
 
 
L'enquesta de la 14a Caminada Popular es va enviar per correu electrònic a tots els 
participants, tot i que hi va haver gairebé 600 inscrits es van enviar 340 correus 
electrònics, doncs molts participants s'havien inscrit amb la mateixa adreça. 

Es van rebre 110 respostes en el període del 17 d'octubre maig fins al 12 de 
novembre. A continuació es presenten els resultats, l'anàlisi del mateixos i alguns dels 
comentaris rebuts. 

Resultats 

1.- Indiqui com ha conegut la XIV Caminada Popular.  

 Web Blaus/Monestirs:.....................................................................  10.9% 
 Xarxes Socials:...............................................................................  5.5% 
 Cartells: ..........................................................................................  5.5% 
 Participació anterior:.......................................................................  37.3% 
 Boca orella: ....................................................................................  30.9% 
 Altres: .............................................................................................  10.0% 

2.- Valori la informació que ha tingut sobre la caminada, abans de la seva 
celebració (e-mail, web, xarxes socials). 8,75 

3.- Valori la informació rebuda durant la realització de la caminada 
(indicacions de l'itinerari, desnivells, etc...). 8,58 

4.- Indiqui com hagués preferit la distancia de la caminada (8,9km) 6,45 

5.- Valori què li ha semblat l'entorn natural de l'itinerari de la caminada 8,38 

6.- Valori la senyalització de l'itinerari (senyals, cintes, fletxes, etc...) 8,52 

7.- Valori què li ha semblat l'esmorzar (entrepà, beguda, vi) 9,25 

8.- Valori l'atenció rebuda pels col·laboradors i per la organització de la 
Caminada 9,33 

9.- Valori de manera GENERAL què li ha semblat la XIV Caminada 
Popular 8,98 

10.- Li interessaria participar en la propera edició de la Caminada 
Popular? Si: 96,4% 

11.- Recomanaria la marxa a amics, companys o coneguts? Si: 96,4% 

 
Anàlisi dels Resultats 
Tots els resultats son bons, no hi ha cap nota per sota del 8, cal remarcar que per 
defecte el valor de les respostes estava posat a 5. Totes les preguntes a valorar 
indicaven el 1 com a valor menor i el 10 com el major. Només la pregunta 4 tenia un 
funcionament diferent. 

De la pregunta 1  -Indiqui com ha conegut la XIV Caminada Popular-  es desprèn que 
la majoria dels participants o son repetidors (37,3%) o han vingut perquè n'han sentit a 
parlar (30,9%). Aquest fet explica els constant augment de participants dels últims 
anys. 

La pregunta 4  -Indiqui com hagués preferit la distancia de la caminada (8,9km)- 
permetia indicar amb els valors inferiors a 5 si s'hagués preferit un itinerari més curt i 
amb els valors superiors més llarg. Segons sembla alguns caminadors desitjarien un 
recorregut lleugerament més llarg. 

Resultats enquesta Satisfacció XIV Caminada Popular  
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Comentaris 
L'enquesta no permetia conèixer gaires detalls sobre la opinió dels caminadors per 
això es permetia que, de manera anònima, els participants poguessin enviar els seus 
comentaris. 

D'aquesta manera s'obté molta més informació sobre aspectes de l'activitat més difícils 
de valorar, fins i tot es proposen solucions. A continuació es recullen els mes 
destacats: 

 
La veritat és que vaig gaudir molt d'aquesta caminada tant ben organitzada per 
vosaltres. Enhorabona per l'organització! De ben segur que ens veurem en properes 
caminades. 
 
va ser divertit, i vam poder gaudir de un entorn natural que en el nostre dia a dia no 
solem contemplar. Tot va estar molt correcte, però en un tram de la marxa, quasi ens 
vam perdre perquè no vam veure la cinta. Els àpats estaven molt ben organitzats, i es 
trobaven en bons llocs. Fins l'any que ve! :) 
 
Un tram força llarg del camí fins al lloc de l'esmorzar era molt estret, el que obligava a 
anar l'un darrere l'altre, i en ser una caminada popular, molta estona es va generar un 
embús i era força incòmode no poder anar a un ritme una mica més viu i no poder 
avançar qui anava al davant. 
 
Les cintes de senyalització haurien de ser una mica més llampants per distingir-se 
millor. El groc i negre a vegades no es veien gaire. 
 
Caldria preveure un itinerari que no rellisqués tant en cas de pluja recent. 
 
Aquest ha sigut el segon any. L'any passat es sortia de 100/200 persones primer i 
després els altres. Només ser que aquest any la primera part del recorregut era estreta 
i ens vem trobar tots. No podiem adelantar i el millor d'una excursió és anar al teu ritme 
amb els teus amics. Ho remarco perquè el tram estret era llarg. Igualment m'ho vaig 
passar molt bé. Gràcies per tot. 
 
Ja fa bastants anys que la faig amb amics i família i passem un matí molt agradable. 
Està molt ben preparada i us felicito perquè cada any varieu el recorregut. Que cada 
any s'hi apuntin més persones ja diu que el boca orella funciona. 
 
Hi va haver una bona estona que vam estar parats o caminant molt molt lentament 
(aproximadament 3/4 d'hora) perquè el camí era molt estret i com que havia plogut 
relliscava. Potser de cara a altres edicions, es podria buscar un itinerari amb camins 
més amples. De tota manera, ho vam passar molt i molt bé! Us agraïm de cor la 
feinada que representa organitzar una caminada tan maca com aquesta. Moltes 
gràcies! 
 
Fins el pantà de 10 el pas d'urbanització i escales un 5. 
 
La ruta no estava adecuada a tantes persones. Molt curta i sobre tot es va produir 
parades de 1 hora al primer corriol que va desmereixer la marxa, així com la part final 
sense cap atractiu. Ens encantaria tornar a fer la caminada per? vam quedar desebuts. 
Desitgem que es puguin solucionar aquest aspectes de cara a una propera edició. 
Salutacions, Albert i familia. 



Crec que seria millor que el primer tram on els caminants van més junts transcorreguts 
per camins més amples i més endavant, on la gent ja s'ha distanciat, pot anar per 
sendes més estretes. 
 
Gràcies als companys de la organització per quedar-se en els passos enfangats 
ajudant-nos a passar!! 
 
Per a la nostra familia és un clàssic de la festa major. Ja fa anys que hi participem i ho 
seguirem fent! Una abraçada per a totes les persones que organitzen la caminada!!!  
 
Molt bé posar el track en format GPX. Vaig tenir que tornar a inscriurem per què no 
vaig rebre el correu de confirmació. 
 
Muchas gracias para ofrecer la oportunidad de visitar espacios tan cercano y tan no 
conocido. Optima la organización 
 
Accions per a l'edició 2015 
Per a l'edició d'aquest any 2015 es tindrà en compte el numero d'inscrits per fer una 
sortida més esglaonada, també es buscaran senders amples durant el primer tram, 
fins a l'esmorzar per evitar les acumulacions. 

Es buscarà sempre un itinerari assequible per tothom, però no hem d'oblidar que es 
tracta d'una caminada per la muntanya i en ocasions hi han trams que requereixen una 
mica més d'atenció. De la mateixa manera és molt difícil evitar passar per senders més 
o menys estrets, son precisament els que permeten visitar els racons interessants del 
Parc Natural de Collserola. 

La distància de la marxa variarà cada any, però es procurarà que quedi entre els 8 i els 
10 km.  

Pel que fa a la senyalització s'utilitzaran cintes blanques i vermelles, es continuarà 
donant un mapa i es penjarà amb antelació el track pels usuaris de GPS. 


