Nova, jardins de can Parrella, davant de la futura
sala polivalent pavelló, CAP, Mercat Municipal i skate parc
- Carrer del Pont, plaça Vella, jardins de can Parrella, plaça dels Torners, zona esportiva, Mercat
Municipal, skate parc
- Al centre del poble, zona de la Cabanya (Esclat) i al barri de Montserrat
- Al centre
- Plaça Vella, Travessera entre el carrer Canigó i la Gleva, plaça Nova
- Plaça Vella, zona esportiva i altres punts de gran afluència de persones
- Plaça Països Catalans i plaça Sant Fortià
- Davant de les escoles, CAP, pavelló municipal, Pèrgola
- Zona de l'IES Cirvianum, CAP, zona esportiva, Casal d'Avis, zona de l'escola Vall del Ges
- Als polígons
- A la plaça Vella, skate parc i plaça de la Vila
- Al carrer Progrés
- Zona esportiva, carrer del Ter (zona Gimnàs Wellness)
- Al carrer Sant Miquel
- A cada plaça
- A les entrades nord i sud del poble
- Al Mercat Municipal
- Al Skate park (al costat de la llar d’infants), a la plaça Vella (o a la plaça de la Rogelia, al costat), a la
placeta del bar l'Engruna, als jardins Vicenç Pujol, a la plaça dels Països Catalans
- Al barri de Montserrat
- Al carrer Progrés, a la vora de centres escolars, al CAP
- A l’institut Cirviànum
- Al barri de Montserrat, plaça Sant Fortià, plaça dels taxis
- A la zona piscines, zona Esso, escola Marta Mata, institut
- A la façana de Gestiomat (per anunciar els actes que s’hi fan)
- Al centre
- A la plaça Vella, a la plaça de la Vila, a recintes tancats com el Mercat Municipal
- Al Mercat municipal, al CAP Torelló
- A totes les places i parcs
- A l’entrada dels polígons industrials
- Als punts on passa molta gent i/o s'hi espera molta estona (prop de les escoles, parcs i places on van
famílies a jugar, etc)
- A la zona de l’Institut
- A les diferents places del poble i en llocs de molta concurrència com prop de les escoles/institut, Mercat
Municipal
- Al barri darrera estació

- A la plaça dels Lleons, plaça Vella, prop de les parades d'autobús, davant de l'Institut i de les escoles
- Al carrer Sant Miquel, plaça dels Taxis
- A la plaça del Gat, al costat de l’escola Dr. Fortià Solà
- A les escoles, en alguns punts amb molta concurrència com la plaça Nova
- Al barri de Montserrat
- A prop de les escoles
- Als polígons industrials, zona del Institut, escola Marta Mata
- A la rotonda del pont de Conanglell, a la zona del Skate Park
- A l'altra banda de la via del tren
- A la plaça Germà Donat

Buidat d’aportacions:
- Cartelleres digitals.
- La majoria estan en un estat lamentable
- S’han de netejar i fer un bon manteniment
- Cartellera digital on visibilitzar actes i activitats d'entitats del poble. I cartellera gran (tipus lona) a la
plaça Nova amb la programació del Cirvianum
- Cal replantejar el seu disseny
- Cal netejar-les
- És important l'espai de la cartellera i estaria bé marcar pautes: no està bé que es pengin 6 cartells
iguals en un mateix plafó o cartellera tapant directament altres cartells sense respectar dates
- Es fan moltes activitats i les entitats es tapen les unes a les altres
- Si es posen cartelleres a les entrades, quan passi amb vehicle pel poble, es trobarà amb la informació
visible
- Haurien de ser d'un format que evitessin que les discoteques es dediquin a rebentar qualsevol
campanya de publicitat que fan les entitats del poble (la manera no és molt complicada: les entitats
solen treballar amb cartells DinA3 / màxim DinA2, les discoteques sol ser DinA0 o inclús més gran: alguns
dels panells podrien tenir l'alçada d'un DinA3 (i l'amplada més gran, per permetre posar diferents cartells
de costat, de diferents entitats), així les discoteques ja no hi enganxarien res en aquell lloc.
- Canviar el disseny actual per fer-les més àmplies i funcionals
- S'hauria de fer un estudi
- Cartelleres amb vidrieres
- Millorar la retolació de l’accés a zones amb més activitat del poble (per la gent que ve de fora): zona
esportiva, Residència i Rocaprevera, Teatre Cirvianum, plaça Sardana, plaça Joanot Martorell, Skate
parc, ambulatori, Tennis Torelló, polígons. I indicacions de sortida en direcció a Vic, Sant Vicenç i Sant
Pere, Ripoll, Olot
- El disseny o format de les cartelleres no és el més adequat. Es basa en que uns cartells vagin tapant els
altres, especialment quan són cartells grossos. Tothom vol la zona del mig, i els cartells petits no duren
gaire. Hi hauria d'haver cartelleres en les quals s'hi poguessin posar cartells mida A4 de les entitats del
poble
- Respecte a la programació que es penja, les entitats del poble pengen programes i les discos i sales de
concerts ho tapen tot amb la seva propaganda
- Cartelleres noves, molt més grosses, perquè les d’ara no es veuen bé
- Fer un millor manteniment
- Cal reservar-ne algunes exclusivament a les entitats
- Cal senyalitzar les instal·lacions esportives, per exemple el Club Tennis Torelló
- Senyalització Club Tennis Torelló i senyalització empreses zona Puigbacó
- Falta senyalitzar el Club Tennis Torelló
- Falta senyalització del Tennis Torelló

