
 

ENQUESTA POLIESPORTIU SA RUTLANA 

RESUM DE RESPOSTES 

En primer lloc, volem donar les gràcies a totes les persones que han participat en                 

aquesta enquesta aportant el seu granet d’arena per ajudar a millorar les nostres             

instal·lacions i iniciatives a l’àmbit esportiu i lúdic. Són moltes les propostes que hem              

rebut i ben segur que ens serviran per encapçalar les nostres properes pases. 

  

A continuació, vos compartim totes les respostes per fer-vos partícips un cop més              

d’aquesta iniciativa, respectant com s’havia estipulat l’anonimat. 

 

   Moltes gràcies a tots i a totes! 

 

 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 

 



 

 
 
 

Com creus que podriem millorar les nostres instal•lacions 

esportives i lúdiques? 

 

 

 

Que estiguesin obertes en es public 

Prohibiendo que dejen perritos sueltos que van a defecar 

 

 

Posa algo per pilotes ns 

 

Que sigui un lloc tant per poder disfrutar nins i nines amb els seus pares, juntament amb altres 

families... Poder fer picnic, mentres poder estar atents dels seus fills 

Amb uns banys públics que estiguin oberts de dia, un bon tancament a les pistes ja que la rejilla que 

hi ha ara es molt fàcil de rompre i fa pena tenir el que tenim i no estigui ben cuidat, i posar bancs per 

a poder mirar els nins jugar a les pistes. 

Cuidant-les 



 

 

més que millorar instal. lacions jo milloraria la organització y fomentació de activitats; així com 

tornetjos ; diades etc. Inclus posar un calendari(a xarxes socials o internet a traves de una app) per 

reservar la pista ja sigui pagant o gratuitament per evitar la masificació de la gent ara amb la 

pandemia ; pero siria millor que tenirles"tancades"com ara es el cas. 

Sembrar s'arbre que falta a sa rutlana a davant ses pistes de fútbol, i arreglar els dos bancs que hi ha, 

tenir uns banys per a poder anar-hi quan ets allà. 

Millorar els bancs que hi ha, posant aros de bàsquet per a nins petits 

 

Arreglant els bancs que estan rumputs, i cuidant les instal.lacions que ja tenim i a poc a poc anar 

canviant o millorant totes les coses que ja tenim. 

La red de tennis 

sa preda pura q m’hos posat alla es crimanal, estaria guapo que es focos s’encenguin de tant en tant. 

S’ha preda d’enterra que hi ha ara mateix es increible, esta massa forta 

 

 

 

Fer un altre petit parc a un altre lloc del poble, ja que ara amb les restriccions no tenim res. Al 

parking de Sa coma a dalt de tot estaria bé posarhi una petita instalacio per a nins i unes taules i 

bancs per a poder fer un "merendero" i papeleres. Un petit lloc dins la natura diferent del que tenim. 

 

Inclure pista de padel, posar gespa per tot 👌🏻👌🏻 

Podrieu millorarle amb l,hambit de que qualsevol persona pogues obrir el llum de les pistes 

Si ,estan obsoletas 

repintada, banys públics, font per beure. 

 

Hauriem de ser més remponsabkes i no fer-les mal bé. 

Banys públics i taules per poder fer picnics 

Crec que estaria molt bé un parc d’skate 

Crec que estan bastant bé. Faltaria una red de voleibol. 

que obrisin el camp de futbol 

Ns 

No 

canviant el sòl 

Posar més llum al parc, banys, llocs per seure 

Estan benissim 



 

 

Que podem nosaltres encendre i apagar es focos 

 

1 responsable de pistas y un petit chiringuito. 

No 

Esta be tot 

Millorant l espai pels més petits i aprofitar la zona de l’aparcament o voltants del parc 

Esta bien así ,pero aumentar variedad de disciplinas deportivas 

Sí 

Afegint noves pistes de diferentes esports 

Un espai tancat multiesports o al menys tapat 

Organitzant algun torneig de poble 

. 

Cistelles més baixetes, skate park, pista per patinar que les pedres fan mal i amb rampes per pujar i 

baixar amb bici o patinet. 

 

 

Estan molt be! 

Més informació sobre com utilitzar-les i gaudir-ne. 

es podría millorar l entorn per tenir diferentes zones per gaudir més de l espai en general .Posar hi 

zones d ombra , bancs ,zones ajardinades ... 

Falta una piscina municipal 

 

 

Deixant anar a jugar a futbol 

Fer un bon manteniment ja seria un bon començament 

Amb noves equipacions per altres activitats esportives 

Cuidar la red de les canastes de basket i millorar la red de tenis 

 

en principi res, si hagués de dir colca cosa diria cuidar més la requilles rompudes. 

Están molt ben equipades gràcies a l'antic govern(PP) que millorà Sa Rutlana. 

Al manco possant les porteries al seu lloc.... 

Afegint arees esportives a la zona d’aparcament 

Millorant el trispol 



 

 

Què milloraries del parc infantil? 

 

 

Iniciatives a fer classes o activitats deportivos per es nins 

Poniendo una Red más alta detrás de la portería para que el balón no pueda llegar llegar a la calle 

Poniendo una Red más alta detrás de la portería para que el balón no pueda llegar a la calle 

 

està perfecte 

 

Esa zona mejorar con bancas para padres o tutores que cuidan 

Tot 

 

Ns vaig a jugar al camp 

 

Posar taules 

unes instal.lacions més variades i divertides per els infants, es pot agafar l'exemple dels parcs 

infantils de palma. Amb un vaixell, castell que sigui més atractiu que el tenim, on poden jugar nins de 

totes les edats. Es pot posar de fusta. 

I colque banc per a poder seure quan els nins juguen per no seure damunt la pedra. 

Tot 

 

actualitzar ses instalacions que hi ha, arreglar ses pistes de petanca i un banc per ses mamàs 

a mi el parc infantil m'agrada però li falta brillar un poc amb el tema que hi hagui algo que als infants 

els hi atregui, per ex un vaixell pirata, un castell... una instalacio més divertida! 

se podria pintar un troçet amb jocs, (rayuela, 3 en raya...) i sembrar més coses verdes o cuidar el que 

hi ha. 

Jo milloraria al Terra 

Practicament ho canviaria tot, la majoria de coses tenen molts d'anys 

El columpio, les màquines d'esports, el tobogan. 

un columpio nomes? aixo esta un poc fei 

 

Milloraria el sol del parc 

 

actualitzar les instalacions i ferles mes divertides. Posar més arbres 



 

 

 

 

No milloraria res esta tot be l,unic que milloraria es la part de el banc arreglar el banc i ferlo nou 

Tot el mobiliaria i el trispol ,a part a l,estiu no te gens d, ombra 

repintada, es trispol. 

 

Està bastant bé 

Falta sombra natural 

 

Els columpios. 

que el obrin 

Res 

 

. 

Renovar tots els elements, que sigui un parc infantil divertit. Li falta ombra. 

Resp 

Res 

 

Ok. 

 

Posar coses per entrenar 

SepArar les maquines de la gent major perquè els petits és poden fer mal. Se podrien recol-locar pels 

defores 

Mantenimiento más a menudo 

Més nou 

Manteniment 

Esta bé. 

Es paviment tot i que està , en general, molt bé 

 

Més columpios I césped més fluix. Més tobogans. 

Hacer un columpio mas alto 

 

Les maquines de gimnasia, y el “columpio” esta molt baix 



 

 

Quina instal•ació o mitjans creus que fan falta? 

 

 

Res 

El trespol, crear una zona d ombra, bancs per seure, millorar ne el tancament... 

El trispol, pens que està bastant desgastat i falten més tobogans, columpios... 

Mes jocs 

Adaptacions per diferents edats 

 

 

Un engronxador més pels grans 

posar barres de esport 

 

arreglar les màquines per fer exercisi ja que estàn sortides de lloc 

Les instalacions i el seu tancat 

Posant mes llocs d, ombre. En s, estiu tot crema i llevant les màquines de exercicis, no son aptes x 

menors de 16 anys i no es lògic que hi siguin. 

 

El trispol 

 

 

 

 

un rocòdrom 

 

Cámaras de vigilancia y parking pagado 

 

 

Ns algo per guardar pilotes públiques per tothom. 

 

Algunes màquines perque les persones majors es puguin ejercitar 

Una sala per a poder fer activitats 

 



 

 

 

 

Uns banys publics per a no haver de fer pipi els infants a dins l'herba. Després tot fa olor a pipi. 

Una piscina municipal 

Banys públics i mes maquinària per a la gent major. 

Cosa que gira 

baños q estiguin oberts 

Sala polivalent 

 

 

Falta més iluminació al parc, uns banys, més bancs 

 

Pista de padel, gespa artificial 

Ninguna 

 

 

 

Algún lloc per esport de rodes, patins, skate, però es que ja tenc una edad ! 

Bancs i taules per berenades 

Parc skate 

Pista de voleibol 

que tanquin la rutlana 

Ningun 

 

. 

Es necessari crear un espai que per sa mala sort que hem tengut ara amb sa pandemia no poder 

utilitzar es parc perque es es pati d.escola es un poc fotut. Els nins necessiten un lloc per ells, 

shauria d.ampliar una mica encara q sigui a un altre lloc del poble 

Piscina 

Res 

 

Padel y chiringuito. 

 



 

 

Ninguna 

Semi arcs per enfilar-se, espai per berenar, banys públics, etc 

Padel 

Paddel 

Paddel 

Un espai tapat per a l'hivern 

Un cistella de basquet per a nins més petits. Així poden practicar l'esport abans 

 

Més bancs per seure i sombra a l'estiu 

 

 

Tenim suficients 

Centre cultural amb tallers de dansa, ioga, grup de teatre, etc. 

reserves on line d instal lació , millorar les pistes ,zones d ombra, fer hi una pista d atletisme no 

necesariament oficial on es pugui mesurar la distancia recorreguda, crear una zona per a esport 

dirigit en grup a l exterior ... 

Zones d'escalada, o per enfilar-se i més columpios 

 

 

Posar la Red mes alta perque la pilota no es vagi al carrer 

 

Arreglar les taules de pedra 

al parc posar mes maquines, barres per millorar el físic muscular 

 

res, els tres esports que es practiquen més tenen un lloc. 

Una millora de les pistes de petanca 

Uns banys operatius. Bancs i taules, papereres de reciclatge 

Una pista de Padel i un parc de calistenia 

Una pista de padel 

Un bar a nes poliesportiu 

 

 

Poner una Red más alta detrás de la portería para que el balón no pueda llegar a la calle 



 

 

Voldries afegir res més? La teva opinió és important! 

 

 

no 

 

Subiendo al cementerio colocar parking pagado 

 

 

Que necessit que obrin ja la rutlana i poder anar a jugar futbol básquet etc 

 

 

S'hauria de crear o posar algun sistema, perque quan els nins d'aqui juguen a ses pistes i venen al.lots 

de fora les treuen per a poder jugar ells. Crec que primer son els d'aqui, qui vulgui venir de fora que 

demani cita. 

 

La possibilitat de poder reservar les pistes ; i aixi no tenirles tancades crec que es molt important. 

Gràcies :-) 

Que ses mamàs necessitam fer exercici i sociabilitzar i riure fent esport. 

P.D: Molt bona iniciativa, necessària per es poble de Fornalutx poder gaudir de bones instal.lacions i 

bona comunicació amb la gent amb activitats en comú. Hem d'unir el poble! 

 

Crec que s'hauria de donar prioritat en l'ús a la gent del poble perque venen molts de Sóller a jugar i 

ja no et deixen fer res. 

No 

estaria be que si demanassis permís poguesis entrar i mantenimts ses mesures de seguritat 

 

 

 

Moltes gràcies per la vostra iniciativa, és molt bona. Mem si es poden cumplir i utilitzar prest. 

 

 

 

Ja que el parc es d,us de l,escola ara mateix montarna un altre a un espai public que pogesin emplear 

tots el nins 



 

 

 

 

Crec que la opinió més important és la dels joves, que en principi serien els més interesats en 

practicar algún esport , sobretot per qüestió d'edad. 

Fer poble 

Gràcies per consultar-nos! 

No, estoc d’acord i contenta amb lea instal•lacions del poble 

 

No, ja basta 

 

. 

Gràcies per aquestes iniciatives! Ho feis molt bé, enhorabona a l.ajuntament per pensar amb 

tothom!! 

 

No 

Sino el feis, vot a nes pp 

Com e dit un responsable de les pistes 

 

No 

 

No el trabajo está bien hecho ,simplemente no relajarse en los cuidados 

 

No relaxar-se en les actuaciones actuales,Bona feina a l'equip de govern 

Sa Rutllana esta molt bé. Però s'ha de tenir mes cura de la gent que ve de fora. Que demanin l'espai i 

la clau i hi hagi un control. 

Tenim unes molt bones instal.lacions i normalment són ocupades per gent que no és de Fornalutx i fa 

que, a vegades, els petits no vulguin entrar a jugar. Potser es podria fer alguns horaris per petits i 

altres per grans. 

 

Poder-lo emprar aviat. 

Què els propietaris de cans repleguin les merdes. 

 

 

Un poc mes de manteniment, pero avui en dia estan molt be 

Estaria molt bé disposar d'un centre de dansa, ball, arts escèniques o algun taller d'activitat física més 



 

 

 

directament relacionada amb la part artística. 

no 

El manteniment del parc és important, s'hauria de tenir més neteja i que quan una instal·lació està 

espatllada, tot d'una sigui arreglada 

 

 

Demano per favor que ens deixin practicar futbol, entenem la situació actual pero nomes volem 

disfrutar de la nostra pasión. 

 

No 

 

 

 

Val més gastar els nostres doblers amb arreglar prioritats com es desprendiment de davant es Turó 

que gastarlos amb coses innecessaries com unes pistes de Padel desmontables 

Una maquina de monedes per poder tenir llum al vespre x poder jugar a futbol amb els focos. Mes 

zones d, ombre i la part de la taula de ping - pong que tengues teulada, aixi tendriem un lloc a cobri x 

els dies que plou. I no tendriem problemes xq anam al parking privat d, abaix. 

 

 

 

Dejad que vayamos a jugar a futbol 

 

 


