Enquesta de cohesió urbana
2017

Número de qüestionari
Telèfon
Municipi
Districte municipal
Secció censal
Hora d’inici
Hora d’acabament
Durada
Data de realització
Enquestador/a

INTRODUCCIÓ

EM DIC ANNA PÉREZ/JOAN RIUS I TREBALLO PER INSTITUTO DYM, EMPRESA QUE COL·LA BORA AMB L’ÀREA
METROPLITANA DE BARCELONA EN LA REALITZACIÓ D’UNA ENQUESTA QUE TE COM A OBJECTIU TENIR
INFORMACIONS ÚTILS PER MILLORAR LES CONDICIONS DE VIDA DELS CIUTADANS.

SELECCIÓ DE LA PERSONA A ENTREVISTAR

S.1. Estem trucant a un habitatge particular...?
1.
2.

Sí
No → FINALITZA

S.2. ...del municipi de _____________________________ (Municipi associat al llistat telefònic.)?
1.
2.

Sí
No → a quin municipi pertany aquest telèfon ? _______________________________________

S.3. Em pot donar la seva adreça per comprovar el barri on viu? (Si no vol donar el número, seria suficient amb la cruïlla de carrers
viu.)

Adreça: _______________________________________________

S.4. Em pot dir l’edat i el sexe de totes les persones que viuen en aquesta llar? (Si li sembla ho pot fer en ordre de menys a més
edat.)

Sexe
1. Home

Edat

2. Dona

Membre 1
Membre 2
Membre 3
.....
Membre 12

→ SELECCIÓ ALEATÒRIA D’UN DELS MEMBRES DE LA LLAR DE 16 O MÉS ANYS

S.5. Si us plau puc parlar amb.............? [Persona seleccionada resultat de la selecció aleatòria.]
Sexe

Edat: __________
1.
2.

Home
Dona

Entrevistador/a: Si no és la mateixa persona amb la que està parlant, torni a llegir la introducció i continuï amb el text següent. Si la persona
seleccionada és la mateixa amb la que està parlant continuï directament amb el text següent.

LI INFORMO QUE AQUESTA ENTREVISTA POT SER ESCOLTADA O GRAVADA PER UN SUPERVISOR PER GARANTIR
QUE ESTÀ SENT REALITZADA D’ACORD AMB LES INSTRUCCIONS REBUDES.
TAMBÉ L’INFORMO QUE L’ADMINISTRACIÓ I ELS FUNCIONARIS QUE UTILITZIN AQUESTA INFORMACIÓ ESTAN
OBLIGATS PER LLEI AL SECRET ESTADÍSTIC, ÉS A DIR, A NO DIVULGAR-LA DE CAP MANERA I A NO UTILITZAR-LA
PER A CAP ALTRA FINALITAT QUE NO SIGUI L’ELABORACIÓ D’UNA ESTADÍSTICA.
MOLTES GRÀCIES PER LA SEVA COL·LABORACIÓ.

A. IDENTIFICACIÓ DE LA LLAR

1.

Sexe
1.
2.

Home
Dona

2. Data de naixement

Dia: _______ Mes:____________ Any:_______________

3. Actualment, vostè amb qui viu....? [S.4. només 1 membre assignar valor 5 directament]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
97.

Amb la seva parella/cònjuge (sols)
Amb la seva parella/cònjuge i fills/es
Amb la seva parella/cònjuge, fills/es i altres persones (ascendents, parents...)
Amb la seva parella/cònjuge i altres persones (ascendents, parents...)
Sol/a
Sol/a amb els seus fills/es
Sol/a amb els seus fills/es i altres persones (ascendents/parents...)
Amb els seus pares (pare i/o mare)
Amb els seus pares (pare i/o mare) i germans/es
Amb els seus pares (pare i/o mare), germans/es i altres persones (ascendents/parents)
Amb els seus pares (pare i/o mare) i altres persones (ascendents/parents)
Amb el seus fills/es i nets
Amb altres familiars
Amb amics/gues o companys/es de pis
Altres situacions. Especifiqui-la: _______________________

B. PROCEDÈNCIA GEOGRÀFICA

Per a totes les persones

4.

A quina província va néixer vostè? (En cas que hagi nascut fora d’Espanya especifiqui el país.)
Província/país: __________________________

Programació: incloure la possibilitat de poder seleccionar Barcelona directament

5.

Quin any va arribar al municipi de residència actual?
Any: ____________
0000. Ha nascut al seu municipi de residència actual i sempre hi ha viscut

→ Passar a la pregunta 7

9998. No contesta
9999. No sap

Només per a les persones que han canviat de municipi de residència

6.

Quin era el seu lloc de procedència? (En cas que el lloc de procedència sigui dins de Catalunya especifiqui el municipi, si és de la
resta d’Espanya indiqui la província i si és de fora d’Espanya indiqui el país.)
Municipi de Catalunya/província/país: ______________________________
Per a totes les persones

7.

Pot indicar-me quina és la seva llengua d’ús habitual? (Ens referim a quina és la llengua que vostè utilitza normalment en la
seva vida quotidiana.)
1. Català
2. Castellà
3. Ambdues
97. Una altra llengua. Especifiqui-la: ____________________________________________________________

C. ORIGEN SOCIAL

8.

Em podria dir quin ha estat el nivell màxim d'estudis acabats pels seus pares?
Pare

Mare

01. Analfabet/a (no sap llegir ni escriure)
02. Primària incompleta (sap llegir i escriure)
03. Primària completa
04. Educació primària obligatòria (pla d’estudis actual)
05. Graduat escolar (EGB) o similar (plans d’estudis antics)
06. Educació secundària obligatòria (ESO)
07. BUP o similar (plans d’estudis antics)
08. COU o similar (plans d’estudis antics)
09. Batxillerat (pla d’estudis actual)
10. Formació professional de grau mitjà
11. Formació professional de grau superior
12. Estudis universitaris de grau mitjà (diplomatura, magisteri, arquitectura tècnica,
enginyeria tècnica)
13. Estudis universitaris de grau superior (llicenciatura, arquitectura, enginyeria)
14. Grau (nou pla EEES)
15. Màster oficial (nou pla EEES)
16. Programes de postgrau o màster (titulació privada o pròpia)
17. Diploma d’estudis avançats (DEA)
18. Doctorat
97. Un altre tipus d’estudis reglats. Especifiqui’l: ______________________________

9.

I l’ocupació, professió o ofici que realitzen/aven els seus pares?
Pare

Mare

000. No ha treballat mai
9998. No contesta

________________________________________

_________________________________________

9999. No sap

Per a totes les persones de 16 a 69 anys

10. A quin lloc resideixen els seus pares?
Pare
01. Al mateix habitatge
02. A la mateixa escala
03. Al mateix barri de residència
04. En un altre barri del mateix municipi de residència
97. En un altre municipi de Catalunya. Especifiqui’l: ____________________________
60000. Fora de Catalunya. Especifiqui província/país: _________________________
00000. No és viu/va

Mare

11.
A.- Va residir a la Província de Barcelona durant la seva adolescència (aproximadament fins els 18 anys)
1.
2.

Sí
No → Passar a la pregunta 12

B.- Em si l’adreça de la província de Barcelona on va residir durant més temps durant la seva adolescència
(aproximadament fins els 18 anys), és la mateixa on viu ara?? (Seria suficient amb el municipi i el carrer i el número o amb la cruïlla
de carrers aproximadament.)

00. SI, ÉS LA MATEIXA ADREÇA ON VIU ARA
01. No, és un altre adreça. Quina

98. No contesta

Adreça: __________________________________________________

99. No sap

Municipi:_________________________________________

D. FORMACIÓ

12. Em podria dir quin és el seu nivell màxim d'estudis acabats?
01. Analfabet/a (no sap llegir ni escriure)
02. Primària incompleta (sap llegir i escriure)
03. Primària completa
04. Educació primària obligatòria (pla d’estudis actual)
05. Graduat escolar (EGB) o similar (plans d’estudis antics)
06. Educació secundària obligatòria (ESO)
07. BUP o similar (plans d’estudis antics)
08. COU o similar (plans d’estudis antics)
09. Batxillerat (pla d’estudis actual)
10. Formació professional de grau mitjà
11. Formació professional de grau superior
12. Estudis universitaris de grau mitjà (diplomatura, magisteri, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica)
13. Estudis universitaris de grau superior (llicenciatura, arquitectura, enginyeria)
14. Grau (nou pla EEES)
15. Màster oficial (nou pla EEES)
16. Programes de postgrau o màster (titulació privada o pròpia)
17. Diploma d’estudis avançats (DEA)
18. Doctorat
97. Un altre tipus d’estudis reglats. Especifiqui’l: _______________________________

E. ACTIVITAT

13. Quina és la seva situació principal en relació amb l’activitat?
ACTIUS OCUPATS

INACTIUS

01. Treballa

03. Dedicació a les tasques de la llar
04. Prejubilat/ada, jubilat/ada

ACTIUS ATURATS

05. Alumne/a, estudiant, o pràctiques sense remunerar

02. No treballa però busca feina

06. No treballa, ni estudia i no busca feina
07. Incapacitat/ada permanent
97. Altres situacions d’inactivitat _____________________

Entrevistador/a: Llegeixi aquest text: “En relació amb la situació laboral, li faré un seguit de preguntes relatives a la seva feina actual. Si
ara no treballa, respongui en relació amb la darrera feina”.

14. A la seva feina principal, quina és (o era) l’ocupació, la professió o ofici que exerceix (o exercia)?
__________________________________________________________________
000. No ha treballat mai

→ Passar a la pregunta 17

Només per a les persones ocupades o que han treballat alguna vegada

15. Quina és (o era) l’activitat de l’establiment on treballa (o treballava)?
___________________________________________________________________

16. Quina és (o era) la seva situació professional en la seva feina principal?
1. Empresari/ària amb assalariats
2. Empresari/ària sense assalariats, treballador/a independent o professional liberal
3. Assalariat/ada
4. Ajuda a l’empresa o negoci familiar
97. Una altra situació professional. Especifiqui-la: _________________________________________

F. INGRESSOS

Per a totes les persones

17. Podria indicar-me el volum d’ingressos NETS de la seva llar durant el conjunt de l'any 2016? (Si li resulta més fàcil també
pot indicar un import aproximat dels ingressos mensuals familiars.)

Import anual 2016: _______________________________

/ Import mensual:___________________________

999998. No contesta
999999. No sap

G. HABITATGE PRINCIPAL

G.1. RÈGIM DE TINENÇA I ACCESSIBILITAT A L’HABITATGE
18. Quin dels següents és el règim de tinença de l’habitatge on viu:
Entrevistador/a: Llegeixi les categories de resposta.
1. En propietat totalment pagada
2. En propietat amb pagaments pendents
3. En propietat per herència o donació
→ Passar a la pregunta 21
4. En lloguer → Passar a la pregunta 20
5. En cessió gratuïta
→ Passar a la pregunta 21

98. No contesta
99. No sap

→ Passar a la pregunta 21
→ Passar a la pregunta 21

Només per a les persones que viuen en habitatges de propietat

19. Em podria dir si el seu habitatge és...
Entrevistador/a: Llegeixi les categories de resposta.

1. En propietat a preu de mercat
2. En propietat a preu inferior al de mercat per ser un habitatge amb protecció oficial
3. Un altre tipus de règim de propietat
98. No contesta
99. No sap
→ Passar a la pregunta 21
Només per a les persones que viuen de lloguer

20. Em podria dir si és...
Entrevistador/a: Llegeixi les categories de resposta.

1.
2.
3.
4.
98.
99.

En lloguer o relloguer a preu de mercat
En lloguer o relloguer a preu inferior al de mercat per contracte de renda antiga
En lloguer o relloguer a preu inferior al de mercat per ser un habitatge amb protecció oficial o social
Un altre tipus de règim de lloguer o relloguer
No contesta
No sap

Per a totes les persones

21. Em pot dir quin és el seu grau d’acord amb la següent afirmació: ‘Al seu barri/municipi és fàcil trobar un habitatge
que satisfaci les seves necessitats a un preu raonable’, en una escala de 0 (Gens d’acord) i 10 (Molt d’acord)?
Gens
d’acord
00

Molt
d’acord
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

98. No contesta
99. No sap

G.2. SATISFACCIÓ AMB L’HABITATGE
22. En termes generals, quin és el seu grau de satisfacció amb el seu habitatge en una escala del 0 (Gens satisfet) i 10
(Molt satisfet)?
Gens
satisfet
00

98. No contesta
99. No sap

Molt
satisfet
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

H. MOBILITAT RESIDENCIAL

23. Quin any va venir a viure a aquest habitatge?
Any: ______________
0000. Hi ha viscut sempre

→ Passar a la pregunta 27

9998. No contesta → Passar a la pregunta 24
9999. No sap → Passar a la pregunta 24

Només per a les persones que han canviat d’habitatge

24. A quina adreça vivia abans de venir a viure a aquest habitatge? (Seria suficient amb el municipi i el carrer i el número o amb
la cruïlla de carrers aproximadament.)

Adreça: _______________________________________________________ Municipi:_____________________________________

25. Quina és la raó principal per la qual va canviar d’habitatge?
01. Per formar una nova llar amb la seva parella
02. Per independitzar-se
03. Per ampliació o reducció del nombre de membres de la família
04. Per millorar l’habitatge
05. Per millorar el règim de tinença de l’habitatge
06. Per enderrocament, expulsió o no renovació del contracte de l’anterior habitatge
07. Per accedir a un habitatge més barat
08. Per trasllat del lloc de treball
09. Per tenir més oportunitats de feina
10. Per millorar l’entorn
11. Per conflictes al barri o inseguretat
97. Per una altra raó. Especifiqui-la: _________________________________________

26. Quina és la raó principal per la qual va escollir l’actual zona de residència?
01. Pel preu dels habitatges
02. Per l’entorn
03. Per la xarxa de comunicacions
04. Pels serveis i equipaments
05. Per proximitat al lloc de treball/estudis
06. Per proximitat a la xarxa familiar/coneguts
07. Per la qualitat del veïnatge o la seguretat
97. Per una altra raó. Especifiqui-la: _________________________________________

Per a totes les persones

27. Té previst canviar d’habitatge en els propers 5 anys?
1. Sí
2. No
98. No contesta

→ Passar a la pregunta 30

99. No sap

Només per a les persones que tenen previst canviar d’habitatge en els propers 5 anys

28. Per quin motiu té previst canviar d’habitatge?
01. Per formar una nova llar amb la seva parella
02. Per independitzar-se
03. Per ampliació o reducció del nombre de membres de la família
04. Per millorar l’habitatge
05. Per millorar de règim de tinença de l’habitatge
06. Per enderrocament, expulsió o no renovació del contracte de l’anterior habitatge
07. Per accedir a un habitatge més barat
08. Per trasllat del lloc de treball
09. Per tenir més oportunitats de feina
10. Per millorar l’entorn
11. Per conflictes al barri o inseguretat
97. Per una altra raó. Especifiqui-la: ________________________________________

29. On pensa anar quan canviï d’habitatge?
00002. Al mateix barri, però en un altre habitatge
00003. A un altre barri del mateix municipi
00097. A un altre municipi de Catalunya. Especifiqui’l: _________________________________________
60000. Fora de Catalunya. Especifiqui la província o el país: ________________________________________
70000. Encara no sap on anirà

Per a totes les persones

30. Si pogués triar, on li agradaria viure?
00001. Al mateix habitatge on resideix
00002. Al mateix barri, però en un altre habitatge
00003. En un altre barri del mateix municipi
00097. En un altre municipi de Catalunya. Especifiqui’l: _________________________________________
60000. Fora de Catalunya. Especifiqui la província o el país: ________________________________________
70000. No té preferències (no llegir)

I. MOBILITAT QUOTIDIANA

I.1. DISPONIBILITAT DE VEHICLES
31. Disposa de permís de conduir?
Permís de conduir
1. Sí
2. No
98. NC
99. NS

1. Específic de ciclomotor o moto
2. Cotxe

32. En relació als vehicles que disposen a la seva llar…
(Només en cas que disposi d’un únic vehicle i de permís
de conduir quan s’escaigui.)
Es vostè qui l’agafa de manera habitual o és una altra
persona de la seva llar?

Quants en disposen i de quin tipus?
(Si no disposa de cap o en disposa de més
d’un, FINALITZA ítem)

1. Jo mateix
2. Una altra persona de la llar
3. Compartit
98. NC
99. NS

1. Ciclomotor o moto
2. Turismes
3. Bicicleta

I.2. ACCESSIBILITAT AL LLOC DE TREBALL
Només per les persones ocupades
Entrevistador/a: Llegeixi aquest text: “Ara li faré una sèrie de preguntes en relació a l’accessibilitat al seu lloc de treball”.

33. On es troba el seu lloc de treball?
00000. A casa

→ Passar a la pregunta 39

00002. Al mateix barri de residència
00003. En un altre barri del mateix municipi de residència
00097. En un altre municipi de Catalunya. Especifiqui’l: ______________________________________________________
60000. Fora de Catalunya. Especifiqui província/país: _________________________________________________
70000. És irregular, no té un lloc de treball fix

→ Passar a la pregunta 39

Només per a les persones que treballen en un lloc fix fora de casa

34. De quin tipus d’emplaçament es tracta?
Entrevistador/a: Llegeixi les categories de resposta.
1. Nucli urbà
2. Polígon d’activitat econòmica dins del nucli urbà
3. Polígon d’activitat econòmica fora del nucli urbà
4. Infraestructures fora del nucli urbà (ports, aeroports, peatges d’autopistes, etc.)
5. Altres emplaçaments fora del nucli urbà (campus, equipament esportiu, equipament sanitari, equipament funerari, etc.)
6. Zona agrària, ramadera i/o forestal
97. Un altre tipus d’emplaçament. Especifiqui’l: ________________________________________________________

35. Quant temps inverteix habitualment en el desplaçament de casa a la feina? (Consideri només l’anada.)
Minuts: ____________________

998. No contesta

999. No sap

36. En el seu lloc de treball, disposa de plaça d’aparcament reservada gratuïta o pot aparcar fàcilment de forma
gratuïta?

1. Sí
2. No
98. No contesta
99. No sap

37. Quin mitjà de transport utilitza normalment per anar a la feina?
Entrevistador/a: Anoti només una categoria de resposta.
01. A peu

→ Passar a la pregunta 39

02. En cotxe sol/a
03. En cotxe compartit
04. En moto/ciclomotor
05. Un altre mitjà privat de motor
06. Diversos mitjans privats de motor
07. En bicicleta

→ Passar a la pregunta 39

08. En metro

→ Passar a la pregunta 39

09. En autobús

→ Passar a la pregunta 39

10. En tramvia

→ Passar a la pregunta 39

11. En tren

→ Passar a la pregunta 39

12. En autobús de l’empresa
13. En taxi
14. Un altre mitjà públic

→ Passar a la pregunta 39

Passar a la pregunta 39

→ Passar a la pregunta 39

→ Passar a la pregunta 39

15. Combina un mitjà privat i un mitjà públic → Passar a la pregunta 39
16. Diversos mitjans públics
17. Canvia freqüentment d’un dia a l’altre

→ Passar a la pregunta 39
→ Passar a la pregunta 39

98. No contesta

→ Passar a la pregunta 39

99. No sap

→ Passar a la pregunta 39

Només per a les persones que habitualment utilitzen únicament transport privat de motor (P37=2,3,4,5 o6)

38. Tot i que habitualment utilitza transport privat per anar a la feina, té la possibilitat d’accedir-hi en transport públic?
1. Sí
2. No
98. No contesta
99. No sap

J. ÚS DEL TERRITORI

Per a totes les persones

39. Podria dir on realitza habitualment la compra de [ítems de l’1 al 3]?
Lloc de compra

Tipus d’establiment
1. Botiga tradicional o especialitzada
2.

00002. Al mateix barri de residència
00003. En un altre barri del mateix municipi de residència

Mercat setmanal
ambulant

de

carrer/venda

00097. En un altre municipi de Catalunya. Especifiqui’l: ______________

3. Compra directa a pagesos, granja o
cooperativa de consum

70000. Indistintament (no llegir)

4. Mercat municipal o plaça

81000. Compra per Internet→ Finalitza ítem

5. Supermercat

82000. Compra per catàleg (correu) → Finalitza ítem

6. Hipermercat, grans magatzems o centres
comercials

00000. No realitza aquest tipus de compra habitualment → Finalitza ítem

7. Indistintament (no llegir)

98. No contesta
99. No sap
1. Aliments frescos
2. Aliments envasats
3. Vestit i calçat

40. I el lloc on realitza habitualment les activitats següents?
Lloc de realització
00002. Al mateix barri de residència
00003. En un altre barri del mateix municipi de residència
00004: Barcelona
00097. En un altre municipi de Catalunya. Especifiqui’l: _____________
70000. Indistintament (no llegir)
00000. No realitza aquest tipus d’activitat habitualment

1. Assistència a cinemes
2. Assistència a teatres
3. Assistència a museus i exposicions
4. Restaurants
5. Oci nocturn (bars i discoteques)

Només per a les persones que conviuen amb menors de 16 anys

41. Podria dir-nos on van a l’escola i on realitzen activitats extraescolars els menors que viuen a la seva llar?

Lloc de realització
00002. Al mateix barri de residència
00003. En un altre barri del mateix municipi de residència
00097. En un altre municipi de Catalunya. Especifiqui’l: _______________
70000. Indistintament (no llegir)
00000. No realitza aquest tipus d’activitat habitualment

1. Assistència a l’escola o llar d’infants
2. Assistència a activitats extraescolars

K. VALORACIÓ DE L’ENTORN RESIDENCIAL

Per a totes les persones
(Rotar)

42. Valori l’estat dels aspectes següents del seu barri o entorn residencial proper en una escala del 0 (Molt dolent) al 10
(Molt bo).

Valoració
98. NC
99. NS

1. Qualitat ambiental (contaminació)
2. Qualitat acústica
3. Disponibilitat d’aparcament
4. Disponibilitat de Transport públic
5. Estat de l’entorn (edificis, mobiliari urbà, zones verdes, asfaltat, neteja etc.)
6. Seguretat ciutadana
7. Relació entre els veïns del barri o entorn residencial proper

43.
44.
45. Em podria dir quin és el seu grau de satisfacció amb el seu barri/entorn en una escala del 0 (Gens satisfet) al 10
(Molt satisfet).
Gens
satisfet

Molt
satisfet

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

98. No contesta
99. No sap

46. I quina és la valoració que en fa del seu barri/entorn residencial proper respecte al conjunt de la ciutat?
Entrevistador/a: Llegeixi les categories de resposta.
1. Un dels millors
2. Ni dels millors, ni dels pitjors
3. Un dels pitjors
98. No contesta
99. No sap

L. XARXES SOCIALS DE SUPORT

47. Podria dir si ha patit darrerament [ítems de l’1 al 5]? (Amb “darrerament” ens referim a un període màxim de 12 mesos.) En cas
que sí, podria indicar a quina persona de fora de la llar va acudir en primera instància i a quin lloc resideix?
Patiment de la
dificultat

Dificultat

Persones a qui va acudir/Relació
08. Amics/igues

01. A la mateixa escala

1. Sí

02. Parella

09. Veïns/es

02. Al mateix barri de residència

2. No → Finalitza ítem

03. Germans

10. Companys/es de feina

98. NC→ Finalitza ítem

04. Germanes

11. Professionals

03. En un altre barri del mateix municipi
de residència

05. Fills

(excloent metge)

06. Filles

o empresa privada

07.
Altres
familiars

12. Serveis públics
13. Ningú
97. Altres_______
98. NC
99.NS

1. Malaltia
metge)

(excloent

2. Manca de recursos
econòmics
3. No disposar
habitatge on viure

d’un

4. Problemes personals o
afectius
Per a les persones de 16 a 64 anys
5. Recerca de feina

Lloc on resideixen

01. Pares

Finalitza
ítem

97.En un altre municipi de Catalunya.
Especifiqui’l: _________________
60000. Fora de Catalunya. Especifiqui
província/país: ________________

48. Podria dir si habitualment necessita ajuda d’una altra persona de fora de la llar per [ítems de l’1 al 2]? En cas que
sí, podria indicar quina persona li ajuda i a quin lloc resideix?
Existència de la
necessitat

Activitat

Persones a qui va acudir/Relació

Lloc on resideixen

01. Pares

08. Amics/igues

01. A la mateixa escala

1. Sí

02. Parella

09. Veïns/es

02. Al mateix barri de residència

2. No → Finalitza ítem

03. Germans

10. Companys/es de feina

04. Germanes

11. Professionals

03. En un altre barri del mateix municipi
de residència

05. Fills

(excloent metge)

06. Filles

o empresa privada

07.
Altres
familiars

12. Serveis públics

88. No té fills (només
per l’ítem 1)
98. NC→ Finalitza ítem

Finalitza
ítem

97. En un altre municipi de Catalunya.
Especifiqui’l: _________________
60000. Fora de Catalunya. Especifiqui
província/país: ________________

13. Ningú
97. Altres_______
98. NC
99.NS

1. Tenir cura dels seus fills
si en te
2. Realitzar activitats
bàsiques de la vida diària
(vestir-se, menjar, rentarse, etc.)

M. PARTICIPACIÓ COMUNITÀRIA

49. Em podria dir si ha participat activament algun cop en els darrers 12 mesos en alguna de les següents activitats
comunitàries dins i/o fora del seu barri?

Al seu barri o entorn
residencial

1. Activitats esportives
2. Activitats benefiques
3. Activitats culturals
4. Activitats religioses
5. Activitats polítiques (reivindicació de drets i activisme)
6. Activitats econòmiques (associacions de comerciants, empresarials, etc.)
7. Activitats de grups de consum (cooperatives, associacions...)
8. Activitats escolars (dintre o fora d’associacions a llars d’infants i escoles
de primària i secundària)
9. Activitats d’educació al lleure
97. Altres. Especifiqui-la: _______________________________________

Fora del seu barri o entorn
residencial

1. Sí

1. Sí

2. No

2. No

98. NC

98. NC

99. NS

99. NS

N. SALUT I BENESTAR

50. Com diria que és el seu estat de salut en general?
Entrevistador/a: Llegiu les categories de resposta.
1. Molt bo

98. No contesta

2. Bo

99. No sap

3. Regular
4. Dolent
5. Molt dolent

51. Quin és el seu grau de satisfacció global amb la seva vida en el moment actual en una escala del 0 (Gens satisfet) i
10 (Molt satisfet)?

Gens
satisfet
00

Molt
satisfet
01

98. No contesta
99. No sap

02

03

04

05

06

07

08

09

10

O. MÒDUL ADDICIONAL: TRANSFORMACIÓ DELS BARRIS

52. Per acabar, creu que el seu barri o entorn residencial ha canviat molt durant els darrers anys des del punt de vista
social i/o urbanístic? (Amb “darrers anys” ens referim a un període màxim de 5 anys.)
1. Sí
2. No
98. No contesta

→ Finalitza

99. No sap
Només per a les persones que viuen a barris que han canviat molt

53. Quins han estat els canvis que per vostè han estat més rellevants al barri?
Entrevistador/a: MULTIRESPOSTA. L’entrevistat pot respondre més d’una categoria de resposta
1. Renovació o ampliació del parc residencial
2. Enderrocament d’habitatges
3. Empitjorament de l’estat de conservació dels edificis
5. Millora dels equipaments i/o serveis
6. Empitjorament dels equipaments i/o serveis
7. Transformació dels comerços
8. Tancament dels comerços
9. Increment d’habitatges d’ús turístic
10. Increment sobtat del preu dels habitatges
11. Arribada de nous residents d’un perfil socioeconòmic superior
12. Arribada de nous residents d’un perfil socioeconòmic inferior
13. Marxa dels residents tradicionals del barri
14. Afebliment de les relacions veïnals
15. Augment de la delinqüència/incivisme
16. Disminució de la delinqüència/incivisme
97. Un altre canvi. Especifiqui’l: ________________________________________

54. En general, creu que aquests canvis que està experimentant el seu barri o entorn residencial són per vostè...
Entrevistador/a: Llegiu les categories de resposta.
1. Positius → Finalitza
2. Ni positius, ni negatius → Finalitza
3. Negatius
4. Tan positius com negatius
98. No contesta → Finalitza
99. No sap → Finalitza
Només per a les persones que estan experimentant canvis negatius al seu barri o entorn residencial o que consideren que
són tan positius com negatius

55. Creu que algun d’aquests canvis pot acabar fent-li canviar de barri de residència malgrat que vostè no
vulgui?
1. Sí
2. No
98. No contesta
99. No sap

Comentaris enquestador___________________________________________________________________________________
Moltes gràcies per la seva col·laboració

