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1.

L’ENQUESTA

L’enquesta constitueix, juntament amb les jornades del Consell Ciutadà, una de les
peces de consulta ciutadana per a la revisió del POUM. L’objectiu és conèixer l’opinió
del major nombre d’habitants possible sobre quins haurien de ser els criteris que
haurien de regir el nou POUM. En aquest capítol s’examina quin ha estat el seu procés
d’elaboració i d‘execució, els seus resultats i les característiques dels participants.
D’altra banda, també s’analitza la influència del perfil dels participants en les
respostes.

1.1.

Elaboració, enviament i recollida de les enquestes

L’enquesta va ser elaborada durant el més de gener de 2010 i va comptar amb
l’aprovació de l’equip de govern que hi va donar el vist i plau.
L’enquesta es dirigia a persones majors de 16 anys amb residència al municipi. Les
preguntes eren orientades en dos àmbits: el desenvolupament urbanístic actual de
Campins i el model urbanístic que s’hauria d’aplicar en un futur. També hi figuraven
preguntes per conèixer les característiques sociodemogràfiques dels participants (sexe,
edat, lloc de naixement o temps de residència al municipi, nivell d’estudis i barri de
residència).
Una carta de presentació de la campanya Com volem el municipi de Campins? i
l’enquesta i el Full Informatiu van ser distribuïdes casa per casa en mà i contestades en
un període d’un mes (finals de febrer fins el dia 8 de març de 2010). De totes maneres i
per voluntat municipal, el període s’allargà fins el dia 8 d’abril de 2010. També s’oferia
un telèfon de contacte per rebre més informació i aclarir qualsevol dubte. Durant la 2ª
quinzena del mes d’abril de 2010, l’equip redactor confeccionà l’Informe Tècnic de
l’Enquesta Ciutadana seguint el Programa de Participació Ciutadana.
La quantitat d’enquestes recollides ha estat de 26 que representen el 8% del padró de
l’any 2009, excloent-hi les persones menors de 16 anys del municipi que no participen
en l’enquesta.
Taula 1: Nombre d’enquestats
Enquestes
Enquestes particulars
Enquesta del grup polític Progrés Municipal per Campins
Enquestes vàlides totals
Enquestes amb missatges de protesta
Enquestes en blanc
Font: Elaboració pròpia.
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Nombre
25
1
26
0
0
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Malgrat que l’enquesta va dirigida als habitants del municipi (s’entén aquelles persones
que tenen residència a Campins) el seu format no permet conèixer si ha estat
contestada per persones no residents al municipi.
Per a realitzar l’exercici comparatiu entre els resultats de l’enquesta ciutadana amb
dades oficials de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) s’han emprat les
darreres dades disponibles de l’Institut, tant del cens de 2001 com les dades dels padró
de l’any 2009.

1.2.

Característiques dels participants en l’enquesta

Quines són les característiques d’aquestes persones que van contestar les enquestes?
Són majoritàriament homes o dones, joves o gent gran, persones amb molta formació o
amb poca, que resideixen al municipi o de fora?
L’enquesta ciutadana es divideix en dues parts: una primera part amb preguntes
relacionades amb l’urbanisme i una segona part amb un conjunt de qüestions de caire
informatiu sobre el perfil social dels enquestats.
En relació a la pròpia enquesta, cal apuntar que no totes les preguntes han estat
contestades pel total dels enquestats. Hi ha qüestions que han estat tractades per un
nombre divers d’enquestats. Per tant, pot ser que una mateixa persona hagi donat més
d’una resposta en una pregunta o a l’inrevés (contestar-ne menys). A tall d’exemple, el
grup polític Progrés Municipal per Campins (PMpC) va contestar l’enquesta en la part
sobre el desenvolupament urbanístic actual i futur i no en la part de dades socioeconòmiques.
Gènere. S’han rebut un total de 25 enquestes, de les quals 15 enquestes han estat
contestades per homes (60%) i 8 contestades per dones (32%). Dues enquestes no han
assenyalat el sexe (8%). Aquest nombre d’enquestes rebudes no es correspon amb la
població segons sexe a Campins. En aquest sentit, segons les dades de l’Idescat 2009 del
padró continuo, la població masculina representa un 51,2%, mentre que la població
femenina és el 48,7%. Com es pot veure, la participació ciutadana masculina és molt
superior a la femenina.
Tot i les dades resultants, es pot concloure que les diferències de participació per
gènere són importants, ja que els homes tenen una representació el doble de les dones
de 60% a 33%.
Taula 2. Sexe dels enquestats
Sexe
Homes
Dones
No especificat
Grup municipal (*)
Total

Persones
15
8
2
(*)
25

%
60
32
8
100

(*) El Grup polític Progrés Municipal per Campins no comptabilitza. Font: Elaboració pròpia.
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15
10
5

15
8
2

0
Dona

Home

No especifica
sexe

Edat. S’han agrupat les edats dels enquestats en intervals de 10 anys a partir de l’edat
en que es pot participar en l’enquesta (16 anys). L’interval d’edat que ha respost amb
major freqüència és el grup de 40-49 anys, que suposen el (32% respecte del total
d’enquestats. Seguit a aquest grup es troba l’interval d’edats de 60-69 anys que
representen el 24% del total i més lluny, el grup de 30-39 anys (20% del total). La franja
d’edats menys participativa ha estat la de 20-29 anys (cap enquestat). Finalment,
destacar que la població de més de 70 anys també mostra uns nivells baixos de
participació (8%).
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Taula 3. Distribució d'edats dels enquestats
Edat
Nombre d’enquestats
De 16-19
0
De 20 -29
0
De 30-39
5
De 40-49
8
De 50-59
3
De 60-69
6
De 70-79
1
De 80 ò mes
1
No defineix edat
1
Grup municipal (*)
(*)
Total
25

%
0
0
20
32
12
24
4
4
4
100,00

(*) El Grup polític Progrés Municipal per Campins no comptabilitza. Font: Elaboració pròpia.

8
7
6
5
8

4

6

3

5

2

3

1
0

1
0

1

1

0

La comparació entre la mostra de l’enquesta i la taula de població de l’Idescat 2001,
ens permet observar que l’enquesta és força representativa de l’estructura real de la
població a Campins. El grup de 30-39 anys (21%) és el que té més representació
proporcional al municipi gairebé la mateixa representació que l’Idescat 2001. És
important destacar la participació de tots els grups d’edat, en major o menor grau en
l’enquesta ciutadana, tot i que s’ha trobat a faltar més participació de la població més
jove de menys de 30 anys ja que aquest grup d’edat serà el que més directament
afectarà el desenvolupament urbanístic futur de Campins i la tipologia de municipi que
d’aquest se’n desprengui.
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Lloc de naixement. La taula 4 (a baix) ens facilita les dades respecte l’origen de les
persones que han respost l’enquesta ciutadana a Campins. D’aquests, el 84% són nascuts
fora del municipi, mentre que el 7,5% són del municipi de Campins.
Taula 4. Origen dels enquestats
Origen
Campins
Fora de Campins
No defineix origen
Grup municipal (*)
Total

Nº de persones
3
21
1
(*)
25

%
7,5
84
4
100

(*) El Grup polític Progrés Municipal per Campins no comptabilitza . Font: Elaboració pròpia.
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25
20
15
21

10
5

1

3

0

Segons dades de ldescat 2009, el 43,3% de la població prové de la mateixa comarca
(Vallès Oriental) i el 44,8% prové d’una altra comarca, el 5,6% de la resta de l’estat i un
6,1% de l’estranger. L’Idescat no ho computa per municipi. Aquest ho realitza per
comarques. De totes maneres, les dades mostren que la proporció entre els habitants de
dins de Campins (mateixa comarca 169 habitants ) i els de fora (una altra comarca 175)
són similars.

En quin lloc viviu. Un dels aspectes interessants que dóna a conèixer l’enquesta és el
sector/zona de residència dels ciutadans que van prendre part en aquest procés
participatiu. La pregunta ha estat contestada per un total de 25 enquestats. De tots els
enquestats que han respost la pregunta, el 28,1% viuen al nucli històric, el 20% viuen en
cases de pagès i en disseminat. En aquest cas dos enquestats han indicat on viuen a la
casa pairal de Can Dama. El 28% restant viuen en les diverses urbanitzacions
(Residencial Campins, Can Joanet i les Esplanes, principalment).
Taula 5. En quin lloc viviu
Tipus
Nucli històric
Disseminat i cases de pagès
Urbanitzacions
A Barcelona
No defineix lloc
Grup municipal (*)
Total

Nombre
11
5
7
1
1
(*)
25

%
28,1
20
28
4
4
100

(*) El Grup polític Progrés Municipal per Campins no comptabilitza. Font: Elaboració pròpia.
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Temps de permanència al municipi. La pregunta ha estat contestada per un total de 21
dels enquestats. De tots els que han respost, aproximadament un 24% fa menys de 5
anys que viu al municipi, al igual que els que fa entre 5 i 10 anys, amb el 24%. La resta
fa més de 10 anys que hi resideixen, amb el 36%. A tall d’exemple, l’any 2006 correspon
al major nombre d’enquestats que varen anar a viure al municipi.
Taula 6. Anys de permanència dels enquestats.
Anys de permanència al municipi
Menys de 5 anys
Entre 5 i 10 anys
Més de 10 anys
No contesta
Grup municipal (*)
Total

Nº de persones
6
6
9
4
(*)
25

%
24
24
36
16
100

(*) El Grup polític Progrés Municipal per Campins no comptabilitza. Font: Elaboració pròpia.

9
8
7
6
5

9

4
3

6

6
4

2
1
0

Menys de 5 Entre 5 i 10
anys
anys

Més de 10 No defineix
anys
anys

Residència. Respecte a si la residència és permanent o pel contrari de caps de setmana
o períodes de vacances, els enquestats han contestat majoritàriament que són residents
permanents al municipi amb el 88%. 2 enquestats, el 5% han contestat que són residents
de caps de setmana i períodes de vacances. Un enquestat no ha contestat aquesta
pregunta.
Taula 7. Residencia
Residents
Resident permanent
Resident en caps de setmana i períodes de vacances
No contesta
Grup municipal (*)
Total

Nº Enquestats
22
2
1
(*)
25

(*) El Grup polític Progrés Municipal per Campins no comptabilitza. Font: Elaboració pròpia.
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%
88
5
4
100
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25
20
15
10
5
0

22

1

2

Nivell d’estudis. Respecte del nivell d’estudis, les dades generals ens donen indicis
d’una predisposició més gran a respondre l’enquesta quan el nivell d’educació reglada
és més alt. Les dades mostren que un dels grups més grans d’enquestats correspon a
persones amb un nivell d’estudis universitaris amb el 64% i el 32% corresponen a
enquestats amb estudis secundaris. Cap enquestat pertany al nivell d’estudis primaris
inacabats i/o acabats.
Taula 8. Nivell d'estudis dels enquestats
Nivell d'estudis
Primaris inacabats
Primaris (EGB)
Secundaris (ESO i batxillerat)
Universitaris
No contesta
Grup municipal (*)
Total

nº persones
0
0
8
16
1
(*)
25

%
0
0
32
64
4
100

(*) El Grup polític Progrés Municipal per Campins no comptabilitza. Font: Elaboració pròpia.

16
14
12
10
16

8
6
4

8
0

0

2

1

0

Si comparem el nivell d’instrucció de la població de Campins l’any 2001 (dades més
actualitzades de l’Idescat), observem que les dades difereixen. El 17,6% de la població
té estudis universitaris i el 48,3% tenen estudis secundaris. Si es comparen aquestes
dades –estudis universitaris de Campins.- s’observa que està molt per sobre de la
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mitjana comarcal (10%) i per sobre de Catalunya (12,8%). Per tant, l’enquesta ha estat
resposta per un sector de població amb un nivell d’instrucció majoritari.

Ocupació. Sector econòmic on es treballa. Respecte a l’ocupació en els sectors
econòmics on es treballa els enquestats pertanyen majoritàriament al sector terciari
amb el 83,3%. La resta d’enquestats no té gaire representació.
Cal assenyalar que la pregunta ha estat resposta per una 33,3% de jubilats (població
inactiva). D’altra banda, el 50% dels enquestats corresponen al grup d’altres, on no es
defineix en quins subsectors treballen.
Taula 9. A quin sector econòmic treballeu
Ocupació
Sector Primari
Sector Secundari
Sector Terciari
Construcció
Total

nº persones
0
1
10
1
12

%
0,0
8,3
83,3
8,3
100

Mestressa de casa
Jubilat
Aturat
Altres
Total

1
4
1
6
12

8,3
33,3
8,3
50
100

No contesta
Grup municipal (*)

1
(*)
25

100

(*) El Grup polític Progrés Municipal per Campins no comptabilitza. Font: Elaboració pròpia.
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10
9
8
7
6
10

5
4

6

3
4

2
1

0

1

1

1

1

1

0

Si comparem la població ocupada per sectors de Campins l’any 2001 (dades més
actualitzades de l’Idescat), observem que el 26% de la població treballa al sector
secundari i la representació d’aquest grup en l’enquesta ciutadana és del 8,3%. El
mateix cas succeeix amb el sector terciari on segons l’Idescat té aquest nivell el 61,2%
de la població de Campins estadística que tampoc encaixa amb els resultats que mostra
l’enquesta amb el 83,3%. La construcció segons l’Idescat és del 7,2% i l’enquesta
representa el 8,3%. L’agricultura li correspon el 5,8% i en l’enquesta no hi ha
representació. En aquesta pregunta observem que la correlació amb les dades de
l’Idescat és dispar.
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2.

LES RESPOSTES DELS PARTICIPANTS EN L’ENQUESTA CIUTADANA

2.1.

1.Pregunta. Desenvolupament urbanístic

Si penseu que el nucli de Campins ha de créixer (horitzó 2025), quina zona/es serien
les més adequades?
Aquesta pregunta va dirigida a saber quins llocs o zones són els òptims per a poder tenir
un desenvolupament sostenible. La pregunta és en certa manera ambivalent ja que té la
característica del condicional “ Si penseu que ... que pot passar”. Per tant, els
enquestats expliciten que no pensen que Campins hagi de créixer, amb una
representació del 40%.
D’altra banda, la pregunta també va dirigida a saber si és necessari créixer i a on. Es
constata que, la major part dels enquestats han respost des d’un punt de vista del
model global de municipi. La major part, el 55%, volen créixer però poc i al costat i/o
dins del nucli històric i amb la tipologia edificatòria actual. El 40% han explicitat
taxativament que no volen créixer. En qualsevol cas, són contestes rotundes.
La resta dels enquestats han respost contestant en quin lloc concret ha d’haver-hi el
desenvolupament sostenible desitjat. Les zones són les següents: zona de Ca l’Abril,
deixant tota la zona de St. Guillem i de La Creu tal com està; sense urbanitzar-edificar.
A la part superior de la carretera, sense definir exactament on, a la zona del cementiri i
a sobre del Ciment, a ambdós costats del Passeig de les Tres Germanes.
A tall d’exemple, un enquestat ha definit exactament on es podria créixer i on s’hauria
de decréixer. Proposa la desqualificació de sòls a la zona de la Creu i de Sant Guillem.
També proposa una combinació d’usos amb terciari i residencial per a la zona de les
Albes. A més, proposa la reducció de superfície a la zona Residencial Campins 2,
salvaguardant els camps de la part nord (darrera Cal Armengol) amb una densitat més
alta que l’actual. Aquest enquestat, desenvoluparia com espai urbanitzable, entre el del
Carrer del Mig passant per els aparcaments de Can Carrau fins arribar a la carretera de
Santa Fe per tal de crear sòl residencial d’alta densitat amb usos mixtos lligats amb
activitats econòmiques.

2.2.

2. Pregunta. Imatge futura

Pensant com us agradaria que fos el municipi, quina/es és la imatge que hauria de
projectar Campins en el futur?
La 2ª pregunta de l’enquesta planteja la visió-imatge que hauria de transmetre Campins
en un futur. Aquesta és una pregunta no gaire fàcil ja que hi entra la percepció respecte
a sensacions, sentits, imatges, projeccions, voluntats, etc. La majoria dels enquestats
volen continuar tenint el municipi actual. Volen donar una imatge de municipi de
muntanya, de poble rural, respectuós amb el medi ambient i integrat dins un Parc
Natural del Montseny.
Saben que la característica predominant del municipi és la seva gran qualitat
paisatgística, amb la singularitat del Parc del Montseny en primer terme. Aquest entorn
TRAMA, Urbanisme i Paisatge, SLP
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privilegiat és, a més, el principal recurs econòmic del municipi, atès el seu potencial
per atreure un turisme que ha de ser respectuós amb aquests valors. Igualment,
Campins es caracteritza per la distribució de masos i veïnats en un entorn agrícola
també de gran qualitat, connectats per una àmplia xarxa de camins rurals.
Des del punt de vista de la percepció volen projectar un municipi petit, tranquil,
ordenat, agradable, net, sostenible, pintoresc, i integrat dins un espai natural protegit.
També han contestat que s’ha de combinar allò més tradicional amb la innovació.
Es pot afirmar que un 90% dels enquestats volen que el municipi de Campins mantingui
la imatge actual entre la ruralitat, la muntanya, la protecció i la innovació tot millorant
els serveis a redós d’un parc natural de primer ordre, com el Montseny.

2.3.

3. Pregunta. Habitatge preferit

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.
Les possibles respostes a aquesta pregunta han estat molt diverses. No existeix una
tipologia única. Els enquestats responen segons les diverses tipologies i zones concretes
del municipi. La majoria dels enquestats volen mantenir la tipologia secular del municipi
formada per cases, masies i habitatges unifamiliars. Ara bé, molts d’ells són conscients
que els habitatges de protecció publica de lloguer o compra són necessaris per tal
d’ofertar una diversitats de nivells socials al municipi. D’altra banda, desitgen tenir
habitatges plurifamiliars de PB+2 els quals permeten tenir activitat econòmica en les
plantes baixes.
Taula 10. Habitatges
Tipologia
Habitatges unifamiliars (dins o fora del nucli històric)
Cases de pagès
Cases en filera
Habitatges de protecció pública de lloger i/o compra
Habitatges plurifamiliatrs PB+2
Com avui
Cap
Total

nº persones
18

%
42,8

2

4,4

5

12,0

7

16,6%

8
1
1
42

19,0
2,3
2,3
100

Font: Elaboració pròpia.

Amb aquesta pregunta es pretén conèixer fins a quin punt els habitants de Campins són
partidaris d’una major barreja d’usos ja que la tipologia d’habitatge condiciona els usos
i activitats futures. Per exemple, a primera vista pot semblar poc atractiva la idea de
viure en un edifici de pisos de diverses plantes, però aquesta opció pot afavorir un
TRAMA, Urbanisme i Paisatge, SLP
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major aprofitament de l’espai i/o facilitar l’establiment de comerços als locals de les
plantes baixes. Ara bé, els enquestats són fidels al seu ideal de petit nucli urbà
preferentment de tipologia de cases unifamiliars com a forma de residència preferida
però no exclouen l’altra. Els resultats de la pregunta evidencien que els enquestats
semblen decantar-se majoritàriament cap els habitatges unifamiliars 43%. Encara que el
model d’habitatges plurifamiliar permet una barreja d’usos i de nivells socials amb el
25% d’habitatges plurifamiliars amb opció qui siguin protegits tant de lloguer o compra.

2.4.

4. Pregunta. Equipaments i serveis tècnics

Quins són els equipaments públics i serveis
etcètera) - que manquen al municipi?

(lleure, esport, educatiu, culturals,

Aquest punt de l’enquesta ciutadana entra plenament en l’anàlisi dels equipaments del
municipi. Són les opinions dels enquestats sobre quins equipaments i tipologies
d’equipaments manquen al municipi.
Es fa visible que els equipaments comunitaris públics de serveis bàsics ja estan coberts:
escola municipal (CEIP), poliesportiu, ajuntament i església. Ara bé, manquen d’altres
serveis bàsics com un dispensari municipal, o un espai polivalent comunitari.
Algunes de les enquestes fan una reflexió del que podria ser desitjat i del que
econòmicament podria ser possible per un municipi petit i menor de 500 habitants. La
major dels enquestats saben el que volen pel municipi i enumeren els equipaments. Tots
són conscients que manquen equipaments comunitaris.
Tres equipaments són els més volguts/necessaris i corresponen a: un poliesportiu
cobert, una piscina municipal i un casal del poble multifuncional amb una suma del
42,6% de tots els equipaments volguts. En aquest sentit, un enquestat ha proposat que
la pista poliesportiva podria passar a ser un espai polivalent. Potser el casal polivalent
es podria ubicar o compartir amb el poliesportiu. D’altra banda, els enquestats
reclamen una sala gran, potser fan referència a la creació d’un casal polifuncional.
Altres equipaments són: una escola bressol, una biblioteca, una farmaciola/dispensari,
una parada de taxis/busos, un punt d’informació del parc del Montseny, un caixer
automàtic o un servei de correus, entre d’altres.
Taula 11. Equipaments públics i serveis
Equipaments desitjats
Sala gran
Poliesportiu Cobert
Transformació pista poliesportiva en espai polivalent
Parada Autobús i taxi
Piscina municipal pública
Benzinera
Dispensari mèdic/farmàcia/farmaciola
Biblioteca
Punt informatiu del Parc del Montseny I
Casal del poble multifuncional
Ampliació Sala de Plens
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Nº Enquestats
4
6
1
1
6
1
2
2
1
6
1

%
9,5
14,2
2,3
2,3
14,2
2,3
4,7
4,7
2,3
14,2
2,3
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Escola Bressol
Serveis culturals (sense especificar)
Edifici lateral de la casa del Rector (casa de la Carmeta)
Vincles amb els pobles veïns (Gualba principalment) per
compartir equipaments comunitaris)
Caixer automàtic
Servei de correus
Total
42

3
3
1
2

7,1
7,1
2,3
4,7

1
1

2,3
2,3
100

Font: Elaboració pròpia.

2.5.

5. Pregunta. Espais lliures i parcs urbans

Quins són i com haurien de ser els espais lliures (parcs urbans), que manquen al
municipi?
Aquesta pregunta ha estat contestada d’una manera dispar i complexa però molt rica en
propostes. Una bona part dels enquestats entenen que l’entorn ambiental del
municipi/zones urbanes ja és un parc i que no calen parcs urbans. Ara bé, dit això, i des
d’un punt de vista urbanístic, la dotació d’espais lliures, parcs, jardins, zones verdes i
espais per a l’esbarjo i el lleure és obligatòria per a tots els municipis independentment
de la seva ubicació territorial. A més ha de respondre a un estàndard en m2 de sostre
edificat segons la normativa vigent en matèria urbanística.
El major nombre de respostes van encaminades a la creació d’un parc urbà infantil
situat en el nucli històric. En un altra sentit, els enquestats puntualitzen que, per una
banda, s’han de potenciar les passejades a través de camins i pistes, i per l’altra, que
cal gestionar millor els parcs urbans actuals, com el parc de la Font Montserrat i també
que calen diversos tipologies de parcs; uns dins del nucli urbà, d’altres utilitzant els
marges de les rieres que són públics, altres com a parcs infantils i els més agosarats
creant parcs forestals equipats a mode de tirolines.
Taula 12. Espais Lliures
Tipologia
Nº Enquestats
No en manquen. Tot l’entorn és un parc/espai lliure
7
Potenciar camins/pistes per passejar.
7
Creació d’un camí des de la font de Montserrat fins el camí
de Can Sura i Cementiri
Parc forestal amb tirolines, cordes i passarel·les
1
Parcs urbans dins la zona del nucli urbà històric
2
Parc infantil de gespa, mobiliari urbà (gronxadors) i font
7
Proposta de creació/gestió del parc infantil “Font
4
Montserrat”
Transformar els marges de les rieres en espais públics –
1
parcs- amb vegetació autòctona
Centre del poble. Jardí de la Rectoria
1
Parcs urbans compatibles amb l’entorn
2
Parcs urbans enjardinats amb estàtues, fonts, mobiliari amb
1
indicacions històriques de personatges i cases pairals
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%
19,4
19,4

2,7
5,5
19,4
11,1
2,7
2,7
5,5
2,7
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Utilitzar les propietats municipals forestals com parcs
gestionats (neteja sotabosc, bancs, papereres, taules, etc)
No sap no contesta II
Total

1

2,7

2
36

5,5
100

Font: Elaboració pròpia.

2.6.

6. Pregunta. Propostes millora de vida

Que creieu que es pot fer a Campins, a nivell urbanístic, per a viure-hi millor i amb
més qualitat de vida?
En aquesta pregunta es demana l’opinió dels enquestats sobre com es pot fer per a que
Campins pugui assolir una millor qualitat de vida des del punt de vista urbanístic. En
aquest sentit, afloren el problemes urbanístics vigents. S’han endreçat les respostes per
grans blocs temàtics de forma que s’entengui quins són les debilitats/amenaces i les
fortaleses i oportunitats.
Normalment l’enquestat barreja el que correspon a temes d’ordenació -planejament
urbanístic- amb la gestió municipal. En aquest sentit, els temes d’ordenació urbanística,
de visió de futur, tenen una entrada més dificultosa per la seva visió més globalista.
L’estructura municipal preferida pels enquestats és de petit nucli rural, de muntanya
amb equipaments i serveis bàsics.
Les respostes que han restat més vegades citades corresponen al model urbà i de
mobilitat del municipi. Respecte al primer, destaca que el model a seguir és d’un
urbanisme compacte, no volen tenir una densificació urbana elevada, excloent els blocs
de pisos o cases adossades. A més, puntualitzen que volen desqualificar sòls en el
paratge de La Creu, St. Guillem i els camps per sobre del passeig de les Tres Germanes.
El model que es proposa correspon a conservar el nucli urbà compacte, de muntanya,
dotant-lo de més espais de trobada. Volen tenir un model de poble, de vida rural.
Respecte el segon, des del punt de vista de la mobilitat, reclamen una millora en la
senyalització, l’exclusió del trànsit rodat del centre del poble, potenciació de les vies
peatonals, creació de carrils bici i potenciar els desplaçaments per a col·lectius amb
mobilitat reduïda i aspectes més puntuals de creació de rotondes, semàfors i passeres.
Des del punt de vista dels equipaments i serveis tècnics ambientals proposen una millora
en la xarxa d’abastament d’aigua, la qual pateix restriccions. Volen regular la
implantació de les energies renovables i potenciar els serveis al centre del poble. A
més, proposen la redacció d’un pla de prevenció d’incendis forestals.
Des del punt de vista del patrimoni cultural i natural proposen la declaració de zones
d’interès cultural i mediambiental en el municipi i la preservació de les masies i cases
pairals.
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Taula 13. Propostes urbanístiques
Tipologia

Nº
Enquestats

Model urbà
Amenaces
Aturar el model de les urbanitzacions. Moratòria urbanística
Evitar la densificació
No edificant blocs de pisos i cases adossades
No posar més negocis de restauració
No urbanitzar la zona de la Creu i St. Guillem
Enderrocar la part alta del nucli urbà –Can Giró i davant dels camps del
Passeig Tres Germanes- No urbanitzar els camps de sobre
Oportunitats
Conservar el nucli compacte, peatonalitzar-lo i dotar espais de trobada
(vida de poble)
Conservar els aspectes de muntanya
Seguir la mateixa línea actual
Model viari
No ampliar carreretes ni camins
Mobilitat, senyalització: retolació carrers, senyalització trànsit, redisseny
de la mobilitat
Treure trànsit dins del poble, potenciant les vies peatonals i en bicicleta
Creació de carrils bici rotulats
Semàfor al creuament del Passeig Tres Germanes
Construcció passera-pont
Construcció de rotondes
Voreres per a mobilitat reduïda (minusvàlids)
Millorar el sender de gran recorregut GR
Serveis tècnics ambientals
Sol.lucionar subministrament d’aigua
Acabar amb els abocaments de terres i variacions de les lleres fluvials
Creació de nous equipaments culturals i esportius
Incorporar sistemes d’energia renobable
Potenciar els serveis en el centre del poble
Potenciar serveis zones disseminades (bústies de correus més accessibles)
Pla de prevenció d’incendis forestals
Patrimoni cultural i natural
Declarar zones d’interès cultural i mediambiental
Conservar les masies a fi de protegir-les
Altres. Gestió
Mantenir els espais comuns millorar la neteja i el civisme
Total
Font: Elaboració pròpia.
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2
4
2
1
1
1

3
2
1
1
3
3
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
43
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2.7.

7.Pregunta. Xarxes viaries i mobilitat

Considereu que és adequada la mobilitat (turismes, bicicletes, vianants) dintre del
municipi? I les connexions amb les poblacions veïnes?
Aquesta pregunta esta dividida en dues. La primera correspon al grau d’adequació de la
mobilitat del municipi i l’altra, sobre si les infraestructures del transport de la xarxa
viaria són adequades.
Un 50% dels enquestats considera que la mobilitat del municipi està ben resolta envers
un 50% que la considera poc adequada.
Des del punt de vista de l’estat de la xarxa del transport els enquestats consideren que
cal mantenir les carreteres de la xarxa principal i secundaria vers les urbanitzacions –Les
Esplanes, La Creu i els camins rurals, en especial el camí cap al municipi de Gualba.
D’altra banda, els enquestats manifesten la necessitat de crear vies peatonals al nucli
urbà i també vies peatonals i ciclistes fora del nucli urbà. Un enquestat proposa
recuperar el carrilet de ciment per aquest objectiu.
Cal assenyalar que una gran quantitat d’enquestats manifesten que cal cercar modes de
transport públic amb Sr. Celoni, tant amb autobusos veïnals, taxis com vehicles privats.
També s’assenyala la conveniència de ubicar nous aparcaments en el nucli urbà.
Taula 14. Mobilitat
Nº Enquestats

Mobilitat
Si és adequada
No, és adequada (perillosa)

7
7

Estat de la xarxa d’infraestructures del transport
Xarxa Viaria principal. Carreteres
Manteniment de les carreretes i camins rurals en bon estat
Millora de la carretera amb Gualba
Millorar accessos a les Esplanes, Sant Josep i St. Guillem
Xarxa de camins
Manquen carrils bici (a Gualba, Mosqueroles i St. Celoni)
Manca passera a la font de Montserrat
Refer la línea de vagonetes de ciment per a us peatonal i/o ciclista
Manca camí per anar a St. Guillem
Mobilitat
Mobilitat restringida al centre del poble
Carrer principal de 2 direccions
Pla de Mobilitat. Normativa
Manca senyalització
Mobilitat reduïda i un sentit de pujada al Passeig Tres Germanes
Aparcaments
Manquen aparcaments
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3
3
2
5
3
1
2
3
2
1
2
2
1
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Eliminar aparcament davant botiga i bars
Transport públic
Transport públic entre Campins i St. Celoni. Bus veïnal
Manca servei de taxi
Total

1
8
1
55

Font: Elaboració pròpia.

2.8.

8. Pregunta. Activitats econòmiques

Quines creieu que són les activitats econòmiques que es podrien desenvolupar a
Campins, a més de les tradicionals (restauració, comerç, agricultura,..)?
La major part dels enquestats són conscients que es troben en un municipi petit tant en
extensió, població com d’activitats econòmiques. Aquests factors condicionen les
activitats econòmiques tant les actuals com les futures. Els enquestats proposen unes
activitats econòmiques lligades amb el medi natural tant per continuar amb les
explotacions agràries actuals com per tenir activitats lligades al sector terciari i de
serveis en sintonia amb el parc del Montseny. El turisme rural, les cases de colònies, la
restauració, els comerços i la possibilitat de creació d’empreses lligades a les noves
tecnologies de la informació són les propostes explicitades pels enquestats.
D’altra banda i d’una manera puntal es proposa la creació de diversos activitats:
benzinera, granja-cafeteria, farmàcia, forn de pa, oficines i vivers.
Taula 15. Activitats econòmiques
Activitats
Nº Enquestats
Activitats lligades al sector terciari, turisme rural, cases de colònies,
10
comerços (sense turisme de masses)
Activitats tradicionals: forestals, agrícoles i ramaderes
4
Establiments de restauració (festes)
5
Creació de fires-exposició (bolets, gastronomia, productes ecològics)
4
Activitats lligades amb el Parc del Montseny
3
Rehabilitar horts públics i horts ecològics
2
Noves tecnologies de la informació vers el terciari i serveis
2
Tallers i activitats artesanes
5
Una granja-cafeteria
1
Farmàcia
1
Forn de pa
1
Benzinera
1
Oficines
1
Vivers
1
No es concreta
2
No contesta
1
Total
44
Font: Elaboració pròpia.
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2.9.

9. Pregunta. Altres temes proposats

Altres temes d’interès que considereu
Al voltant d’un 30% dels enquestat no ha contestat aquesta pregunta. Potser era massa
genèrica o potser que havien explicitat tot el que volien a través de les preguntes
anteriors. En qualsevol cas, els enquestats són reivindicatius pel que fa i ha de fer la
figura urbanística del Pla General d’Ordenació Urbana de Campins. En aquest sentit,
consideren que el POUM té capacitat per ordenar, endreçar, protegir, estimular.
Finalment proposen que han de tenir una normativa que ha de ser consensuada.
Entre els temes que han incidit més els enquestats corresponen al model urbanístic amb
uns assentaments amb una estructura urbana més compacte al voltant de la carretera de
Sant Celoni a Santa Fe, com, és el cas de Campins i les Albes i, la presència d’una
estructura menys densa formada per urbanitzacions, com és el cas de les Esplanes.
Volen continuar amb aquest model i millorar-lo en equipaments, serveis i protecció pel
patrimoni edificat de masies i cases rurals.
Taula 16. Altres temes
Temes varis
Nº Enquestats
POUM/Normativa
Volen que el nou POUM aporti beneficis i consens per a tothom
1
Incorporar en el POUM criteris de sostenibilitat
1
Reglamentar amb cura la delimitació,els usos i les activitats en SNU
1
Aplicar la normativa urbanística pels camins
1
Traçar un connector ecològic entre el massís del Montseny i el massís
2
del Montnegre
Donar sol.lucions respecte la carretera a St. Fe ja que parteix els nuclis
1
urbans entre Residencial Campins, Can Joanet i fora del nucli, a les
Esplanes
Cohesionar el nuclis disseminats
1
Manca una política que reguli l’ús i aprofitament de l’aigua
1
Catàleg del patrimoni de bens i de masies i cases rurals
1
Protecció de l’artiga de Comartina
1
Gestionar el patrimoni cultural i natural
1
Creació d’un parc infantil al costat de la pista poliesportiva
1
Potenciar el que tenim
1
Gestió
Millorar el servei de correus postal
2
Creació d’un equip esportiu
1
Creació de fonts energètiques renovables per a l’enllumenat públic
1
Soterrament de les xarxes de servi aèries (telèfon electricitats, etc)
1
Ordenances puntuals
Manca una ordenança municipal pels gossos
1
No contesta
8
Total
28
Font: Elaboració pròpia.
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3.

SÍNTESI DELS RESULTATS DE L’ENQUESTA

Les respostes de les persones que van contestar l’enquesta, ens aporten un missatge
força clar sobre com voldria la majoria dels participants que fos el seu municipi a nivell
urbanístic. En aquest apartat es resumeixen els resultants de l’enquesta d’una forma
sintètica. Així doncs, la majoria de les persones que hi van participar responen:
•

Volen tenir un model de poble, de vida rural. Volen un desenvolupament
urbanístic limitat i controlat

•

La major part, el 55%, volen créixer però poc i al costat i/o dins del nucli històric
i amb la tipologia edificatòria actual.

•

Volen donar una imatge de municipi de muntanya, de poble rural, respectuós
amb el medi ambient i integrat dins un Parc Natural (Montseny).

•

La majoria dels enquestats volen mantenir la tipologia secular del municipi
composta per cases, masies i habitatges unifamiliars. Ara bé, molts d’ells són
conscients que els habitatges de protecció publica de lloguer o compra són
necessaris per tal d’ofertar una diversitats de nivells socials al municipi

•

Tres equipaments són els més volguts/necessaris i corresponen a: un poliesportiu
cobert, una piscina municipal i un casal del poble multifuncional. Altres
equipaments puntuals són: una escola bressol, una biblioteca, una
farmaciola/dispensari, una parada de taxis/busos, un punt d’informació del parc
del Montseny, un caixer automàtic o un servei de correus, entre d’altres.

•

L’entorn ambiental del municipi/zones urbanes ja és un parc i que no calen parcs
urbans. Creació d’un parc urbà infantil situat en el nucli històric.

•

L’estructura municipal preferida pels enquestats és de petit nucli rural, de
muntanya amb equipaments i serveis bàsics.

•

La meitat dels enquestats considera que la mobilitat del municipi està ben
resolta envers l’altra meitat que la considera poc adequada. Cal mantenir les
carreteres les urbanitzacions i els camins rurals pels disseminats. Volen vies
peatonals i transport públic amb St. Celoni.

•

Proposen unes activitats econòmiques lligades amb el medi natural tant per
continuar amb les explotacions agràries actuals com per tenir activitats lligades
al sector terciari i de serveis en sintonia amb el parc del Montseny.

•

Volen una estructura més compacte de nucli urbà al voltant de la carretera de
Sant Celoni a Santa Fe, com, és el cas de Campins residencial i les Albes. Volen
continuar amb aquest model i millorar-lo en equipaments, serveis i protecció pel
patrimoni edificat de masies i cases rurals en sòl rural.
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4.

ANUNCI. PARTICIPACIÓ CIUTADANA DEL POUM
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5.

WEB MUNICIPAL. INFORMACIÓ POUM

En la pàgina web municipal s’informa de la licitació del concurs del POUM de Campins,
del seu contingut i dels mecanismes de la Participació Ciutadana.

Font: web de l’Ajuntament de Campins 2010
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6.

WEB MUNICIPAL. ENQUESTA CIUTADANA

Apartat Enquesta Municipal
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