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Buidatge de l’enquesta sobra l’ús i convivència dels parcs de Palafrugell 

 

 

Alguns dels motius pels quals comenten que no es senten a gust és sobretot quan plou i per les 

persones, la convivència entre cultures. També comenten que farien falta més parcs. N’hi ha 

d’altres que no contesten ja que no en són usuaris. Altres també comenten que depèn del parc. 

 

 

 

En aquesta pregunta en algun dels nos s’afegeix el motiu de les condicions en què es troben. 
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Alguns comentaris d’aquesta pregunta: 
 
Sobre espais verds: 

- Més arbres i vegetació. 
 
Sobre mobiliari: 

- cap parc de palafrugell disposa d'algun porxo o algun mobiliari de resguard, 
estaria bé que si un vol estar al parc o al carrer un dia amb mal temps 
disposes d'alguna edificació que el resguardés i que estigues oberta a 
tothom, una zona de chill out resguardada i que d'alguna manera es controlés 
perquè no hi hagin problemes i que estigui disponible sempre estaria molt bé, 
on s'estigués calent o poguéssis disposar d'un rato privat. 

- llocs on refugiar-se del fred. 
- Fonts 
- Implantament de fonts 
- Fonts d’aigua 
- posar canastas baixes aixi poder fer mates 

 
Sobre seguretat: 

- vilgilància venta de drogues  
 
Sobre neteja: 

- defecació gossos 
 
Algunes propostes i opinions: 

 
- Haurien de fer algo perque més gent vagi als parcs, últimament noto que ha decrescut 
- Mirar els bons parcs infantils que hi ha a Girona, La Bisbal, etc i copiar-los. La majoria són un 

desastre. 
- Massa infantils, perque el parc es per tothom i si jo sense voler em foto un hostia amb un nen petit 

em foten la bronca i jo penso que es culpa meva per no anar amb cuidado pero també es culpa seva 
per anar corretejant con un esquirol hiperactiu 

 

 



 

Consell de Joves de Palafrugell 
març del 2018 

 

 
Comentaris finals sobre l’ús i la convivència als parcs: 

 
Sobre espais verds: 
 

- Espais n’hi ha pocs 
- Els Espais verds farien que hi hagués un pulmó d’aire dintre de Palafrugell. 
- Espais verds perquè n’hi ha pocs 
- Espais Verds  
- Els Espais verds, ja que és el nostre poble i l’hem de cuidar 
- Els espais verds perquè poden ser útils tant per passejar els gossos i sortir a córrer o caminar 

com per estar amb els amics i tenir un espai no tan infantil on passar l’estona. 
- Els Espai verds, perquè ha Palafrugell falta naturalesa  
- Espais verds i neteja. 
- Els espais verds, ja que molts altres aspectes millorarien  
- Els espais vers, ja que s’han vist molt reduïts durant el període de creixement urbà de 

Palafrugell 
 
Sobre il·luminació: 
 
- Manteniment, falten llums que a la nit il· luminen els parcs  
- Il· luminació perquè per la nit és veuria millor. 
- Il· luminació i que generin salut 
- La il· luminació perquè hi ha parcs molt poc il· luminats i per la nit et sents insegur/a 
- Il· luminació perquè sinó no hi veig 
- La il· luminació perquè hi han carrera que de nit estan obscurs y no veus res  
- La il· luminació o seguretat perquè a vegades no es fan un us que s’hauria de fer  
- Il· luminació 
- La seguretat i l’ il· luminació  ja que es una cosa molt important per tothom  
- La il· luminació  ja que si vas per la tarda no t’hi veus  
- Per a mi es la il· luminació perquè de vegades estàs sola de nit o amb amigues  i està molt 

oscur il· luminació, jo que surto molt sovint de nit em trobo parcs els quals no tenen gaire 
il· luminació  

 
Sobre manteniment: 
 
- Manteniment, perquè esta bells 
- Manteniment perquè hi ha alguns que estan molt malament 
- M’he trobat amb els bancs trencat o el parc en si 
- El manteniment, perquè un bon estat millora el seu us 
- Manteniment, si esta en mal estat algú pot fer-se mal. 
- El dels parcs perquè hi ha parcs que estan una mica malament  
- Manteniment 
- La seguretat i el manteniment dels parcs 
- La seguretat i reparació, perquè no hi ha gaire seguretat i en alguns parcs s’estan a punt de 

trencar i es poden  fer mal. 
- Manteniment , per assegurar la seguretat dels nens. 
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Sobre si n’hi ha masses d’infantils: 
 
- Crec que faria falta mes parcs per joves, amb arbres, flors, bancs, llocs per relaxar-se, ja que 

quasi tots els parcs son per infants i tenen sorra i no tenen molta vegetació 
- Els que són massa infantils, així no hi ha cap parc on algú més de 12 anys pugui anar 
- Són massa infantils, perquè es apte per nens però no per joves 
- Els massa infantils ja que per els joves no hi ha res per fer  

 
Sobre el mobiliari: 
 
- Altres construccions diferents a les dels parcs típics, més innovats. 
- El mobiliari, perquè hi ha parcs que tenen una part feta malbé dels gronxadors o de les 

piràmides de corda  
- Mobiliari, que fossin mes grans o amb mes varietat, mes bancs.... 
- Mobiliari perquè la majoria de parcs estan destrossats 
- El mobiliari, perquè és amb el que es pot jugar 
- Immobiliari , perquè es necessari mes coses 
- Mobiliari, ja que hi ha gent que es dedica a fer un mal ús. 
- Mobiliari 
- Mobiliari perquè estan trencats i/o oxidades. 
- Font perquè quan tens sed mai hi ha fonts 
- Les fonts 
- La seguretat, a la plaça narcisa oliver deulofeu, el terra està fatal, els nens  cauen 

contínuament gracies a deu encara no ha passat res greu però les pedres i arrels surten 
moltíssim, la sorra a baixat tant que el veu el porlen que aguanta els bancs, la goma nomes 
esta a la zona de gronxadors i esta aixecada de molts llocs 

- El mobiliari ja que si no es pot disfrutar del parc. 
 
 
Sobre la neteja: 
 
- La pudor de la merda dels gossos 
- La neteja, perquè el terra sempre esta ple de fulles o de coses  que tira la gent 
- La neteja perquè no ha de esta brut 
- La neteja perquè no ha de esta net  
- Neteja 
- La neteja perquè sigui un lloc on puguis estar agust 
- Defecció gossos no es fan complir normatives 
- La neteja perquè hi ha gossos que fan les seves necessitats a dins del parc. 
- La neteja, ja que la gent tira la bossa a terra 
- El del parc perquè estan molts bruts 
- Neteja, hi ha parcs que estan molt descuidats i bruts. No t’hi sents a gust quan esta tant brut. 
- Neteja, i dels parcs perquè l’ús que se’ls hi dona no es el correcte en algunes ocasions  
- La neteja perquè un parc net atrau mes que un brut 
- Neteja i manteniment perquè fa poc vaig veure que una de les estructures del parc que hi ha al 

davant de l’ajuntament era plena de grafitis, pipes i de més coses, crec que seria millor si 
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estigues més net per als nens petits que volen disfrutar d’aquestes estructures sense trobar-se 
amb paraulotes pintades o fins i tot escupinyades al tobogan 

- Neteja, i de totes les merdes de gos o brutícies. 
- Sobre tot la neteja, perquè a Palafrugell no estan gaire nets i no és gaire agradables de passar-

hi l’estona  
- La neteja, perquè hi ha molts parcs que no estan gaire nets i no és gaire agradables de passar-

hi l’estona. 
 
Sobre les relacions entre les persones, temes de convivència: 
 
- Durant la nit, s’ajunta gent estranya i això dona mal rollo. 
- La convivència als parcs públics perquè es veritat de que vegades hi ha conflictes. 
- Relació entre les persones, una bona convivència tan pels que estan al parc com pels que 

viuen per la zona. 
- Relació entre les persones, perquè quan vaig amb els amics i han porrades i gent que no es 

comporten molt bé.... 
- La relació de persones, jo m’he trobat amb casos que la gent del parc o et mira malament o es 

baralla  
- Convivència als parcs públics, perquè si ho milloren aniria més gent 
- Relació amb les persones. Per que no es relacionen 
- Relació entre persones. Perquè la gent no es relaciona 
- Els parcs, ja que hi ha moltes baralles i alguns dels parcs són coneguts només per les males 

relacions de les persones i perquè son llocs més aviat perillosos 
- La relació amb altres persones i la seguretat ja que això et pot influir  a l’hora de decidir si 

anar al parc a no  
- Parcs per reunir-te amb amics  
- Convivència als parcs ja que només l’utilitzen gent que es creuen els amos del poble i no 

deixen gaudir als demes  
- Relació entre les persones, perquè si no hi ha bona relació se’t passen les ganes d’anar 
- Relació entre les persones, perquè de vegades no hi vols anar per depèn que hi haguí  
 
 
Sobre la salut: 
 
- Salut 
- Poc saludables, menors fumant creient-se que el parc és tot per a ells  

 
Sobre la seguretat: 
 
- Seguretat perquè els nens petits estiguin a gust. 
- Seguretat 
- La seguretat, perquè es lo essencial 
- Seguretat, pel consum de drogues en els parcs més importants. ( Sauleda, ample, camp d’en 

prats) 
- La seguretat, perquè hi ha persones molt violentes que no deixen ni jugar als nens en pau. 
- La seguretat, perquè si no es segur ens podrien fer mal  
- La seguretat, perquè  així  els nens estem més segura i els pares amb mes tranquil·litat  
- La seguretat i manteniment 
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- La seguretat  ja que els nenes estem més segura i els pares més tranquils 
- Farta seguritat en tot arreu 
- La seguretat, perquè al moment que entres a un parc sol crec que tothom sent una sensació 

d’inseguretat 
- La seguretat, per el risc de que es pugui  caure un nen petit en el terra sense que sigui tou 
- La seguretat dels qui fan us 

 
Sobre l’ús que se’n fa: 
 
- Ús que se’n fa, podrien ser més ben aprofitats  
- El segon aquest poble necessita fer un millor ús i treure suc de tots els espais que disposa  
- L’ús dels parcs, perquè molta gent va allar a fumar i es sent amb altaveu a tope i no deixem 

tranquil·litat per a l’altre gent que hi vol anar  
- L’ús que se’n fa, a vegades s’hi creen ambients no agradables per a nens  
- Ús que se’n fa 
- L’ús 
- Ús  que se’n fa, ja que molts parcs són pràcticament utilitzats 
- L’ús que es fa dels objectes del parc perquè molta gent els fa mal bé  
- El més prioritat és l’ús que se’n fa, ja que si va un petit  al parc i hi ha joves que tenen mala 

conducta( perquè  estan bevent o fumant)  li poden fer mal o l’Infant es pot espantar. 
- L’ús que se’n fa ja que a vegades es fan coses inadequades per fer en un parc, que és un lloc 

públic on a vegades hi ha nenes petits. 
- Ús que se’n fa prevenir el vandalisme bàsicament. 

 
Sobre la necessitat de que hi haguí wifi: 
 
- Més wifi 
- El wifi ja que és el que utilitzem més quan estem pel poble 
- Al wifi se li donaria molta utilitat 
- El wifi perquè es necessari per la vida 
- Wifi, ja que atrauria a la gent per anar aquests llocs 
- Utilitzar el wifi en parcs 
- Els wifis  
- Wifi perquè vindria mes gent 
- El wifi perquè et pots trobar en alguna situació de que estiguis sol, et quedis sense wifi i saldo 

i necessites trucar als teus pares perquè et vinguin a recollir. La gent que ve de fora a vegades 
necessita trucar perquè els vinguin a recollir i potser que estiguin sense wifi, això és un gran 
problema. Si posen wifi  als parcs seria una gran avantatge. 

- Wifi 
- Wifi, perquè a vegades no m’arriben missatges 
- El últim  el del wifi 
- Perquè el Wifi es important 
- El wifi, per poder comunicar-nos 
- Wifi, ja que estaria molt bé alguna zona de wifi gratis 
- Wifi, ja que crec que és necessari en alguns punts. 
- Wifi, perquè ara tothom  el fa servir i és necessari. 
- El wifi, ja que si els adolescents van a un parc com a punt de trobada entre amics, òbviament 

no es posaran a jugar, llavors el tema wifi es important. 
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Sobre parcs en general: 
 
- Parcs, perquè es mes important per mi 
- Es mes prioritat el temes dels parcs 
- Les parcs, perquè son llocs on la gent va a passar persona 
- Arreglar el parc skate park 
- Voldria un nou parc de barres perquè les actuals estan en mal estat 
- M’agradaria una millora dels camps de futbol en el poble 
- Si la millora de parcs públics com  camps de futbol 
- Que ens arreglen el park skate i que posin xarxa a les portaries  
- Si que facin mes pistes de futbol 
- Un parc de barres perquè l’actual esta en mal estat´ 

 


