
Guanyem Barcelona: Recollida de problemes i propostes

Des de Guanyem Barcelona d’aquest barri estem realitzant entre els vëıns i vëınes una recollida totalment
voluntària i anònima dels principals problemes i propostes sobre el districte. El qüestionari pren només 5 minuts
a completar i per a nosaltres aquesta informació és molt important ja que ens ajudarà a construir un diagnòstic
del barris que serà un element clau en la construcció del programa i les propostes de Guanyem. Per això, t’agräım
molt la teva participació i et convidem a seguir participant en la recuperació de la nostra ciutat.

Eix temàtic 1: Serveis públics i drets socials

1. Respecte a l’accés a l’habitatge, creus que al teu barri

2 No hi ha problemes importants 2 Hi ha alguns problemes 2 Hi ha greus problemes

2. Quin creus que és el principal problema en relacio a l’accés a l’habitatge? (Tria fins a dues
opcions)

2 Relació qualitat-preu del lloguer / compra

2 Manca d’oferta de lloguer / compra

2 Manca d’oferta pública / cooperativa

2 Dificultats accés als crèdits

2 Condicions dels habitatges

2 Desnonaments

2 Excés de pisos buits

2 Altres

3. Creus que la situació respecte a l’ensenyament públic (incloses totes les etapes) al barri és?

2 Molt dolenta 2 Dolenta 2 Adequada 2 Bona 2 Molt bona

4. Quin creus que és el principal problema en relació a l’accés a l’escola pública? (Tria fins a
dues opcions)

2 Poques places

2 Lluny de casa

2 Estat dels edificis i instal·lacions

2 Mala qualitat de l’ensenyament

2 Desigualtat entre escoles

2 Altres

5. Creus que la situació de l’atenció sanitària pública al teu barri és?

2 Molt dolenta 2 Dolenta 2 Adequada 2 Bona 2 Molt bona

6. Quin creus que és el principal problema en relació a l’accés a l’atenció sanitària? (Tria fins
a dues opcions)

2 Manca de centres d’atenció primària

2 Manca de places/serveis hospitalaris

2 Manca de serveis d’urgències

2 Durada dels temps d’espera

2 Problemes d’atenció / tracte

2 Problemes de qualitat

2 Altres

7. Creus que les tarifes actuals del transport públic són?

2 Massa elevades 2 Elevades 2 Adequades 2 Baixes 2 Molt baixes

Eix temàtic 2: Territori (entorn urbà, medi ambient)

8. Com valoraries la qualitat de l’aire que es respira al teu barri?

2 Molt dolenta 2 Dolenta 2 Adequada 2 Bona 2 Molt bona

9. El nivell de soroll (diürn i nocturn) en el teu barri és?

2 Molt alt 2 Alt 2 Normal 2 Baix 2 Molt baix

10. Creus que el volum de turisme al teu barri és?

2 Perjudicial 2 Ni perjudicial ni beneficiós 2 Beneficiós

11. Quin creus que és el principal inconvenient en relació al nivell de turisme al teu barri? (triar
fins a dues opcions)
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2 Volum excessiu

2 Volum insuficient

2 Encariment dels preus
(aliments, oci, habitatge, etc.)

2 Saturació dels espais públics

2 Sorolls

2 Augment de les escombraries, brut́ıcia

2 Cap

2 Altres

12. Quins tipus d’espai fan més falta al barri? (Tria fins a dues opcions)

2 Parcs / zones verdes

2 Biblioteques

2 Centres Civics

2 Zones per a esports

2 Zones de jocs per a nens

2 Places

2 Altres

Eix temàtic 3: Poĺıtica, vida social i participació

13. Les possibilitats per què la ciutadania opini i influeixi en les poĺıtiques municipals actualment
són?

2 Molt insuficients 2 Insuficients 2 Molt adequades 2 Adequades 2 Excessives

14. Creus que les instàncies de vida associativa (cooperatives, entitats culturals, etc) al teu
barri son?

2 Molt insuficients 2 Insuficients 2 Molt adequades 2 Adequades 2 Excessives

15. Estaries d’acord amb que el regidor del districte sigui escollit directament per la gent?

2Śı 2No 2no ho sé

16. Quins altres problemes no esmentats en el qüestionari són importants al barri on vius? I
per la ciutat?

17. Tens alguna proposta per al barri / districte que es pogués implementar en el futur?

Sobre tu

18. Quants anys tens? anys

19. Identifiques el teu gènere com

2 Dona 2 Home 2 Un altre

20. Barri 21. Codi Postal

22. Quin és el nivell màxim d’educació que has obtingut?

2 Primària 2 Secundària 2 Universitària

23. Quina és la teva situació laboral?

2 Treballador per compte aliè

2 Treballador per compte propi

2 Estudiant

2 Inactiu (no treballa fora de casa ni busca feina).

2 Aturat

2 Jubilat / Pensionista

2 Una altra

24. Participes en alguna associació / organització?

2Śı 2No
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