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2. Introducció
La distribució de l’enquesta online ha estat un més dels mecanismes de participació posats a
l’abast de la ciutadania com a part del procés de participació en la fase preliminar del procés
de redacció del POUM de Sant Fruitós de Bages.
L’objectiu general de l’enquesta ha estat incorporar als treballs de l’equip redactor del POUM
la percepció general dels ciutadans i ciutadanes de Canyelles, sobre quin és el present i quin
hauria de ser el futur de diferents elements de la realitat urbanística del municipi. Aquesta
informació esdevé un element més dels analitzats per l’equip redactor a l’hora de elaborar el
document d’Avanç del Pla en el qual s’especifiquen els criteris, objectius i alternatives per a la
planificació. Les persones enquestades han estat consultades sobre aspectes com les formes i
nivell de creixement a assolir, sobre els usos del sòl, en relació a la necessitat d’equipaments,
així com al respecte de l’organització de la mobilitat, l’aparcament o l’habitatge. L’enquesta ha
estat dissenyada per copsar també informació sobre els béns arquitectònics, culturals,
ambientals i paisatgístics que cal preservar, segons la perspectiva ciutadana.

3. Fitxa tècnica de l’enquesta
Tipus d’enquesta Qüestionari online amb preguntes precodificades i preguntes obertes.
Realització del treball de camp Els qüestionaris s’han respost entre el 20 de gener i el 20 de
febrer de 2017.
Àmbit Municipi de Sant Fruitós de Bages.
Univers Població resident al municipi.
Mostra No s’ha realitzat una selecció probabilística de la mostra de la població a entrevistar,
sinó que s’ha prioritzat el fet que tot l’univers tingués oportunitat de donar resposta a
l’enquesta. En aquest cas, els resultats obtinguts són indicatius del parer general de la
població, a mode de termòmetre social.
Sistemes de distribució i recollida de l’enquesta El procediment seguit per fer arribar
l’enquesta online a la població ha estat a través d’una aplicació del mòbil i de la pàgina web
municipal, aquesta informació es va fer arribar a la ciutadania a través del butlletí de notícies
municipal. També s’ha fet arribar l’enllaç de l’enquesta online a representants d’entitats a
través del correu electrònic.
Nivell de resposta assolit Un cop finalitzat el període per respondre l’enquesta s’han
comptabilitzat un total de 35 qüestionaris amb respostes vàlides.
Anàlisi de dades L’informe es basa en l’anàlisi univariada dels resultats assolits, que es
complementa amb una anàlisi relacional en aquells casos en què es pugui copsar alguna
resposta diferencial en funció de dades relatives al perfil de les persones enquestades.
Guia per a la lectura de taules i gràfics Com a guia de lectura de les dades que apareixen a les
diferents taules i gràfics de l’informe, cal tenir present el següent:
-

-

Totes les taules i gràfics han estat elaborats a partir de les dades recollides amb l’enquesta.
A les taules i gràfics s’especifica amb la indicació (base=) el nombre total de respostes vàlides,
sobre les quals s’han calculat els percentatges que hi apareixen.
Les dades de les taules i els gràfics es donen en percentatges sobre el número total de respostes
vàlides. Les no respostes (No sap i No contesta) s’han desestimat, i no s’inclouen a l’anàlisi.
En el cas de preguntes multirresposta, on la resposta es basa en l’elecció d’una o més opcions de
resposta, la suma dels percentatges és superior al 100%, degut a que es reflecteix el percentatge
de resposta assolit per a cada opció.

POUM SFB – Enquesta ciutadana de percepció sobre urbanisme. Informe de resultats.

2

4. Perfil de les persones enquestades
Mitjançant el qüestionari s’ha recollit la opinió d’un total de 35 persones. A continuació es
presenten les dades sociodemogràfiques que ens permeten conèixer el perfil d’aquestes
persones.

4.1. Distribució de les persones enquestades en funció del sexe
La participació en l’enquesta en funció del sexe ha estat gairebé paritària, sent inferior al 3% la
diferència entre homes i dones que han donat resposta al qüestionari.
Gràfic I - Distribució de la població segons sexe (en %)

Dona;
48,57%

Home;
51,42%

Base: 35 persones

4.2. Distribució de les persones enquestades en funció de l’edat
En relació a l’edat de les persones enquestades, els percentatges més elevats de resposta
s’han assolit entre els 30 i 49 anys, on es situa pràcticament el 83% de la població que ha
contestat el qüestionari. La mitjana d’edat de les persones que han donat resposta al
qüestionari és de 43,97 anys.
Gràfic II - Distribució de la població segons grups decennals d’edat (en %)
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4.3. Distribució de les persones enquestades en funció del lloc de residència
La major part de les persones enquestades resideixen al nucli de Sant Fruitós de Bages, tan sols
un 14,29% de les respostes pertanyen a persones residents a urbanitzacions de les Brucardes i
la Rosaleda.
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Gràfic III – Distribució de la població segons lloc de residència (en %)
Urbanitzacions
; 14,29%

Nucli; 85,71%

Base: 35 persones

4.4. Distribució de les persones enquestades en funció del nivell formatiu
La majoria de les persones que han donat resposta al qüestionari són persones amb estudis
universitaris, i el 91,4% almenys tenen estudis secundaris finalitzats.
Gràfic IV - Distribució de la població segons nivell d’estudis acabats (en %)
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5. Resultats de l’enquesta
5.1. Posicionament envers el creixement del municipi
El qüestionari plantejava dues qüestions directes per tal de conèixer el posicionament de les
persones enquestades respecte al creixement del municipi.
En la primera d’elles es feia referència al potencial creixement de la població i es plantejaven
tres possibles escenaris, per tal que poguessin escollir aquell amb el que inicialment estarien
més d’acord per al futur de Sant Fruitós de Bages, tenint en compte el potencial creixement
previst pel planejament vigent:
- reduir la previsió de creixement potencial per sota dels 18.000 habitants,
- mantenir la previsió de creixement potencial a prop dels 18.000 habitants,
- ampliar la previsió de creixement potencial per sobre dels 18.000 habitants.
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Gairebé tres quartes parts dels enquestats s’han pronunciat a favor de l’escenari que de
previsió de creixement potencial per sota dels 18.000 habitants. Un 73,25% de les persones
que han donat resposta al qüestionari es manifesten en aquest sentit.
La resta de persones enquestades (26,47%) han assenyalat com a preferible l’escenari de futur
en el qual es mantindria la previsió de creixement entorn als 18.000 habitants. Cap de les
persones enquestades ha seleccionat la possibilitat d’ampliar-ne la previsió de creixement més
enllà dels 18.000 habitants que estableix el planejament vigent.
Gràfic V – Preferència respecte l’escenari poblacional potencial per al municipi en el futur
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Base: 35 persones

La segona qüestió plantejada al qüestionari en relació al futur creixement del municipi, ha
volgut identificar la preferència de les persones enquestades en relació a les característiques
del potencial creixement residencial. En aquest sentit, gairebé 6 de cada 10 persones
enquestades manifesten que el sòl urbà hauria de créixer en densitat, és a dir, amb blocs
d’habitatges, i generant una major concentració d’habitants al nucli.
En canvi, han estat un 41,17% dels enquestes, les persones que consideren que el creixement
urbanístic hauria d’afavorir el creixement en extensió, mitjançant la promoció d’habitatges
unifamiliars, encara que per a fer-ho calgui la transformació d’espais rurals en espais urbans.
Gràfic VI - Opinió sobre el tipus de creixement residencial del futur
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5.2. Usos del territori
En relació a quins usos caldria destinar les reserves de sòl disponible, el qüestionari ha permès
recollir les preferències de la població enquestada respecte quins caldria augmentar i quins
caldria limitar en el futur.
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Segons els resultats obtinguts en relació a aquesta qüestió, les persones enquestades
manifesten la seva preferència per augmentar els usos del sòl destinats a petites activitats
industrials, tallers artesanals i petits comerços, els destinats a espais culturals, d’oci i lleure, i
els reservats per a equipaments. En menor mesura, manifesten que cal augmentar la reserva
de sòl per a usos agrícoles i ramaders.
Per altra banda, segons les persones enquestades, les activitats a les que caldria destinar una
menor reserva del sòl disponible serien les relacionades a la ubicació de mitjana i gran
indústria i al nou habitatge.
El següent gràfic permet observar els resultats obtinguts per a cada una de les opcions
plantejades, en relació a quins usos del sòl seria preferible augmentar i quins es podrien limitar
en el futur en el territori.
Gràfic VII – Posicionament respecte augmentar o limitar diferents usos del sòl disponible

Ús per habitatge

69,70%

30,30%

Base: 33 persones

Ús per equipaments

91,18%

8,82%

Base: 34 persones

Ús per la ubicació de petites activitats, tallers
artesanals i petits comerços

94,12%

5,88%

Base: 34 persones

Ús per la ubicació de mitjana i gran indústria

64,51%

35,48%

Augmentar
Limitar

Base: 31 persones

Ús per activitats agrícoles i ramaderes

70,97%

29,03%

Base: 31 persones

Ús dedicat a espais culturals, oci i lleure

93,75%

Base: 32 persones

6,25%

5.3. Equipaments
El qüestionari plantejava una pregunta de resposta espontània per tal de determinar quina
tipologia d’equipaments serien el que podrien generar major demanda en un escenari futur de
creixement urbanístic i poblacional. D’aquesta manera es disposa d’informació
complementària a la recollida per l’equip redactor, per tal de plantejar possibles reserves de
sòl per aquests usos en l’Avanç del Pla.
Davant d’aquesta pregunta, les persones enquestades han assenyalat que principalment
caldria poder disposar d’equipaments que permetin oferir serveis sanitaris, equipaments
educatius1, equipaments de caràcter cultural i cívic i equipaments de caire esportiu, com es pot
veure en el següent gràfic.

1

Nota: Les dades referents a la demanda d’equipaments educatius incorpora la demanda d’un edifici definitiu per a
l’escola Pla del Puig. En cas de no incorporar aquestes respostes a l’anàlisi, la demanda d’equipaments educatius
per al futur del municipi es veuria reduïda, sent del 7,4% dels casos, enlloc del 38,7% que reflecteix el gràfic.
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Gràfic VIII - Equipaments més necessaris en el Sant Fruitós del futur
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En una futura situació de creixement es considera que entre els equipaments sanitaris seria
necessari principalment un nou centre d’atenció primària (45,1% del casos).
Pel que fa als equipaments culturals i cívics la demanda es centra principalment en un auditori
o teatre (16,3% dels casos), a més d’un espai multifuncional que pugui esdevenir com a hotel
d’entitats i centre cultural (9,7% dels casos).
En relació als equipaments esportius es planteja principalment la disponibilitat de nous espais
esportius exteriors i d’accés lliure (pista poliesportiva, skate, rocòdrom) en un 16,3% dels
casos, i una piscina coberta (9,7% dels casos).
Taula I - Equipaments més necessaris en el Sant Fruitós del futur
Tipologia
d’equipaments
Sanitaris
Educatius

Culturals
i
cívics

Esportius

Espais verds
Espais
comercials
i de lleure

Equipament necessari per
al Sant Fruitós del futur

Percentatge
de casos

Centre d'atenció primària

45,2%

Edifici definitiu per a Escola Pla del Puig

32,3%

Una nova escola

6,5%

Auditori/Teatre

16,1%

Hotel d'entitats/Casal/Centre Cívic/Centre cultural

9,7%

Museu

3,2%

Casal/Ateneu per joves

3,2%

Centre d'interpretació del medi rural i natural

3,2%

Equipaments esportius exteriors i d’accés lliure

16,1%

Piscina coberta

9,7%

Gimnàs municipal

3,2%

Pàdel

3,2%

Parcs i jardins/Parcs infantils

9,7%

Pipi-can/Espais per passejar gossos

6,5%

Espais comercials i d'entreteniment

9,7%

Aparcament

3,2%

Pregunta multirresposta. Base: 31 persones
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5.4. Mobilitat
L’enquesta plantejava diferents qüestions amb les que s’ha pogut recollir informació respecte
quines actuacions es consideren necessàries per tal d’assegurar la mobilitat dels habitants de
Sant Fruitós, en un escenari futur de creixement urbanístic i poblacional.
En relació a quines actuacions urbanístiques caldria prioritzar per tal de millorar la qualitat de
vida al poble en un escenari de futur creixement poblacional, les persones enquestades
destaquen principalment actuacions que tenen a veure amb la millora de la mobilitat (millora
dels accessos al poble i a les urbanitzacions, millora de la xarxa de transport públic i
transformació del centre en una zona amable per als vianants), a més de facilitar la implantació
de nous comerços i altres serveis.
En relació a quin tipus de mobilitat caldria afavorir en el futur del municipi, les persones
enquestades es decanten principalment per afavorir la mobilitat dels vianants i dels modes
més sostenibles (bicicleta i transport públic), enlloc de facilitar l’ús del vehicle privat. En aquest
sentit es manifesta la majoria d’enquestats/des quan són preguntats sobre quines actuacions
s’han de prioritzar per garantir la mobilitat en el futur, com es pot veure al següent gràfic.
Gràfic IX - Opinió sobre actuacions necessàries per garantir la mobilitat en el futur
Millorar la xarxa de transport públic
amb els municipis de l'entorn

70,59%

Crear una xarxa de carril bici de
connexió entre els barris i el nucli

55,88%

Crear una xarxa de transport públic
intern

32,35%

Donar facilitats al vehicle com a mitjà
de transport habitual

17,65%

Pregunta multirresposta . Base: 34 persones

La darrera qüestió que tractava sobre la mobilitat ha permès reforçar la idea que la població
que ha donat resposta a l’enquesta preferia que el Sant Fruitós del futur potenciés els modes
de mobilitat més sostenibles, generant per això una estructura urbana més amable amb els
vianants. En aquest sentit es manifesta un 67,65% de les persones enquestades quan
manifesten el seu acord amb que en els barris nous a desenvolupar caldria potenciar l’ús per a
vianants de la via pública, limitant la circulació en vehicle privat a veïns/es i serveis, i
mantenint l’aparcament a la perifèria.
Gràfic X – Grau d’acord amb potenciar l'ús de la via pública per a vianants
i limitar la circulació de vehicles als barris de nova creació
En
desacord;
32,35%

D'acord;
67,65%

Base: 34 persones
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5.5. Activitat econòmica
El qüestionari també ha plantejat diferents preguntes relacionades amb l’activitat econòmica a
desenvolupar en el Sant Fruitós del futur.
En relació a aquesta qüestió es copsa la voluntat de les persones enquestades per facilitar
l’activitat econòmica, però alhora d’establir certes limitacions, de manera que el creixement
econòmic també sigui quelcom controlat i planificat i que no suposi una transformació radical
del poble.
Així doncs, en relació a quins sectors productius caldria potenciar com a futur motor econòmic
del municipi, segons les persones enquestades caldria apostar per activitats de les
considerades “netes”, principalment el sector tecnològic, el comercial i el turisme, tot i que
també hi ha persones que aposten per mantenir algun tipus d’activitat industrial.

Gràfic XI - Opinió sobre quins sectors productius cal potenciar
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18,09%
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Base: 34 persones

Com es comentava anteriorment, les persones enquestades mantenen un posicionament de
cautela envers el creixement econòmic i els seus potencials efectes en el poble. Això es pot
observar en la prevenció envers a augmentar els espais destinats a l’activitat industrial
(mitjana i gran indústria), com ja es constatava al gràfic VII, sobre usos del sòl.
Aquest mateix sentir es pot destil·lar de la resposta a la pregunta sobre si es considera que el
municipi hauria d’ampliar l’espai destinat als polígons d’activitat econòmica (PAE). Un 64,71%
de les persones enquestades considera que no cal destinar nou sòl per a polígons d’activitat
econòmica (PAE), mentre que un 35,29% considera que si s’augmentés aquest espai ho hauria
de fer de manera moderada. Cap de les persones enquestades han manifestat que caldria
augmentar al màxim el sòl destinat a nous PAE.
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Gràfic XII - Considera que Sant Fruitós hauria d’ampliar l’espai destinat als polígons d’activitat
econòmica?

Sí, de
forma
moderada
; 35,29%

No cal
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Base: 34 persones

A partir de les respostes de les persones enquestades també es pot extreure que es considera
necessària la promoció i potenciació del comerç de proximitat. En aquest sentit, es recullen
diferents valoracions:
-

-

-

Per una banda, per a les persones enquestades, una de les principals actuacions per a
millorar la qualitat de vida dels habitants en el futur Sant Fruitós seria la implantació
de nous comerços i altres serveis bàsics a les urbanitzacions i als nous barris.
Aquesta aposta pel comerç de proximitat també es reflecteix en la pregunta
relacionada amb els usos del sòl, on es recollia (gràfic VII) que la majoria de persones
enquestades consideren que caldria augmentar l’espai destinat a aquesta activitat
(junt amb petites activitats industrials i artesanals).
Una altra pregunta que indica la preferència de les persones enquestades pel comerç
de proximitat és la que plantejava en quin lloc caldria potenciar la seva ubicació. En
aquest sentit, com presenta el següent gràfic, es considera majoritàriament que caldria
potenciar el comerç en els nuclis habitats i no pas als polígons d’activitat fora del nucli.
Gràfic XIII – Opinió sobre la zona on cal potenciar el comerç i serveis
6,06%
Al nucli existent,
deixant nous barris
com a residencials

42,42%

51,52%

Als barris de nova
creació

Als polígons
d'activitats fora del
nucli

Base: 33 persones

La qüestió sobre si cal potenciar el nou comerç i serveis al nucli deixant els nous barris
com a residencials reflecteix una lleugera preferència envers aquest plantejament,
però no caldria considerar-la com a determinant, perquè la diferència és reduïda.

POUM SFB – Enquesta ciutadana de percepció sobre urbanisme. Informe de resultats.

10

5.6. Principal espai natural a preservar
Els principals espais naturals a preservar esmentats per les persones enquestades són els
següents: El Bosquet, La Torre o muntanya de Sanmartí, Sant Benet, la Serra de les Brucardes,
La Sèquia, la zona del Pla d’en Puig i el Montpeità.

5.7. Principal element arquitectònic
Els principals elements arquitectònics a preservar assenyalats per les persones enquestades
són els següents: La màquina de batre, el casc antic, l’església, el monestir de Sant Benet del
Bages, la Sagrera, l’ermita de Sant Valentí, Sant Jaume d’Olzinelles i les escultures de la zona
del Bosquet.
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6. Annexos
6.1.

Qüestionari
PROCÉS DE REDACCIÓ DEL POUM DEL MUNICIPI DE SANT FRUITÓS DE BAGES
ENQUESTA CIUTADANA DE PERCEPCIÓ SOBRE URBANISME

1. La població de Sant Fruitós de Bages és de gairebé 8.500 habitants. Considerant que existeix una relació directa
entre creixement poblacional i la provisió de serveis i equipaments al municipi i tenint en compte que el
planejament vigent preveu un potencial de creixement fins els 18.000 habitants, amb quina de les següents
opcions de creixement de la població esteu més d’acord: (MARQUEU UNA SOLA OPCIÓ)
 amb el nou planejament s’hauria de reduir la previsió de creixement del planejament vigent, per sota
dels 18.000 habitants
 amb el nou planejament caldria mantenir la previsió de creixement potencial a prop dels 18.000
habitants
 amb el nou planejament caldria ampliar la previsió de creixement potencial per sobre dels 18.000
habitants.
2. En relació al creixement residencial del futur Sant Fruitós de Bages, crec que... (MARQUEU UNA SOLA OPCIÓ)

el sòl urbà hauria de créixer en extensió, és a dir, amb habitatges unifamiliars encara que això suposi
la transformació de més espais agrícoles en espais urbans

el sòl urbà hauria de créixer en densitat, és a dir, amb blocs d’habitatges encara que això suposi una
major concentració dels habitants al nucli
3. Per millorar la qualitat de vida al poble, associada a un futur creixement del nombre d’habitants, quines
de les següents actuacions urbanístiques creu que caldria realitzar en primer lloc (MARQUEU FINS A DUES
OPCIONS COM A MÀXIM)
 Millorar els accessos al poble
 Millorar els accessos als barris i urbanitzacions
 Millorar i ampliar els parcs i places públiques
 Transformar el centre del poble en una zona més amable per vianants, desviant el trànsit cap a la
perifèria
 Facilitar la implantació de nous comerços i altres serveis bàsics de proximitat als barris i
urbanitzacions
 Millorar la xarxa del transport públic
 Altres (especificar)................................................................................................................................
4. On creu que caldria potenciar el comerç i els serveis en el futur Sant Fruitós de Bages? (MARQUEU UNA SOLA
OPCIÓ)
 Cal potenciar el nou comerç i serveis al nucli existent, deixant els nous barris com a residencials
 Cal potenciar el nou comerç i serveis als barris de nova creació
 Cal potenciar el nou comerç i serveis als polígons d'activitats fora del nucli
5. En el Sant Fruitós del futur quins nous equipaments creu que serien necessaris? (INDIQUEU-NE UN MÀXIM
DE TRES OPCIONS)
1a Opció ........................................................................................................
2a Opció..........................................................................................................
3a Opció ........................................................................................................
6. Creu que Sant Fruitós de Bages hauria d’ampliar l’espai destinat als polígons d’activitat econòmica?
 Sí, de forma moderada
 Sí, hauríem de poder ampliar al màxim
 No, no cal nou sòl per a polígons d’activitat econòmica
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7. Quins són els sectors productius que creu que s'han de potenciar com a motor econòmic de futur per al
municipi (MARQUEU FINS A TRES OPCIONS COM A MÀXIM)
 Sanitari
 Industrial
 Tecnològic
 Oficines i seus corporatives
 Agrícola
 Altres(especificar)...........................................
 Turisme
 Comercial
8. Per garantir la mobilitat en un futur en el municipi, quines de les següents actuacions pensa que caldria
fer? (MARQUEU FINS A DOS OPCIONS COM A MÀXIM)
 Millorar la xarxa de transport públic amb els municipis de l’entorn.
 Crear una xarxa de transport públic intern que connecti els diferents nuclis/barris entre sí i amb el
centre.
 Crear una xarxa de carril bici que connecti els diferents nuclis/barris entre sí i amb el centre.
 Donar facilitats per a l’ús del vehicle particular com a mitjà de transport habitual.
 Altres.................................................................................................................................
9. Estaria d’acord amb que en els barris nous a desenvolupar es potenciés l’ús per a vianants de la via
pública, limitant la circulació en vehicle privat a veïns i serveis, i mantenint l’aparcament a la perifèria?



Si
No

10. Pel que fa als usos del territori quin dels següents usos considereu que s’hauria d’augmentar i quins limitar
en el municipi. (MARQUEU UNA RESPOSTA PER A CADA UN DELS DIFERENTS USOS DEL SÒL)
Augmentar

Limitar

Ús per a habitatge
Ús per a equipaments
Ús per a la ubicació de petites activitats, tallers artesanals i petits comerços
Ús per a la ubicació de mitjana i gran indústria
Ús per a activitats agrícoles i ramaderes
Ús dedicat a espais culturals, oci i lleure
11. Quin és el principal espai natural que cal preservar a Sant Fruitós de Bages?
...................................................................................................................................................................
12. Quin és el principal element arquitectònic o monumental que cal preservar a Sant Fruitós de Bages?
..................................................................................................................................................................

Dades sociodemogràfiques
13. Sexe

 Home.

 Dona.

14. Any de naixement: .............................................................................................
15. Barri o zona de residència: ..................................................................................
16. Nivell d’estudis acabats:  Sense certificat

 Primaris

 Secundaris
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