ENQUESTA D’OPINIÓ A LA CIUTADANIA DE RUBÍ
SOBRE EL PARC DE CA N’ORIOL
Preparat per a
Octubre 2018

Què hem fet?

Enquesta presencial domiciliària
a 410 persones residents a Rubí

 Qüestionari consensuat
responsables municipals
participació ciutadana.

i redactat per
del procés de

 Treball de camp: del 12 al 20 de juliol de 2018,
per l’equip d’enquestadors de Vox Populi.
 Per volum mostral (n=410) s’assumeix 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).

Distribució mostral proporcional per Districte, Sexe i Edat a la població
de Rubí
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La valoració del Parc, els accessos i els camins és bona

Estat actual del Parc 4%
Accesos al Parc 1%
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43%

Camins interiors 2%

39%
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Amb quina freqüència va al Parc de Ca n'Oriol?

4%

NS/NC

Com es desplaça
fins al Parc de Ca n'Oriol?

17%
34%

A peu

73%

Mínim un cop per setmana
Un cop al mes o esporàdicament
Mai

En cotxe o moto

23%

En autobús

2%

En bicicleta

1%

NS/NC

1%

49%
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Base: Coneix el PCO
(n=363; 89% de mostra total)

L’accessibilitat, la neteja i el manteniment, les principals millores.
Quines millores proposaria per als accessos?
(pregunta oberta)
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
Pavimentar alguns accessos amb
asfalt o antilliscant
Crear més accessos (a baix, als
laterals, zona aparcament)

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

12%
8%
6%

Quines millores proposaria per als camins interiors?
(pregunta oberta)
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)
Zones i camins per a gossos solts

7%
3%
Base: Menciona millores camins
(n=138; 34% de mostra total)

La ciutadania és diversa: els usos del Parc també
Quan va al Parc de Ca n'Oriol, quines activitats hi realitza?
(opcions suggerides)
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
Activitats de l'Ajuntament i Entitats
NS - NC

8%
6%

Quines activitats fomentaria?
(pregunta oberta)

2%
Esportives: curses, gimnàstica,
pistes, petanca…

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

40%

Festes populars i regionals

18%

Activitats i zones de joc infantils

16%

Senderisme, passeig i rutes
Activitats lúdiques, d'esbarjo per a
totes les edats
Zones de picnic per festes
Activitats musicals, culturals,
festivals per a joves

13%
10%
9%
7%
Base: Fomentaria activitats
(n=252; 61% de mostra total)

Els espais i les mesures d’eficiència energètica proposades al Projecte,
amb bona acceptació
Mesures energètiques i materials naturals
(opcions suggerides)

Quins d’aquests nous espais voldria que s’incloguessin?
(opcions suggerides)
Zones d'estada i d'esbarjo

49%

Àrees de joc infantil

Enllumenat LED

46%

Àrees de joc per joves

35%

Espais per realitzar picnic

33%

Paviments terrossos

46%

Gespa i vegetació en general

46%

Plaques Fotovoltaiques (solars)

Zona de gimnàstica a l'aire lliure

27%

Sensors Pluviomètrics

Zona de jocs d'aigua

26%

Materials reciclats

Pista poliesportiva

15%

Zona d'esbarjo de gossos

14%

Tots aquests nous espais

13%

No inclouria cap nou espai
NS/NC
Base: Coneix el PCO
(n=363; 89% de mostra total)

70%

Fusta
Gabions / murs de pedra

31%
28%
24%
22%
17%

6%
2%

Creu necessari que hi hagi Lavabos al Parc?
1%
9%2%

1%

Si
No
M'és indiferent

Base mostral:
Total (n=410)

89%

I un Bar - Cafeteria?

NS - NC

10%

28%
61%

La Natura, arbres i vegetació, el principal element a potenciar
Quins elements potenciaria?
(pregunta oberta)
Natura, bosc, arbres, camins

31%

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

30%

Zona de jocs infantils

14%

Zones de Picnic, bancs, taules,
fonts, papereres

12%

Potenciar el parc en conjunt
Zona lúdica: activitats, concerts,
festes, reunió del jovent

9%
5%

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

4%

Zona per a gossos amb fonts i
papereres

4%

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

Quins elements introduiria?
(pregunta oberta)
Més arbres i vegetació, zones amb
ombra

32%

Zona de picnic amb més taules,
barbacoa i papereres

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
Camins, senyalització sobre l'entorn,
zones per a gossos solts
Llocs d'esbarjo per a joves on fer
activitats
Neteja, manteniment i vigilància

13%
6%
5%
4%
Base: Menciona elements a introduir
(n=224; 55% de mostra total)

Conclusions Finals

1

Hi ha una demanda transversal que destaca al llarg de tota l’enquesta: que el parc segueixi sent
el més natural possible, amb 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. 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 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.

Moltes gràcies!

