Resultats de l’enquesta ciutadana
Novembre 2016

2025
PLA
ESTRATÈGIC
ESPLUGUES

El Pla estratègic
d’Esplugues és un
document que recollirà les
línies d’actuació per
avançar cap a un model
de ciutat sostenible,
intel·ligent i
cohesionada.
El present document
exposa els resultats de
l’enquesta realitzada per
recollir l’opinió
ciutadana entorn als
principals reptes de la
ciutat.
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Les enquestes

Informació bàsica de la recollida d’enquestes

• Nº total d’enquestes recollides: 222 enquestes
59,9%

• Enquesta aleatòria i exploratoria

21,6%

Sense dades 5%

38%

5,4%
menors de Entre 25 i Més de 64
25
64 anys

57%

13,1%
Sense
dades

Dies, hores i ubicació punts
de recollida
CENTRE

64

LA PLANA

42

CAN VIDALET

41

EL GALL

24

CAN CLOTA

22

LA MONTESA

10

LA MALLOLA

2

FINESTRELLES

2

LA MIRANDA

1

17/09

De 10h a 14h i
de 17h a 20h
Can Tinturé

18/09

De 10h a 14h
Can Tinturé

06/10

De 16:30h a 20h
A.V. La Plana

07/10

De 16:30h a 20h
Rb. Verge de la Mercè

20/10

De 16:30h a 20h
Robert Brillas
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Els continguts analitzats
 Quins consideres que són els principals
problemes que té Esplugues? (pregunta
oberta)
 Quins projectes consideres importants per
al futur de la nostra ciutat? (pregunta
oberta)
 En quins àmbits creus que es troben els
principals problemes d’Esplugues? (marca
5 d’un total de 15 opcions
predeterminades)
 Quins àmbits creus que destaquen com a
més positius a Esplugues? (marca 5 d’un
total de 15 opcions predeterminades)
 5 reptes que consideres importants per al
futur d’Esplugues (sense límit a marcar
entre 12 opcions predeterminades)

De les enquestes recollides el 67% es van realitzar amb el suport d’una
enquestadora, la resta, el 33% les va omplir directament la persona
enquestada bé al mateix punt on es van col·locar les carpes informatives, bé
a la seva llar.

Autocomp
limentada
33%
Amb el suport d'una
enquestadora
67%
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Quins consideres que són
els principals problemes
que té Esplugues?
(pregunta oberta)

10%

10%

9%

9%

9%

9%

8%

8%
5%

5%

5%

5%

4%

Davant de la pregunta oberta sobre quins serien els principals problemes a la ciutat les respostes apunten a: el manteniment de
la ciutat: carrers, parcs, jardins i façanes dels edificis en mal estat de conservació; problemes d’incivisme com comportaments poc
respectuosos amb la ciutat i la ciutadania així com la brutícia; la inseguretat i els robatoris, la dificultat d’accés a l’habitatge, el
transport públic i la manca d’aparcaments.
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Quins àmbits creus que
destaquen com a més
positius a Esplugues?
(multirresposta)

Per sexe

Economia i ocupació
Tecnologies de la informació i la comunicació

1%
2%

Habitatge
Igualtat d'oportunitats i protecció social
Energia
Altres
Mediambient
Transparència i participació de la ciutadania
Educació
Comerç
Seguretat
Cultura
Mobilitat
Esports

0%

4%
5%
4%
5%
5%
6%
6%
7%

10%
12%

1.
2.
3.
4.
5.

Disseny de la ciutat
Esports
Seguretat
Mobilitat
Cultura

1.
2.
3.
4.
5.

Disseny de la ciutat
Esports
Mobilitat
Cultura
Seguretat

17%
17%
18%
20%
22%
20%
24%
24%
25%

29%
30%
31%
28%
38%
36%

5

En quins àmbits creus que
es troben els principals
problemes d’Esplugues?
(multirresposta)
Per grups d’edat
Espai públic
Menors de 25 Disseny ciutat
Esports
Comerç
Seguretat
Educació
Cultura
Mobilitat
Transparència i participació de la…
Mediambient

Espai públic
Disseny ciutat
Esports
Cultura
Seguretat
Mobilitat
Comerç
Educació
Transparència i participació de la ciutadania
Mediambient
Habitatge
Igualtat d'oportunitats i protecció social
Economia i ocupació
Tecnologies de la informació i la…
Energia

Espai públic
Mobilitat
Disseny ciutat
Esports
Cultura
Seguretat
Comerç
Transparència i participació de la…
Mediambient
Educació
Igualtat d'oportunitats i protecció…
Energia
Tecnologies de la informació i la…
Habitatge
Altres

Entre 25 i 64
anys

Més de 64
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En quins àmbits creus que
es troben els principals
problemes d’Esplugues?
(multirresposta)

Per sexe

2%
2%
3% 5%
6%
2%
3% 6%
9%
4%
5% 8%
7%
7%
10%
5%
11%
5%
14%
9%
12%
11%
16%
8%
13%
14%
22%
11%
14%
18%

Tecnologies de la informació i la comunicació
Esports
Altres
Espai públic
Energia
Transparència i participació de la ciutadania
Disseny ciutat
Educació
Cultura
Igualtat d'oportunitats i protecció social
Comerç
Seguretat
Mediambient
Economia i ocupació
Habitatge
Mobilitat
0%

5%

10%

15%

20%

25%

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

27%
29%
30%

35%

Mobilitat
Habitatge
Economia
Medi ambient
Seguretat

Mobilitat
Habitatge
Medi Ambient
Economia/comerç
Igualtat d’oportunitats i
protecció social 7

En quins àmbits creus que
es troben els principals
problemes d’Esplugues?
(multirresposta)
Per grups d’edat

Menors de 25

Habitatge

Mobilitat
Cultura
Mediambient

Economia i ocupació
Transparència i participació de la…
Educació
Seguretat
Igualtat d'oportunitats i protecció social
Disseny ciutat
Comerç

Mediambient
Mobilitat
Economia i ocupació
Igualtat d'oportunitats i protecció social
Habitatge
Comerç
Seguretat
Disseny ciutat
Altres
Espai públic
Energia
Transparència i participació de la ciutadania
Educació
Cultura
Tecnologies de la informació i la comunicació

Mobilitat
Habitatge
Economia i ocupació
Seguretat
Comerç
Mediambient
Igualtat d'oportunitats i protecció social
Educació
Cultura
Transparència i participació de la ciutadania
Disseny ciutat
Energia
Esports
Altres
Espai públic
Tecnologies de la informació i la comunicació

Entre 25 i 64
anys

Més de 64
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Observacions Espai
Públic:
•
Parcs i jardins
•
Zones verdes
•
Tranquil·litat
Observacions Disseny de
ciutat:
•
Urbanisme
•
Zones de vianants

1.

Espai Públic (parcs, jardins i zones verdes)
2. Disseny de ciutat (via pública, parcs
places, jardins i urbanisme
3. Esports (equipaments, activitats)
4. Mobilitat (transports públics, trànsit,
aparcament, mobilitat sostenible,
connexió amb BCN i altres municipis)
5. Cultura (equipaments activitats)

Observacions
Mobilitat:
•
Falta aparcament
•
Transport públic:
Connexió BCN
Metro
Poca freqüència
•
Poca duració
semàfors

Resum punts
forts i febles

Observacions Esports:
•
Equipaments
•
Oferta d’activitats

Observacions Economia i ocupació:
•
Poques ofertes de treball al
municipi
•
S’ha desindustrialitzat el poble
•
Atur
Observacions Medi ambient:
•
Contaminació
•
Soroll

Observacions
Mobilitat:
•
Transport
públic: tramvia
•
Aparcaments
1.

Observacions Cultura:
•
Oferta d’activitats

Observacions
Habitatge:
•
Manca
HPO
•
Poca
oferta de
lloguer
•
Molt car

Mobilitat (transports públics, trànsit,
aparcament, mobilitat sostenible,
connexió amb BCN i altres municipis)
2. Habitatge (accés, lloguer, protecció
oficial)
3. Economia i ocupació (polígons
industrials, activitat econòmica i atur)
4. Mediambient (tractament de residus,
contaminació i soroll)
5. Seguretat ciutadana /comerç

Observacions
Comerç:
•
Poca
durabilitat
dels
comerços
•
Falten
serveis i
oferta
•
Preu car
•
Dissabtes no
obren

Observacions
Seguretat:
•
Robatoris
•
Can Vidalet
delinqüència
•
Falta de
confiança amb
els agents
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Punts forts i febles de la ciutat
•

Sense cap dubte, l’element més valorat per la ciutadania
d’Esplugues és l’existència i bon estat del seu espai públic,
concretament de parcs, jardins i zones verdes. Així mateix aquests
elements permeten dibuixar una ciutat que es percep com un
espai tranquil i agradable on viure tant per homes com per dones i
per totes les franges d’edat.

•

L’oferta d’activitats esportives i culturals també és un element
molt valorat per la ciutadania en general considerant aquesta
variada i àmplia, enriquint el temps d’oci i permetent la cura de la
salut. La única diferència significativa per edats és que en la gent
jove es valora en major mesura l’oferta i les instal·lacions
esportives respecte a l’oferta cultural mentre que en la resta de
franges d’edat l’esport i la cultura es valoren de forma molt
similar.

•

Un tema més controvertit és el de la mobilitat. Si bé apareix com
un element positiu de la ciutat especialment per homes i dones en
edat activa, apareix també com la primer element d’insatisfacció
per totes les edats però també especialment per home i dones i la
mateixa franja d’edat. La raó principals és que es valoren diferents
element de mobilitat: es valora positivament l’existència i
funcionament del tram, tot i així, el fet de que el metro no arribi a
Esplugues és un element que pesa molt en la valoració negativa
d’aquest àmbit i que suposa un handicap en la connexió amb
Barcelona. Per altra banda, en quant al trànsit rodat, s’assenyalen
elements com la poca duració dels semàfors o manca
d’aparcament, tot i que també hi ha persones que han assenyalat
l’existència d’aparcament com un element positiu. Segurament
això denota diferencies per territoris en aquests aspecte.

•

El segon element considerat com a més negatiu fa referència a
l’accés a l’habitatge. Es considera que el parc d’habitatges
existents al territori té preus molt elevats i l’oferta de lloguer
resulta insuficient. Això dificulta a la ciutadania d’Esplugues, amb
un poder adquisitiu mitjà o baix, mantenir el seu lloc de residència
a la ciutat. En aquest sentit, es considera necessari ampliar el parc
d’habitatges de protecció oficial i facilitar l’accés a la població en
general i a la població jove en particular.

•

La preocupació de l’economia i l’atur és també un element
important especialment pel que fa a edats actives i madures. Així,
es considera que la ciutat ofereix poques oportunitats d’ocupació
en gran part per la desindustrialització que ha patit en els últims
anys.

•

El mediambient és una preocupació que també augmenta amb
l’edat, més sensible als sorolls i preocupada per l’augment de la
contaminació. Segurament també preocupada per que aquesta
dinàmica pugui afectar a la ciutat tranquil·la i agradable que tant
es valora.

•

Finalment, dos elements competeixen per la cinquena opció en
quant a punts febles de la ciutat: la sensació d’inseguretat,
principalment per robatoris i a la zona de Can Vidalet; i l’oferta
comercial per la poc varietat, preus elevats i horaris poc flexibles.
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Altres
Afavorir l'us de les noves tecnologies
Rehabilitar el paisatge urbà
Potenciar la cura i promoció del patrimoni natural

Afavorir la mobilitat sostenible
Sostenibilitat i cura del medi ambient
Promocionar la transparència i la participació
Promocionar la cultura i el patrimoni de la ciutat
Fomentar i potenciar l'esport i la salut
Afavorir l'ús d'energies alternatives i sostenibles

9%
6%

16%
20%
17%
20%
18%
24%
25%

30%

30%
32%
28%
34%
27%
35%
36%
39%
43%
22%

Afavorir l'accés a l'habitatge

52%

1.
2.
3.
4.

5.

2.
3.
4.
5.

HOMES
57%

44%

Lluitar contra la pobresa i afavorir la inclusió social

Lluita contra la pobresa i afavorir la
inclusió social
Afavorir l’accés a l’habitatge
Potenciar l’activitat econòmica
Afavorir l’ús d’energies alternatives
Fomentar i potenciar l’esport i la
salut

DONES
47%
48%

Potenciar l'activitat econòmica

1.

Els reptes de
la ciutat

57%

Lluita contra la pobresa i afavorir la
inclusió social
Potenciar l’activitat econòmica
Afavorir l’accés a l’habitatge
Fomentar i potenciar l’esport i la
salut
Promocionar la cultura i el
patrimoni de la ciutat
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Menors de 25
Afavorir l'ús d'energies…
Afavorir l'accés a l'habitatge
Lluitar contra la pobresa i…
Sostenibilitat i cura del medi…
Fomentar i potenciar l'esport i la…
Promocionar la transparència i la…
Promocionar la cultura i el…
Rehabilitar el paisatge urbà
Potenciar l'activitat econòmica
Afavorir l'us de les noves…
Afavorir la mobilitat sostenible
Potenciar la cura i promoció del…

Entre 25 i 64 anys
Afavorir l'accés a l'habitatge
Lluitar contra la pobresa i…
Potenciar l'activitat econòmica
Fomentar i potenciar l'esport i la…
Afavorir l'ús d'energies…
Promocionar la transparència i la…
Promocionar la cultura i el…
Afavorir la mobilitat sostenible
Sostenibilitat i cura del medi…
Potenciar la cura i promoció del…
Rehabilitar el paisatge urbà
Afavorir l'us de les noves…

Els reptes de
la ciutat
Més de 64
Lluitar contra la pobresa i…
Potenciar l'activitat econòmica
Sostenibilitat i cura del medi…
Promocionar la cultura i el…
Afavorir l'accés a l'habitatge
Fomentar i potenciar l'esport i la…
Promocionar la transparència i la…
Afavorir la mobilitat sostenible
Rehabilitar el paisatge urbà
Afavorir l'ús d'energies…
Potenciar la cura i promoció del…
Afavorir l'us de les noves…
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Quins projectes consideres importants per al futur de la nostra ciutat? (pregunta oberta)

B

PROJECTE

Habitatge: afavorir l’accés a l’habitatge, especialment
per aquelles persones i famílies que es troben en
situació més desfavoridora

D

Manteniment I obres públiques: acabar obres auditori o
la Plana, millorar accessos a Collserola, soterrament
autopista, manteniment equipaments educatius,
reparació de voreres, rehabilitar zona d’horts, rehabilitar
façanes (el vaixell)
PROJECTE

PROJECTE

Respectar les zones verdes: evitar que es
desenvolupi el Pla Caufec i conservació i
rehabilitació dels espais naturals.

F

A

PROJECTE

C

Metro: fer arribar e metro al centre de la
ciutat.

PROJECTE
PROJECTE

Ús energies renobables: instal·lació de plaques solars
pel consum de la llum de la ciutat, facilitar recursos
per instal·lar energies renovables, afavorir la
construcció o reconversió d’habitatges més
sostenibles

Educació: més activitats esportives, culturals i lúdiques
per les escoles o pels infants de la ciutat, millorar la
qualitat educativa, millorar les beques educatives,
lluitar contra el fracàs escolar.

E
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Esplugues al 2025
•

En quant als reptes de futur o els projectes que caldrà
impulsar, els dos primers elements fan referència a la
necessitat de lluitar contra les desigualtats socials lluitant
contra la pobresa i afavorint l’accés a l’habitatge.

•

En aquesta mateixa línia potenciar l’activitat econòmica
afavorirà un entorn amb més oportunitats econòmiques i de
promoció de la ciutadania.

•

En quarta posició apareix la sensibilitat per una ciutat més
neta i respectuosa pel medi ambient. Val a dir que aquesta és
una sensibilitat més present en les dones que en els homes i
especialment present en la població més jove, preocupada
per impulsar energies renovables i la sostenibilitat i cura pel
medi ambient.

Amable i
respectuosa

Cohesionada

•

Finalment, la promoció de l’esport i la cultura, que tot i haver
estat un element molt valorat, es considera com un repte
que caldrà seguir impulsant en un futur.

•

En consonància amb tot el que acabem de veure, els projectes que la ciutadania proposa van en la línia de:

Sostenible

•

Una ciutat amable amb la ciutadania i respectuosa amb les seves inquietuds: continuar treballant per la cura de l’espai
públic en quant a carrers, places, parcs i jardins i per una oferta d’activitats àmplia i diversa. Tots ells elements valorats a la
ciutat i que es considera necessari esforçar-se per mantenir i millorar.

•

Una ciutat més cohesionada, que lluiti contra les desigualtats socials afavorint l’accés a l’habitatge i l’èxit educatiu

•

Una ciutat sostenible, que respecte el seu medi ambient i aposti per les energies renovables i la mobilitat sostenible
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