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INTRODUCCIÓ 

Seguint amb el calendari del Pla de Treball i amb les determinacions del Programa de 
Participació Ciutadana (aprovat per l’Ajuntament), a l’inici dels treballs de redacció del 
POUM, es va distribuir a la població l’enquesta de percepció ciutadana, tan en format paper 
com a través d’Internet omplint el formulari a través de l’enllaç al web del POUM. 

Es van rebre un total de 27 respostes, les quals es detallen i analitzen als apartats següents. 

 

DADES PERSONALS 

 

 

El nombre de respostes fent la distinció per sexe, hi ha una lleugera diferència essent 
superior les respostes de les dones. 

Una altra cosa és per edat de la població, ja que el 55,6% de les respostes són de la gent de 
més de 60 anys. Destacar també que únicament hi ha dues respostes en la franja compresa 
entre els 16 i 30 anys, aquest fet pot distorsionar el resultat de respostes com per exemple 
problemes d’accés a l’habitatge, llocs de treball... ja que faltaria la percepció de la gent jove 
sobre aquest aspectes que segurament els afecten més. 
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Respecte el lloc de naixement, les respostes són majoritàriament de la població nascuda a 
Castellfollit de Riubregós ( el 66,7%), de la resta de l’Anoia un 14,8% i de la resta de 
Catalunya un 18,5%. No hi ha respostes de les persones nascudes a l’estat Espanyol o a 
l’estranger, aquest fet és del tot normal ja que únicament hi ha 3 persones nascudes a 
l’estranger, i no disposem de dades de les persones nascudes a l’estat Espanyol. 

Respecte el lloc de residència el percentatge de respostes és bastant proporcional al 
percentatge d’habitatges principals i secundaris al municipi.  

 

MODEL DE POBLE 

 
Pel que fa a la percepció del poble es confirmen les principals problemàtiques detectades a 
l’anàlisi del municipi, com són l’envelliment de la població i les poques oportunitats de treball, 
(ambdues han tingut 15 respostes el que suposa el 55,6%). Seguit de les preocupacions per 
la qualitat dels serveis i per la localització allunyada dels llocs de treball. 

Cal remarcar que l’enquesta ha estat contestada per població de la franja d’edat de majors 
de 30 anys, seria lògic suposar que les respostes dels menors de 30 anys encara reforçarien 
la percepció de la manca d’ofertes laborals al municipi. 

 
 

HABITATGE I ACTIVITAT ECONÒMICA 

 

 
El 60,9% de la població considera que hi ha problemes per accedir a l’habitatge degut a la 
manca d’oferta existent al municipi, mentre que el 21,7% considera que és degut a que els 
preus son elevats. Considerem que el percentatge de percepció del 34,8% de que no hi ha 
aquesta problemàtica, és degut a que un alt percentatge de les respostes són de la franja de 
majors de 60 anys, edat en la qual habitualment l’accés a l’habitatge està resolt. 
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A la pregunta sobre el tipus d’habitatge que necessitaria el municipi, cal remarcar que el 
66,7% han respost que manca habitatge de lloguer, hi és que al municipi tot hi que el 
26,80% dels habitatges estan buits no hi ha oferta de lloguer. 

Cal remarcar que hi ha dues persones que consideren que manca habitatge de protecció 
oficial. Entre la població que ha contestat l’enquesta no hi ha demanda d’habitatge 
plurifamiliar. Possiblement la percepció d’un dels encants de viure al poble sigui precisament 
la tipologia dels habitatges. 

 

 
La percepció de l’estat de conservació dels habitatges es divideix entre habitatges antics 
amb poc manteniment i habitatges antics amb manteniment suficient. Es constata que la 
percepció d’habitatges antics amb manteniment suficient, 9 de les 11 respostes són de la 
franja d’edat de més de 60 anys. Mentre que els que responen “habitatges antics amb poc 
manteniment” són de la franja d’edat entre 30 i 60 anys. 

 
Majoritàriament la percepció és que la gent jove no té tendència a quedar-se a viure al 
municipi. Les causes queden repartides entre la manca d’oferta d’habitatge i la manca 
d’oferta laboral, causes que es corresponen plenament amb l’anàlisi del municipi. Tot hi així 
un 29,2% té la percepció que la gent jove 

Respecte la pregunta de si es creu que cal potencial el sector industrial, el 95,8% dels 
enquestats considera que si, hi ha una única resposta del no el qual suposa el 4,2% (viu a 
Castellfollit els caps de setmana). 

Respecte el tipus d’activitat que caldria potencial al municipi cal destacar: 

- serveis i comerç   11 respostes 

- restauració, turisme rural    4 respostes 

- oficines      1 resposta 

- polígon industrial     1 resposta 

- petita empresa o cooperativa      1 resposta 

- agricultura. pastures                            1 resposta 

Una de les respostes concreta la necessitat de tenir una “botiga on es vengui una mica de 
tot”. La manca de comerços pot ser un gran inconvenient tenint en compte l’envelliment de la 
població. 
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MEDI AMBIENT I PATRIMONI 

 
Un percentatge important de la població prioritza la recuperació de les lleres dels rius i 
rieres, seguit del patrimoni arquitectònic i del medi natural. Es percep el riu com un espai 
potencial a recuperar per a la població. 

A la pregunta de si es considera algun element arquitectònic, natural, territorial i cultural a 
protegir, les respostes han estat majoritàriament: el Castell, les torres, el priorat de Santa 
Maria. Dues de els respostes han inclòs el riu, una en concret “recuperar el riu, s’ha perdut i 
està molt abandonat. S’ha perdut l’encant de passejar al costat del riu.”  

 
  

EQUIPAMENTS I ESPAIS VERDS 

 
El 52,4% de les respostes són que falten equipaments, respecte el 47,6% que consideren 
que no en falten. Al demanar quin tipus d’equipament es creu necessari pel municipi es 
barregen conceptes ja que hi ha respostes del tipus: botiga de queviures, bancs i baranes, 
comerç, industrials, parc, arbres... 

Una resposta fa referència a la recuperació de la casa de colònies del priorat. 

 
Majoritàriament (un 72,7%) es considera que no falten zones verdes al municipi. 
Curiosament les zones verdes de que disposa el municipi són estretes franges al sòl urbà, i 
la gran zona verda de l’entrada de la població (que no s’ha desenvolupat). Suposem que 
aquesta percepció és deguda al fet de ser un municipi amb un nucli urbà petit i rural, amb 
una gran facilitat d’estar en contacte amb la natura. 

De les respostes que si que en falten, concreten que caldria al costat del poliesportiu, i que 
caldria cuidar els arbres. 

 
 

INFRAESTRUCTURES I SERVEIS 
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Sorprenentment un 53,8% de les respostes perceben que la mobilitat al nucli urbà és bona, 
contrastant amb el 15,4% que la consideren dolenta. De l’anàlisi del municipi es desprèn la 
dificultat en la mobilitat (carrers estrets, amb pendents, ...) tot hi així la població no ho percep 
com a problemàtic. 

Respecte les millores proposades, coincideixen en la millora de la senyalització i dels 
aparcaments. Una de les respostes respecte els aparcaments, proposa treure els senyals de 
prohibit aparcar a la plaça ja que igualment no es compleixen. 

 

 
Pel que fa a la mobilitat fora el nucli urbà, la percepció queda repartida entre bona i regular. 
Les millores proposades es resumeixen en millorar alguns camins, la pavimentació i la 
senyalització. 

 

 

El 64% de les respostes consideren que cal millorar les telecomunicacions per tal de facilitar 
el tele treball, el 40% consideren que cal millorar en la incorporació d’energies renovables. 
Únicament el 16% milloraria el transport públic.  

 

 
El 65% dels enquestats millorarien les rutes (bici, a peu...), percentatge gairebé igual a la 
millora de pavimentació i senyalització junts. Es remarca la necessitat de millorar el potencial 
rural del municipi, incorporant l’entorn a la possible oferta turística.  
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Amb un percentatge molt similar a la pregunta 12, el 66,7% millorarien el servei de telefonia i 
telecomunicacions.  

Un fet remarcable és que només el 33,3% millorarien el sanejament, tot hi que el municipi no 
disposa de depuradora. 

Els serveis d’aigua i electricitat representen el 18% i el 7%. Referent al servei de l’aigua es 
concreta que aquesta porta massa calç. 

 
 

ALTRES 

A l’apartat de comentaris, suggeriments i observacions les respostes són mot variades: 

- Potser si hi hagués més habitatges encara que no hi hagués llocs de treball podria millorar. 

- Ampliar oferta d'habitatge perquè no n'hi ha. 

- Controlar la gent que porta gossos, el poble i sobretot el camí de la font nova i la font nova 
estan intransitables d'excrements de gos 

- Posar un pas elevat abans de la entrada al poble pel cantó de Calaf, ja que ara hi ha més 
canalla i la gent corra molt davant dels bars i per entrar al poble 

- Oportunitats de feina. Millora de serveis no tenim cap botiga. Manteniment o brigada al poble 
encara que només sigui una persona encarregada. 

- És mes efectius en la solucionar qüestions de interès demanades reiteradament. 

- 1) Que a la pujada de la muralla es col·loqui un mirall per veure si en aquella corba hi han 
cotxes aparcats (Cal Morros, per exemple) o hi ha passa gent. 
 
2) Programar el campanar de l’Església per tal que de 23h a 6h del matí no sonin. 
Si amb aquest aparell no funciona, canviar-lo per un que si es pugui programar. 
 
3) Normativa de Soroll al poble, ja que l'any passat ja em vaig trobar que jo aixecant-me a les 
5h, hi havia nens petits amb un pare que els controlava i animava jugant fins a altes hores de 
la nit i passada la mitjanit. 

- De cara a la gent gran, sense possibilitat de locomoció, caldria estudiar un servei a "mida" de 
sortides properes per aprovisionaments de primera necessitat. 

- S'hauria de conscienciar als joves perquè no malmetin els camins amb les mots i els quads. 
Alguns llocs estan molt erosionats, han erosionats que he deixat de passar-hi perquè fan 
pena. 

- Netejar la llera del riu 
Posar algun arbre al camí de la piscina. 
Pintar els bancs de la carretera i cuidar las poques plantes que hi ha. 
Netejar de vespes el parc infantil. 

- Que es revisi la classificació de l'ús del sòl rústic, de manera que es reconsideri la no 
admissió de recuperació de conreus en la zona sud del municipi a causa de la clau de 
protecció que presenteu. 

- Les cunetes i carretera d'entrada no està bé. Arbres del marge cap al riu estan secs. Arbre de 
l'hort del cal Bep (?) s'hauria de treure ... mort. Netejar esbarzers. Fent nova netejada que cau 
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terra i netejar esbarzers. A tot a reu hi ha molts canyers. 

- Millorar el servei de recollida d'escombreries. 
Ho ha bones plagues de mosques als voltants dels contenidors especialment als de baix a la 
bàscula. N'hi ha algun que no es pot tancar i algun també sense tapa. 

- La neteja del poble i jardins i els espais molls com els vestidors de la piscina. 
Que es revisi la classificació de l'ús del sòl rústic, de manera que es reconsideri la no 
admissió de recuperació de conreus en la zona sud del municipi a causa de la clau de 
protecció que presenten. 

- Façanes de les cases més cuidades. 
Els camins no estan gens senyalitzats (destinacions, temps...) 
Millorar la qualitat de l'aigua (molta calç) 

- Botiga (queviures) + detalls turístics (souvenirs) 
Creació d'un grup per tal de potenciar el punts turístics del poble Per exemple: els amics del 
castell. En el qual ofereixin visites guiades, activitats escolars, realització de camps de 
treball,... 

- Manteniment dels camins principals (grava, drenatges...) 

- Millorar la descalcificació de l'aigua. 
Multar gossos que defequen al carrer i davant dels contenidors (cap d'amunt del Raval, per 
exemple) 
Formació a la població per reciclar bé. Estem pagant de més per no reciclar bé. El contenidor 
de residus orgànics (cap del Raval) no està actiu. On llencem els res.org.? 

- Posar un bado a l'entrada del poble baixant de Calaf igual com el que hi ha per la banda de 
Torà. 

- El problema més important crec que és la falta d'habitatge de lloguer o compra i moltes cases 
mig abandonades. 

- Fer un camí per anar al Castell arreglar el castell i fer un accés per mateix camí per poder 
anar amb el cotxe a cal Sereno. el camí pel portal. 

- Potser si hi hagués més habitatges encara que no hi hagués llocs de treball podria millorar. 

- Potser si hi hagués més habitatges encara que no hi hagués llocs de treball podria millorar. 

- 1) És necessària una botiga al poble pensant en la gent gran del poble 
2) És prioritari millorar el transport públic al poble (hi ha poc servei) 
3) S'ha d'invertir en oferta cultural, turística i d'oci al poble per potenciar l'activitat econòmica.
4)Millorar la senyal de telefonia i telecomunicacions, és molt deficient. 
5) És una pena que s'hagi perdut el riu 

 
 
A banda de qüestions més particulars, a aquest apartat tornen a sortir els temes que més 
preocupen a la població, de les altres preguntes anteriors, com són la manca d’habitatge, la 
manca d’oferta laboral, la recuperació del riu. 
En sòl no urbanitzable surt la revisió de la classificació per a admetre les rompudes, que 
actualment no es poden fer. Tot hi no haver sortit gaire aquest tema a l’enquesta, a les 
reunions mantingudes amb l’ajuntament si que s’ha vist la necessitat de resoldre aquest 
tema. 
 
 
 
FPA, slp 

Balenyà, Agost 2015 

Ref.: F15003 

 


