ENQUESTA DE PARTICIPACIÓ ALS USUARIS DEL PARC FLUVIAL DEL BESÒS
Ens ajudes a millorar-lo?
1. Ets usuari del Parc?

Sí

No

2. Quina edat tens?

0 - 17 anys
18 - 24 anys
25 - 34 anys
35 - 44 anys

45 - 64 anys
< 65 anys

3. On vius?

Sant Adrià de Besòs
Santa Coloma de Gramenet
Badalona
Montcada i Reixac
Barcelona. Quin barri?
Altres municipis. Quin?

4. Amb qui acostumes a
venir?

Sol
Familia
Amics
Activitat organitzada
Altres

6. Quan?

A primera hora del matí (7-9h)
A mig matí (10-12h)
Al migdia (13-16h)
A primera hora de la tarda (16h-17h)
A mitja tarda (a partir de les 18h)
Al capvespre-nit

5. Com fas servir el Parc?

7. Has participat en alguna activitat organitzada al Riu Besòs?
Recordes quina?

Passejant
En bicicleta
Per córrer
Per observar la natura
Per relax
Altres

Sí

No

8. Al Parc s'han posat en marxa dues proves pilot de carril bici en dos dels accessos del Parc. L'objectiu és trobar
una fórmula que resolgui la convivència dels dos principals usos que hi trobem.
Coneixes la prova?

Sí

No

Com a ciclista:

Et sents més segur respecte als vianants?
Et sembla la senyalització prou clara?

Sí
Sí

No
No

Com a vianant:

Et sembla la senyalització prou clara?
Et sents més segur amb el carril bici segregat?
Creues el carril bici pels passos de vianants?

Sí
Sí
Sí

No
No
No

9. Al Parc fluvial els gossos han d'anar lligats, com a qualsevol carrer o plaça de la ciutat. Si es dissenyés un espai a
la teva ciutat en l'entorn proper al riu per poder portar-los deslligats, el portaries?
Sí
No
10. Què és el que més valores del Parc? Què milloraries? Com?

Si vols fer-nos arribar els teus comentaris directament o vols que et contestem als suggeriments que ens fas arribar,
deixa'ns un mail de contacte. Gràcies!

