Ajuntament
de Campins

ENQUESTA ALS CIUTADANS DE CAMPINS
COM VOLEU EL MUNICIPI DE CAMPINS?
Com voleu que sigui el municipi del futur? Com us imagineu el municipi d’aquí a 15 anys
(2025)? Una de les maneres de definir com serà el municipi en els propers anys és per
mitjà del seu Pla General d’Ordenació Urbana (POUM). Ara l’ajuntament està a punt
d’iniciar el procés de redacció del seu nou planejament urbanístic municipal i, abans de
començar, vol escoltar la veu dels ciutadans de Campins per saber com volen que
evolucioni el municipi.
Per això l’ajuntament ha iniciat un procés de consulta, a través de l’enquesta que ara teniu
a les vostres mans.
Aquest qüestionari tracta sobretot dos temes: què opineu sobre el desenvolupament del
municipi i quin model urbanístic us imagineu pel futur.
Animeu-vos a respondre aquesta enquesta. Contestar les preguntes us ocuparà poc
temps, però les vostres respostes seran realment importants per contribuir a la
construcció del municipi del demà.

Qui pot contestar l’enquesta?
Els ciutadans de Campins tant empadronats, com residents fixes i/o temporals.
A partir dels 16 anys.
On puc portar l’enquesta un cop l’hagi contestada?
A la bústia de suggeriments que trobareu a l’Ajuntament, en horari laboral.
Fins quan tinc temps?
Fins el dia 8 de març del 2010.
Com em puc informar?
Trucant al telèfon de l’Ajuntament. 93.847.50.30.
On puc aconseguir un altre exemplar de l’enquesta?
A l’Ajuntament o a la pàgina web www.campins.cat dins la finestra del POUM.

Pàg. 1

Ajuntament
de Campins

ENQUESTA ALS CIUTADANS DE CAMPINS
A RETORNAR A L’AJUNTAMENT DE CAMPINS
1. Si penseu que el nucli de Campins ha de créixer (horitzó 2025), quina zona/es
serien les més adequades?
2 Pensant com us agradaria que fos el municipi, quina/es és la imatge que hauria
de projectar Campins en el futur?
3. Quina classe d’habitatges s’hauria de construir preferentment al municipi
(tipologia d’habitatges: cases unifamiliars, cases en filera, habitatges plurifamiliars,
blocs d’habitatges, volums oberts amb espais lliures privats, habitatges de
protecció pública de lloguer i/o compra etc.
4. Quins són els equipaments públics i serveis (lleure, esport, educatiu, culturals,
etcètera) - que manquen al municipi?
5. Quins són i com haurien de ser els espais lliures (parcs urbans), que manquen
al municipi?

6. Que creieu que es pot fer a Campins, a nivell urbanístic, per a viure-hi millor i
amb més qualitat de vida?

7.Considereu que és adequada la mobilitat (turismes, bicicletes, vianants) dintre
del municipi? I les connexions amb les poblacions veïnes?

8. Quines creieu que són les activitats econòmiques que es podrien desenvolupar
a Campins, a més de les tradicionals (restauració, comerç, agricultura,..)?

9. Altres temes d’interès que considereu.
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DADES SOCIO-ECONÒMIQUES
1.Nom i cognoms (opcional)
2.Sexe
Home

Dona

3.Edat
0-18
19-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80 o més
4.Heu nascut al municipi?
Si
No
5.En quin lloc viviu? Nucli, disseminat, urbanització,...

6.Si no heu nascut al municipi, quants anys fa que hi viviu i des de quin any?
Menys de 5 anys
Entre 5 i 10 anys
Des de quin any?
Més de 10 anys
7.Residència
És resident permanent
És resident de caps de setmana i períodes de vacances
8.Nivell d’estudis
Primaris inacabats
Primaris acabats (EGB)

Secundaris (Batxillerat, ESO)
Universitaris

9.Ocupació
Sector primari
Sector secundari
Sector terciari
Construcció

Mestresses de casa
Jubilats
En atur
Altres
MOLTES GRÀCIES
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