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1a) Presentació de l’enquesta
El Parc de Ca n’Oriol constitueix un dels pulmons verds més importants de la ciutat i una de les zones
d’esbarjo i d’estada amb més afluència d’usuaris del municipi.
L’Ajuntament de Rubí vol promoure un projecte de millora per tal que aquest espai recuperi la
centralitat que mereix dintre de la ciutat.
Amb l’objectiu de conèixer les sensibilitats de la ciutadania envers el parc, es planteja una
enquesta per copsar opinions sobre l’estat actual i propostes futures, i per a poder identificar i
establir criteris sobre un futur projecte de millora del Parc de Ca n’Oriol.

FITXA TÈCNICA DE L’ENQUESTA
 El qüestionari utilitzat ha estat consensuat i redactat amb responsables municipals del procés de
participació ciutadana.

 S’ha enquestat una mostra de 410 persones, residents a Rubí, mitjançant un procés aleatori
d’entrevistes domiciliàries, amb una distribució mostral proporcional als habitants per districtes i
trams d’edat.
 Per un volum mostral de (n=410) s’assumeix un error mostral global de ±4,8% (significa que el “valor
real” està en un interval de ±4,8% del percentatge resultat que es presenta a l’informe).

 Treball de camp realitzat del 12 al 20 de juliol de 2018, per l’equip d’enquestadors de Vox Populi.
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1b) Distribució mostral per Districte de residència (V4 – a1; V5 – a2)
 El disseny mostral és proporcional a la distribució de la població de Rubí per districtes, proporcionada pel Gabinet
d´Estudis, Estadístiques i Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Rubí.
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1b) Característiques de la mostra enquestada
 El disseny mostral és proporcional a la distribució per trams d’edat i districtes segons la distribució de la població de
Rubí. S’ha buscat enquestar el mateix volum d’homes que de dones per a tots els trams d’edat.
 1 de cada 3 persones enquestades ha nascut a Rubí (35%); un 28% ha nascut a Catalunya, un 22% a la resta
d’Espanya i un 16% fora d’Espanya (majoritàriament fora de la Unió Europea).
 3 de cada 4 persones enquestades fa més de 15 anys que viuen a Rubí (la majoria fa més de 20 anys).
Trams d’edat (V7 – c)

Sexe (V6 – b)
30%

22%
20%
49%

51%

19%

16%

15%

12%

Homes
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10%

6%

Dones
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16-25
anys

Lloc de naixement (V8 – d)

26-35

1%

35%

5%

BCN Província
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Resta Espanya

22%

Base mostral: Total (n=410)
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Resta Catalunya
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Quants anys fa que viu a Rubí (V13 – g)
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1b) Característiques de la mostra enquestada
 El nivell d’estudis majoritaris és fins a Secundària (72%
agrupant elemental i superior). Un 11% té estudis
universitaris.
 Un 56% de la població enquestada treballa; entre ells, un
58% treballen a Rubí; i un 33% com empleats de serveis i
comerç. Entre la població que no treballa, un 23% són
jubilats, un 10% està a l’atur i un 6% es dedica a les feines
de la llar (exclusivament dones).
Situació professional (V10 – f)
Estudiant

Nivell d’estudis màxim acabats (V9 – e)
Sense Estudis

1%

Estudis Primaris

16%

Batxiller elem., FPI, EGB, ESO

30%

Batxiller sup. BUP/COU, FPII

42%

Universitaris Grau Mig

5%

Universitaris Superior

4%

Postgraduats / Màsters

5%

Aturat

10%

2%
0%

Jubilat / Pensionista

23%

Feines de la llar
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Base mostral: Total (n=410)

6%

Feines tècniques

8%

Feines administratives

Treballa a Rubí o fora de Rubí (V12 – f2)

7%

Empleat comand. i direcció

2%

Empleat industrial

Rubí

11%

Empleat Serveis / Comerç

42%

22%

Funcionari / Empleat Públic

58%

2%

Empr. Autònom / Industria

2%

Professional Liberal

2%
0%

Fora de Rubí
Base: Població ocupada
(n=229; 56% de mostra total)

10%

20%

30%

Enquesta d’opinió sobre el Parc de Ca n’Oriol

6

2a) Coneixement del Parc de Ca n’Oriol
Coneix el Parc de Ca n'Oriol i el seu entorn?
(V14 – D1)

11%

Si, el coneix
No coneix el PCO
Base: Total (n=410)
89%

 La immensa majoria de la població enquestada coneix el
Parc de Ca n’Oriol i el seu entorn.
 És a aquestes persones a qui se’ls hi farà la majoria de
preguntes de l’estudi d’opinió sobre el Parc, encara que es
veurà que el fet de conèixe’l no significa anar-hi.

Entre el 90% de població que coneix el Parc de Ca n’Oriol, en ser tan majoritari, no hi ha característiques específiques.

Sabent que és molt minoritari, aquest 11% de població de Rubí que no coneix el Parc es caracteritza per:
 Un 60% són menors de 55 anys (vs un 70% de menors de 55 anys entre els que sí coneixen el Parc).
 Un 55% fa menys de vuit anys que viuen a Rubí ( entre els que sí coneixen el Parc, el pes d’aquest segment de
nouvinguts es redueix a un 11%).
 Un 25% es concentra al Districte 3, en major mesura al barri de Les Torres.
 Hi ha un pes significatiu dels que treballen fora de Rubí (43% vs un 21% entre els que sí coneixen el Parc).
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2a) Elements del Parc de Ca n’Oriol que coneix
Al Parc de Ca n'Oriol hi ha diversos elements paisatgístics, arquitectònics-històrics, culturals, esportius, etc.
Podria enumerar alguns dels que coneix? (V29 – DU9 – resposta oberta)
22%

Menciona elements

78%

Elements coneguts mencionats

NS/NC o no menciona cap
element

Natura, bosc, arbreda, l'arbre
centenari

Base: Coneix el PCO
(n=363; 89% de mostra total)

Esport (tirolina, petanca, pistes,
gimnàstica)

42%
31%

Masia de Ca n'Oriol i altres
elements arquitectònics

 8 de cada 10 ciutadans que coneix el Parc de Ca
n’Oriol mencionen elements coneguts.
 En cada aportació es mencionen un promig de 3
elements diferents, destacant els relacionats amb
la natura i elements esportius.
 En alguns elements s’utilitzen diferents paraules
per definir-los, per exemple amb l’arbre centenari
(l’arbre amb els ferros) o la Rosa dels Vents (o
brúixola) del Mirador.
 Apareixen alguns dubtes que mostren la
necessitat de més informació que es podria donar
sobre els elements del Parc.

21%

Ruines romanes, jaciment, fosses

18%

Els camins, el mirador, la
panoràmica

9%

Zona infantil (gronxadors,
tobogans)

9%

Zona de picnic (taules, bancs)

6%

Pipican per als gossos

5%
0%

10%

20%
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Base: Menciona elements coneguts
(n=283; 69% de mostra total)

 Hay una masía, un mirador, la torre y una iglesia pero creo que ya está fuera del parque.
 Hay unos muros y unas piedras, no sé si son ruinas romanas.
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2b) Freqüència d’anar al Parc de Ca n’Oriol
Amb quina freqüència va al Parc de Ca n'Oriol? (aproximadament, de mitjana)
(V16 – D3)
1% 2%
15%

Diverses vegades al dia

5%

Una vegada al dia
17%

12%

Més d'un cop per setmana
34%
16%
26%

Mínim un cop per setmana
Mínim cada 15 dies

Mínim un cop per setmana
Esporàdicament durant l'any

Més d'una vegada l'any
23%

No hi acostumo a anar
Base: Coneix el PCO
(n=363; 89% de mostra total)

No hi he anat mai

49%

Mai
Base: Coneix el PCO
(n=363; 89% de mostra total)

 1 de cada 3 ciutadans que coneixen el Parc de Ca n’Oriol hi van amb una freqüència setmanal. La meitat hi va amb
una freqüència mensual o vàries vegades l’any; i menys d’un 20% coneix el Parc però no hi acostuma a anar.
 Per districtes, són els habitants dels Districtes 4, 5a i 6a els que hi van amb més intensitat (amb un volum d’un 39%,
42% i 43% dels habitants, respectivament).
 Per grups d’edat, són els més joves els que hi van amb major freqüència: un 35% dels menors de 35 anys hi van
setmanalment, en contrast amb un 26% dels majors de 55 anys. Entre aquest grup de majors de 55 anys, un 35% no
hi acostuma a anar mai. Potser amb les reformes i considerant les seves demandes hi aniran més sovint...
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2b) Mitjà de desplaçament habitual al Parc de Ca n’Oriol
Com es desplaça habitualment fins al Parc de Ca n'Oriol?
(V17 – A4)
A peu

 Accedir a peu a Ca n’Oriol és el mitjà de
desplaçament majoritari: 3 de cada 4 ciutadans
que coneix el Parc de Ca n’Oriol hi va a peu.

73%

En cotxe o moto

 1 de cada 4 hi va amb moto o cotxe; en la
mateixa proporció per a tots els trams d’edat, i
especialment els que hi van esporàdicament
(un 34% dels que van al Parc esporàdicament
ho fan en cotxe o en moto en contrast amb els
que hi van habitualment, on només un 14% hi
va amb vehicle motoritzat).

23%

En autobús

2%

En bicicleta

1%

NS/NC

1%
0%

20%

40%

60%

Vostè o algú de la seva família té alguna limitació física
que dificulti la seva mobilitat per accedir o moure's pel
Parc de Ca n'Oriol? (V19 – A4b)

80%

 Gairebé ningú hi accedeix amb transport públic
(es veurà com és una de les demandes en
relació als accessos).
 I només un 1% hi accedeix amb bicicleta (i
també més endavant apareixerà la demanda de
rutes amb carrils bici).

5%
Si
No
95%
Base: Coneix el PCO
(n=363; 89% de mostra total)

 Només un 5% afirma tenir limitacions físiques que dificulti la mobilitat i l’accés al Parc
de Ca n’Oriol.
 Ara bé, com es veurà més endavant, la demanda de fer accessible el parc per a
persones amb mobilitat reduïda i per a cotxets de criatures apareix amb més intensitat
que el fet de declarar que es tenen limitacions físiques.
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2c) Activitats que realitza al Parc de Ca n’Oriol

Quan va al Parc de Ca n'Oriol, quines activitats hi realitza?
(V24 – DU7 – multiresposta)
Passejar sense mascotes

59%

Jugar amb els nens

26%

Passejar-hi la mascota/es

18%

Hi surto a córrer o a fer exercici

12%

Fer celebracions particulars
Assistir a activitats organitzades per
l'Ajuntament i per les Entitats
NS - NC

Base: Coneix el PCO
(n=363; 89% de mostra total)

 Passejar pel Parc de ca n’Oriol és l’activitat
majoritària, especialment entre els majors de 55
anys (augmenta fins un 73% vs un 48% entre
menors de 35 anys).
 Jugar amb els nens és una activitat que en
major mesura realitzen els d’edats intermèdies
(36 – 55 anys): augmenta fins un 37%, entre
els menors de 35 anys es redueix fins un 20%, i
val la pena destacar que un 16% dels majors
de 55 anys també van amb els néts i netes.

8%
6%
2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

 Els joves entre 16 i 35 anys destaquen per ser
els que més hi fan celebracions particulars (un
14% vs un 4% entre majors de 55 anys).
 Les dues activitats on no hi ha diferències
significatives per edats són passejar-hi la
mascota i assistir a activitats organitzades per
l’Ajuntament i Entitats.
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2c) Activitats que fomentaria al Parc de Ca n’Oriol
Al Parc de Ca n'Oriol es realitzen multitud d'activitats relacionades principalment amb l'esbarjo i l'esport.
Quines activitats que s'hi realitzen actualment li agraden i creu que s'haurien de fomentar des de l'Ajuntament?
(V26 – DU8a – resposta oberta)
Fomentaria activitats

Activitats a fomentar

31%
NS/NC o no fomentaria cap
activitat
69%

Base: Coneix el PCO
(n=363; 89% de mostra total)

Esportives: curses, gimnàstica,
pistes, petanca…

40%

Festes populars i regionals

18%

Activitats i zones de joc infantils

 2 de cada 3 ciutadans que coneix el Parc de Ca
n’Oriol fomentaria més activitats.
 Persones de totes les edats fomentarien més
activitats esportives: curses, competicions de pistes,
gimnàstica i petanca. Juntament amb rutes de
senderisme per conèixer millor el Parc i l’entorn.
 Les festes populars, regionals (Dia de Andalucía, de
Galícia), culturals, festivals de música són l’altre
conjunt de demandes, no només entre els joves.

16%

Senderisme, passeig i rutes

13%

Activitats lúdiques, d'esbarjo per a
totes les edats

10%

Zones de picnic per festes

9%

Activitats musicals, culturals,
festivals per a joves

7%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Base: Fomentaria activitats
(n=252; 61% de mostra total)

 Activitats i jocs per infants (amb zones de picnic on
celebrar aniversaris i berenars)
 A la zona de petanca que hi hagi bancs i taules per jugar a jocs de taula (domino, cartes, escacs).
 Más actividades enfocadas a la naturaleza para conocer mejor el Parque.
 Promocionar las fiestas autonómicas con cosas para todas las edades.
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2c) Activitats que introduiria al Parc de Ca n’Oriol
Quines noves activitats introduiria que actualment no es realitzen? (encara que vostè no hi assistís)
(V27 – DU8b – resposta oberta)

Introduiria activitats
50%

50%

Activitats que introduiria

NS/NC o no introduiria cap
activitat

Esportives: cross, aparells
gimnàstica, torneigs, ioga

Base: Coneix el PCO
(n=363; 89% de mostra total)

Activitats i zones de joc infantils

40%
19%

Activitats musicals i culturals

 La meitat dels ciutadans que coneix el Parc de Ca
n’Oriol introduiria noves activitats.
 Molt semblant a les aportacions d’activitats que es
fomentarien, l’esport per a totes les edats destaca
sobre la resta d’activitats. Juntament amb rutes de
senderisme per conèixer l’entorn.
 2 de cada 10 aportacions introduirien més activitats
per infants i zones de jocs.
 Les festes populars, culturals, festivals de música
són l’altre conjunt de demandes, no només entre
els joves sinó per a totes les edats.

12%

Activitats d'esbarjo (i circuits agility
per mascotes)

11%

Senderisme, rutes senyalitzades per
conèixer l'entorn

11%

Festes populars i regionals (amb
menjars populars)

9%

Activitats per adolescents i joves

8%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Base: Introduiria activitats
(n=183; 45% de mostra total)

 Actividades para educar a la gente de cómo se trata el entorno, la fauna, los árboles…
 Actividades vecinales, celebraciones colectivas con conciertos y espectáculos.
 Actividades para la juventud como paseos en bici.
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2c) Activitats que regularia o prohibiria al Parc de Ca n’Oriol
Quines activitats que actualment s'hi realitzen prohibiria o regularia?
(V28 – DU8c – resposta oberta)

24%

Regularia activitats
NS/NC o no regularia cap
activitat

76%

Base: Coneix el PCO
(n=363; 89% de mostra total)

 Només 1 de cada 4 ciutadans que coneix el Parc
de Ca n’Oriol regularía o prohibiria activitats.
 Destaquen les mencions al botellón i l’accés amb
motos de nit com una activitat a regular important.
 Es demanen papereres per afavorir la neteja dels
espais on es fan festes, i per recollir els
excrements dels gossos.

Activitats que regularía
El botellón i les motos

64%

Festes d'aniversaris i particulars
(brutícia, soroll, foc)

18%

Concienciar sobre la convivència i
cuidar l'entorn

14%

Els gossos: recollir excrements en
papereres, van solts

10%

Les pilotes a les pistes, la tirolina
amb més cura

6%
0%

20%

40%

60%

Base: Regularia activitats
(n=87; 21% de mostra total)

 I altres aportacions van en la línia de conscienciar a
la ciutadania per a que cuidi un espai que ha de ser
per a tothom.
 No prohibiría nada. Hay que concienciar más que prohibir.
 Obligar que recojan las cacas de los perros pero hay que poner más papeleras.
 El botellón, las fiestas de cumpleaños, o por lo menos que lo recojan cuando se van.
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2d) Valoració del Parc de Ca n’Oriol, els accessos i els camins
→ Quina opinió té de l'estat actual del Parc de Ca n'Oriol i el seu entorn? (V15 – O2)
→ Quina opinió té dels accessos que té el Parc de Ca n'Oriol? (V20 – A5a)
→ Quina opinió té dels camins interiors del parc que comuniquen els diferents elements (per exemple entre el
bosc i el mirador, el golf de Sant Cugat i la masia, els camins de l’entorn de la masia, etc)? (V22 – A6a)
Estat actual del Parc 4%
Accesos al Parc 1%

47%

43%

Camins interiors 2%

39%

0%

20%

Molt bona

Bona

8% 2%

35%

10% 2% 3%

41%
48%

40%
Correcta

60%
Dolenta

4%

7%

80%
Molt dolenta

1%

4%

100%
NS/NC

Base: Coneix el PCO
(n=363; 89% de mostra total)

 La meitat dels ciutadans que coneixen el Parc de Ca n’Oriol opinen que l’estat actual és bo o molt bo. I arriba fins el
85% si s’inclou els que opinen que és correcte.
 Hi ha diferències entre grups d’edat: entre joves fins a 35 anys arriba fins un 94% els que opinen que és bo o
correcte, proporció que descendeix fins un 74% entre els majors de 55 anys.
 En relació als accessos descendeix el percentatge de ciutadans que opinen que són molt bons o bons i no arriben a
ser la majoria (44%). Si segmentem entre els que van al Parc almenys un cop per setmana, augmenta fins un 57%
els que opinen que els accessos són bons o molt bons (entre els que hi van esporàdicament descendeix a un 42%).
 L’estat dels camins interiors és l’aspecte pitjor valorat: 4 de cada 10 opinen que el seu estat és bo o molt bo. La
meitat opinen que el seu estat és correcte; a les dues següents pàgines veiem quines millores es demanden.
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2d) Millores proposades per als accessos al Parc de Ca n’Oriol
Quines millores proposaria en relació als accessos per arribar fins al Parc de Ca n'Oriol?
(V21 – A5b – resposta oberta)

Menciona millores

50%

50%

NS/NC o no milloraria res
Base: Coneix el PCO
(n=363; 89% de mostra total)

 La meitat dels ciutadans que coneix el Parc de Ca
n’Oriol mencionen millores per als accessos.
 La demanda de més neteja, manteniment i
condicionar millor els accessos que ja hi ha és
majoritària (concreten l’accés de l’escola, del
descampat, de les pistes).
 Es concreten millores per l’accessibilitat amb
mobilitat reduïda: més rampes i més amples, amb
baranes i pendents menys inclinades.
 Es demana aparcament per cotxes i bicis, i més
parades de transport públic (probablement relacionat
amb l’escàs accés en aquests mitjans).

Millores per als accessos
Més neteja i manteniment dels
accesos que ja hi ha

41%

Condicionar per facilitar l'accés
(aplanar, omplir esvorancs)

19%

Accessibles per Mobilitat reduïda

16%

Senyalització dels accessos dins i
fora del Parc

13%

Aparcament per cotxes i bicis, i més
parades de transport públic

12%

Pavimentar alguns accessos amb
asfalt o antilliscant

8%

Crear més accessos (a baix, als
laterals, zona aparcament)

6%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Base: Menciona millores accessos
(n=183; 45% de mostra total)

 Más alternativas para entrar en el parque, que hay pocas, por la parte de abajo y por el lateral.
 Asfaltar la entrada del cole que está fatal.
 Para llegar está un poco lioso con los cruces.
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2d) Millores proposades per als camins interiors del Parc de Ca n’Oriol
Quines millores proposaria en relació als camins interiors del Parc de Ca n'Oriol?
(V23 – A6b – resposta oberta)

38%
62%

Si, proposa millores
NS/NC o no proposa millores
Base: Coneix el PCO
(n=363; 89% de mostra total)

 2 de cada 3 ciutadans que coneix el Parc de Ca
n’Oriol mencionen millores per als camins interiors.
 Torna a ser majoritària la demanda de condicionar,
netejar i mantenir (especialment després d’episodis
de pluja on es creen esvorancs).
 Amb menys intensitat, es proposa incorporar més
zones enjardinades i amb ombra, i mobiliari urbà
com papereres, fonts, bancs, fanals i senyalització.

Millores per als camins interiors
Condicionament: omplir amb terra,
aplanar, més amples

44%

Neteja, manteniment i vigilància

38%

Zones verdes, arbres i ombres

9%

Mobiliari del parc: papereres, fonts,
bancs, iluminació

8%

Paviment antilliscant, reconstrucció
murs, senyalització de zones

8%

Adaptats a Mobilitat reduïda i rodes
(cadira de rodes, cotxets i bicis)

7%

Zones i camins per a gossos solts

 Torna a sortir la demanda d’adaptar els camins per a
la mobilitat reduïda, cotxets i bicicletes.

3%
0%

10%
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50%

Base: Menciona millores camins
(n=138; 34% de mostra total)

 I malgrat ser reduïda, es demana que hi hagi camins
on es permeti deslligar els gossos
 Arreglar los baches con tierra. Sobre todo no asfaltar.
 Que se planten más árboles porque falta sombra en verano.
 Es difícil pasear con un carrito de bebé.
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2e) Espais del Parc de Ca n’Oriol que considera millorables
 8 de cada 10 ciutadans que coneix el Parc de
Ca n’Oriol considera que els espais que es
suggereixen a la pregunta són millorables
(només un 6% diu que no hi ha cap espai
millorable, i un 10% no ho sap).

Quins d’aquests espais existents al Parc de Ca n'Oriol
considera que són millorables?
(V33 – DU10a – multiresposta)
Bosc antic

 Entre els que hi van habitualment (almenys un
cop per setmana) augmenta fins a 9 de cada 10
els que consideren millorable algun d’aquests
espais suggerits.

30%

Espais d'estada i esbarjo

28%

Camins

25%

Tots aquests aspectes

 Amb poques diferències, la majoria opinen que
cal millorar tant el Bosc Antic, com els espais d’
esbarjo i els camins. Fins i tot entre qui opina
que l’estat del Parc és molt bo, bo o correcte, la
majoria (85%) creu que són millorables.

23%

Espais vinculats a l'antiga petanca

10%

NS/NC

10%

No hi ha cap aspecte millorable

6%
0%

10%

20%

30%

Base: Coneix el PCO
(n=363; 89% de mostra total)

40%

50%

 El segment de majors de 55 anys són els que
opinen amb diferències significatives que cal
millorar el Bosc Antic.
 Ara bé, tots els grups d’edat opinen amb la
mateixa intensitat que cal millorar els espais
vinculats a l’antiga petanca : 4 de cada 10 entre
els que creuen que cal millorar algun dels
aspecte suggerits.
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2e) Espais que voldria que s’incloguessin al Projecte

Quins d’aquests nous espais voldria
que s’incloguessin en el projecte?
(V35 – DU11a – multiresposta)
Zones d'estada i d'esbarjo

 9 de cada 10 ciutadans que coneix el Parc de
Ca n’Oriol voldria que s’incloguessin al Projecte
algun dels 8 espais suggerits (només un 6% no
inclouria cap nou espai).

49%

Àrees de joc infantil

 El segment de ciutadans que demanen amb més
intensitat incloure nous espais al Projecte són
els que fa menys de 20 anys que viuen a Rubí i
treballen fora Rubí.

46%

Àrees de joc per joves

35%

Espais per realitzar picnic

33%

Zona de gimnàstica a l'aire lliure

27%

Zona de jocs d'aigua

26%

Pista poliesportiva

 Alguns espais tenen una comprensible relació
directa amb grups d’edat:
 Els menors de 35 anys demanen amb més
intensitat una àrea de jocs per a joves i la
zona de gimnàstica a l’aire lliure.

15%

Zona d'esbarjo de gossos

14%

Tots aquests nous espais

13%

No inclouria cap nou espai

 Els de mitjana edat (36 – 55 anys) demanen
amb més intensitat la zona de jocs infantils i la
pista poliesportiva.

6%

NS/NC

2%
0%
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40%

Base: Coneix el PCO
(n=363; 89% de mostra total)

50%

60%

 Els majors de 55 anys es decanten per
incloure tots els espais suggerits, sense
excloure’n cap.
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2e) Mesures energètiques i materials naturals per les obres de millora
Tenint en compte que els parcs han de ser respectuosos amb
el Medi Ambient, quines mesures d’eficiència energètica
aplicaria al Parc de Ca n'Oriol? (V37 – EF10a – multiresposta)
Enllumenat LED

70%

Plaques Fotovoltaiques (solars)

 L’enllumenat LED és la mesura d’eficiència
energètica que aglutina major consens;
relacionat amb la demanda de més il·luminació
que s’ha recollit en els nous elements a introduir.

31%

Sensors Pluviomètrics

28%

NS/NC

19%
0%

20%

40%

60%

80%

Quins tipus de materials naturals utilitzaria
en les obres de millora? (V39 – EF10b – multiresposta)
Paviments terrossos

46%

Gespa i vegetació en general

46%

Materials reciclats

 Els paviments terrossos, la gespa i vegetació
son els materials naturals que més es
demanden; relacionat amb la importància que
dóna la ciutadania a que el Parc sigui un espai
natural:
 Es un parque rural y así tendría que seguir
siendo, con limpieza y mantenimiento.

24%

Fusta

22%

Gabions / murs de pedra natural

 Que arreglen los caminos con tierra. Que
mantengan el parque muy natural, sin poner
demasiado cemento.

17%

NS/NC

Base mostral: Total (n=410)

 Un 80% de tota la mostra està d’acord en aplicar
mesures d’eficiència energètica i materials
naturals en les obres de millora del Parc.
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2e) Bar – Cafeteria i Lavabos públics al Parc de Ca n’Oriol
Creu necessari que en un parc com el Parc de Ca
n'Oriol hi hagi un espai destinat a lavabos públics?
(V42 – EQ12)
1%
2%
9%

Si
No
M'és indiferent

89%

NS - NC

Creu necessari que en un Parc com el de Ca n'Oriol hi
hagi un petit espai destinat a servei de Bar - Cafeteria?
(V41 – EQ11)
1%
10%

Si
No

28%
61%

M'és indiferent
NS - NC

Base mostral: Total (n=410)

 9 de cada 10 ciutadans creu necessari que al
Parc de Ca n’Oriol hi hagi un espai destinat a
lavabos públics: consens generalitzat.
 Només apareix en les valoracions finals la por
que estiguin bruts, en línia amb la demanda
generalitzada de més neteja i manteniment del
parc: “Los lavabos estarían bien si se mantienen
limpios; podían ser de esos que se limpian
solos”.

 6 de cada 10 ciutadans creuen necessari que hi
hagi un espai amb Bar-Cafeteria al Parc.
 Ara bé, 3 de cada 10 opinen que no ho veuen
com a necessari. Ja s’ha vist que una demanda
important són zones de picnic ben equipades on
celebrar trobades.
 Hi ha algunes aportacions finals que proposen
que el Bar estigui a prop de les zones de picnic:
“El bar estaría bien en la zona de picnic para lo
que falte”.
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2e) Elements del Parc de Ca n’Oriol que potenciaria
Quins elements existents li agraden i creu que caldria que l'Ajuntament en potenciés el seu ús? (encara que
vostè no els usi) (V30 – DU2a – resposta oberta)

Potenciaria elements

28%

72%

Elements que potenciaria

NS/NC o no potenciaria cap
element

Natura, bosc, arbres, camins

Base: Coneix el PCO
(n=363; 89% de mostra total)

Esportius: tirolina, pistes, petanca,
carril bici, aparells per exercicis

31%
30%

Zona de jocs infantils

 7 de cada 10 ciutadans que coneix el Parc de Ca
n’Oriol mencionen elements que potenciarien.
 La natura, els arbres i els camins són els elements
que més destaquen que cal potenciar. Amb la
mateixa intensitat, es demana potenciar l’esport
amb pistes, aparells i carrils bici.
 L’altre grup de demandes són zones de jocs
infantils, zones de picnic, zones lúdiques on fer
festes i zones per a les mascotes, equipades amb
bancs, taules, fonts, papereres i ombres.
 I cal destacar la demanda de potenciar el Parc de
Ca n’Oriol en conjunt, amb una visió global

14%

Zones de Picnic, bancs, taules,
fonts, papereres

12%

Potenciar el parc en conjunt

9%

Zona lúdica: activitats, concerts,
festes, reunió del jovent

5%

La Masia de Ca n'Oriol, la era, el
mirador

4%

Zona per a gossos amb fonts i
papereres

4%
0%

10%

20%
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50%

Base: Menciona elements a potenciar
(n=260; 63% de mostra total)

 Las mesas de madera mejorarlas, que están bastante viejas, y mejorar la zona de sombra.
 Señalización de paseos que hay, pero es deficitaria.
 Tendrían que limpiar el torrente, que no tuviera agua estancada.

Enquesta d’opinió sobre el Parc de Ca n’Oriol 22

2e) Elements del Parc de Ca n’Oriol que introduiria
Quins elements introduiria que actualment no hi són? (encara que vostè no els usés; per exemple, nou arbrat,
màquines per fer esport, etc.) (V31 – DU3b – resposta oberta)

Introduiria elements

Elements que introduiria

38%
62%

NS/NC o no introduiria cap
element

Més arbres i vegetació, zones amb
ombra

Base: Coneix el PCO
(n=363; 89% de mostra total)

Zona de picnic amb més taules,
barbacoa i papereres

 6 de cada 10 ciutadans que coneix el Parc de Ca
n’Oriol mencionen elements que introduirien.
 Altre cop és la natura l’aspecte més demandat,
destacant la necessitat de zones amb ombra.
 Es demana més mobiliari urbà en zones per fer
picnic i zones on fer esport.
 Pensar en termes de llocs on descansar, amb
bancs, amb il·luminació; i es demana més aigua,
tant amb fonts, diferenciant fonts per a les persones
i fonts per a que beguin els gossos.

32%
20%

Elements esportius per totes les
edats

19%

Llocs per descansar amb bancs,
més iluminació

16%

Més aigua: fonts per beure, WC,
fonts ornamentals

14%

Zones de jocs infantils

13%

Camins, senyalització sobre l'entorn,
zones per a gossos solts

6%

Llocs d'esbarjo per a joves on fer
activitats

5%

Neteja, manteniment i vigilància

4%
0%

 Per a les mascotes, es demana que hi hagi camins
on els gossos puguin anar sense lligar.

10%

20%

30%

40%

50%

Base: Menciona elements a introduir
(n=224; 55% de mostra total)

 Sitios a la sombra para descansar. Hay una zona grande pelada y sin sombra.
 Carteles con preguntas y respuestas sobre fauna y flora del entorno.
 Un sitio de reunión con los bancos más juntos.
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2e) Elements del Parc de Ca n’Oriol que creu innecessaris
Quins elements existents trauria del parc perquè creu innecessaris o negatius?
(V32 – DU3c – resposta oberta)
6%
Eliminaria elements

94%

Elements que creu innecessaris

NS/NC o no eliminaria cap
element

Qüestions de convivència: gossos
solts, brutícia per les festes

Base: Coneix el PCO
(n=363; 89% de mostra total)

Elements del Parc: aparells gimnàs
vells, carrer sense sortida

 És molt destacable que gairebé ningú que coneix el
Parc de Ca n’Oriol considera que hi hagi elements
innecessaris o negatius.

48%
29%

Elements de la natura: desbrossar,
l'arbre sec, arreglar el torrent…

24%
0%

10%

20%
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40%

50%

Base: Eliminaria elements
(n=21; 5% de mostra total)

 La majoria d’aportacions van en la mateixa línia
que les activitats a regular: cal educar per a la
convivència, incorporant més elements i accions
per afavorir la cura de l’espai.
 En menor mesura es mencionen aspectes del Parc
i de l’urbanisme del voltant que estan deixats, no
tant per a que es treguin, com per a que s’arreglin.
 Unas pistas de petanca viejas, que las arreglen o que las quiten.
 Hacer más desbroces por donde hay árboles.
 Quitaría los adultos incívicos.
Enquesta d’opinió sobre el Parc de Ca n’Oriol 24

2f) Aportacions finals sobre el Parc de Ca n’Oriol
Hi ha alguna aportació que vulgui afegir sobre com hauria de ser el Parc de Ca n´Oriol (o qualsevol Parc
d'aquestes característiques)? (V43 – F7 – resposta oberta)

Aporta valoracions finals
54%

46%

NS/NC o no afegeix res
Base: Total (n=410; 100%)

Aportacions finals
Vigilància i educació per la
convivència
Neteja i manteniment (camins, zones
esbarjo)

30%
28%

Natura, arbres i vegetació

 Gairebé la meitat de tota la mostra enquestada
aporta valoracions finals després de l’entrevista
sobre com hauria de ser el Parc de Ca n’Oriol o
espais semblants de Rubí.
 La vigilància municipal i l’educació per a la
convivència ciutadana pren el protagonisme en les
aportacions finals.
 Destaca també la importància de la neteja i el
manteniment de les zones d’esbarjo i la natura.
 Amb menor intensitat, reapareixen les demandes
que han mencionat en altres preguntes: zones de
picnic i de descans amb taules, bancs, on hi hagi
papereres, fonts i ombra.
 Al Parc de Ca n’Oriol hi ha d’haver espais per a tot
tipus d’activitats i per a tot tipus de persones!

17%

Zona picnic (amb papereres)

14%

Accessible (mobilitat reduïda i bicis)

13%

Amb elements d'aigua: fonts, WC

12%

Zona infantil

10%

Zona per mascotes (pipican, agility)

9%

Zones amb bancs i ombres

9%

Foment de l'esport per edats

9%

Zona lúdica per la juventut

6%
0%
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40%

Base: Aporta valoracions finals
(n=189; 46% de mostra total)
Enquesta d’opinió sobre el Parc de Ca n’Oriol 25

2f) Aportacions finals sobre el Parc de Ca n’Oriol
(s’han agrupat vàries aportacions segons la temàtica)
 Respetar el medio natural en lo posible. Que se mantenga lo más natural posible. Poner unos pocos más de arboles,
ampliar la arboleda.
 Que lo arreglen todo un poco, mejor mantenimiento pero que no lo cambien, que los arreglos no rompan la estética, que
siga natural, que lo mantengan campestre y no gasten tanto dinero.
 Que no lo toquen demasiado, está bien como está, solo necesita mantenimiento. Un buen mantenimiento no cuesta 4
millones, hay más prioridades en el pueblo.
 Es un parque rural y así tendría que seguir siendo, con limpieza y mantenimiento habría bastante.
 La inversión tendría que ser en la educación de la gente, en mejorar el civismo y la calidad de vida.
 Más servicio público para llegar al parque, que llegaran los buses.
 Acondicionar para todas las edades, que sea apto para todas las personas. Que todas las zonas estén adaptadas para
personas con movilidad reducida.
 Que estigués cuidat i accesible a tothom.
 Hacen falta papeleras grandes y más mesas para la gente que va a hacer picnic. Hay mucha gente, y como no vayas
pronto no encuentras mesas.
 Que posin més seients i bancs, més fonts, més papereres i netejar més sovint.
 Más bancos tendrían que poner, sobre todo en la sombra.
 Más vigilancia y más iluminación de noche.
 Más actividades para niños, música y cultura general. Un escenario para espectáculos y más bancos.
 Más oferta para los niños, con monitores, casales gratis o a precios accesibles.
 Mejorar la zona del pipican con más servicios, alguna fuente para perros, bancos y papeleras.
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3) Conclusions de l’enquesta

1

Hi ha una demanda transversal que destaca al llarg de tota l’enquesta: que el parc segueixi sent
el més natural possible, que es plantin més arbres i més vegetació, que s’arreglin els camins
amb terra per a que s’asfalti el mínim possible, que s’incorpori mobiliari urbà per a gaudir encara
més del parc (taules i bancs, fonts, papereres, fanals) i donar prioritat a la neteja i el manteniment.

2

També es destaca que s’hauria de potenciar el parc en conjunt amb informació sobre totes
les possibilitats que ofereix, amb senyalitzacions de rutes, del valor de la fauna i flora, ubicació
de les diferents zones específiques d’esbarjo: jocs infantils, zones de picnic, pistes i aparells
d’esport per a diferents edats, carrils bici, llocs per a festes populars, espais per a mascotes, etc).

3

S’accepten majoritàriament les propostes suggerides per incloure al Projecte. 9 de cada 10
ciutadans que coneix el Parc de Ca n’Oriol voldria que s’incloguessin al Projecte algun dels 8
espais suggerits (només un 6% no inclouria cap nou espai). L’enllumenat led, els paviments
terrossos i la plantació de vegetació són les mesures d’eficiència energètica més acceptades;
també 9 de cada 10 consideren necessaris els lavabos públics i en menor mesura es creu
necessari que hi hagi un petit espai dedicat a bar (61%).

4

Com a síntesi final, la ciutadania ha estat molt activa responent l’enquesta, aportant valoracions i
noves idees per al Parc de ca n’Oriol. Malgrat hi ha un volum relativament important de la
ciutadania que no hi va amb freqüència (només un 34% hi va setmanalment) es considera un
parc on hi ha espai per a tothom i per a tot tipus d’activitats, un espai de la ciutat on educar a
la ciutadania per a la convivència i el respecte al medi natural.
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