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VALORACIONS I PERFIL DELS CIUTADANS. RESULTATS PER A BARCELONA 

En aquesta nota es presenta la relació existent entre les valoracions dels enquestats a Barcelona i el perfil 

sociodemogràfic i econòmic inclòs a l’estudi Quality of life in cities de la Comissió Europea. Per tal de determinar si 

existeix una relació estadísticament significativa s’ha fet un test χ2 d’independència per a tots els creuaments 

possibles. Els resultats es poden veure a la taula adjunta. Seguidament es fa un breu comentari per a cada cas de 

relació significativa.  

Test dependència entre valoracions i perfils dels enquestats. Caselles SI en cas de relació significativa. 
 

Tema Subtema GÈNERE EDAT COMPOSICIÓ  
LLAR 

ANYS 
ARRIBADA 

PROBLEMES 
ECONÒMICS 

Satisfacció 
general 

Ciutat      
Barri   SI   

 
Urbanisme 

Espai públic      
Carrers  SI    
Espais verds      

Transport públic  SI   SI 
Salut   SI    
 
Instal·lacions 

Educatives  SI SI   
Culturals    SI  
Esportives SI SI  SI  

Comerç      SI 
Neteja  SI  SI  
Medi ambient Soroll      

Contaminació      
Seguretat Ciutat SI    SI 

Barri    SI SI 
Serveis 
Administració  

Eficiència  SI  SI SI 
Confiança  SI   SI 

Confiança Veïns Ciutat SI SI  SI SI 
Barri   SI   

Valoració 
estrangers 

Presència   SI   
Integració  SI    

 

Satisfacció general:  Les valoracions sobre la ciutat i sobre el barri no depenen de forma estadísticament 

significativa del perfil dels enquestats. Només hi ha una excepció a aquest resultat que és la valoració del barri en 

relació amb la composició de la llar, ja que la proporció de molt satisfets o satisfets, encara que molt elevada, és 

més baixa en les parelles amb fills (91,2%) que entre les parelles sense fills (96,5%). 

Urbanisme:  La satisfacció respecte a l’urbanisme, que té tres preguntes (sobre carrers i edificis, sobre espais 

públics i sobre espais verds) en general no depèn estadísticament del perfil dels enquestats. Només hi ha un cas en 

el que el perfil condiciona la resposta que és l’edat. Els carrers i els edificis són més valorats per la gent jove (un 

87,7%, entre els que tenen de 15 a 24 anys) que per la gent més gran (72,5% entre els que tenen més de 55 anys).  

Transport públic: Hi ha dos perfils en els que és significatiu el condicionament de la resposta, l’edat i els problemes 

econòmics. Pel que fa a l’edat, les persones més joves són més crítiques amb el transport públic (de 15 a 24 anys el 

resultat és un 56,1%) que no la gent més gran (més de 55 anys, un 77,3%). També es detecten diferències 

significatives segons les dificultats econòmiques: els que les pateixen de forma freqüent tenen una satisfacció pel 

transport del 59,1%, dada clarament inferior a la dels que no tenen aquests problemes (74,6%). 

Salut: La valoració dels serveis sanitaris i hospitalaris no depenen del perfil dels enquestat de forma significativa 

amb l’excepció de l’edat. En aquest cas, les persones més joves tenen una puntuació menys positiva (60,7%) que no 

la persones grans (74,6%, els que tenen més de 55 anys). 

Educació, cultura i esports: Aquest és un tema en el que es detecta més condicionament entre respostes i perfil, 

encara que bàsicament és pel fet que alguns perfils no fan valoració de les instal·lacions educatives i esportives 



 

 
Gabinet Tècnic de Programació – Gerència Adjunta de Projectes Estratègics 

Departament d’Estudis i Programació 
 

(augment de la no resposta entre la gent gran o les llars sense fills). Hi ha un perfil, l’any d’arribada, que sí afecta 

directament les valoracions: els que han arribat a Barcelona fa més de 10 anys, valoren menys les instal·lacions 

culturals (74,5%) i esportives (56,6%) que els que han viscut tota la vida a la ciutat (85,1% i 67% respectivament) o 

han arribat fa menys temps (entre 1 i 5 anys: 84,6% i 80,8% respectivament per instal·lacions culturals i esportives).   

Comerç: La disponibilitat de l’oferta comercial mostra una valoració diferenciada només per a un perfil, el de les 

dificultats econòmiques. Les persones amb dificultats freqüents tenen una valoració (63,6%) significativament 

menor que els que pràcticament mai tenen dificultats (79,7%). 

Neteja: La satisfacció respecte la neteja queda afectada per dos perfils: l’edat i els anys d’arribada a la ciutat. Pel 

que fa a l’edat es detecta una superior satisfacció entre la gent jove (de 15 a 24 anys un 73,3%). Aquesta resultats 

va disminuint progressivament amb la edat, fins arribar a una dada mínima en el grup dels de més de 55 anys (51%). 

L’arribada a la ciutat torna a mostrar un mínim (com en el cas de la valoració de les instal·lacions) en els que han 

arribat fa més de 10 anys (47,6%), sent superior la satisfacció tant dels que han viscut tota la vida a Barcelona (60%) 

com especialment dels que fa menys que han arribat la ciutat (entre 1 i 5 anys, 80,8%).  

Medi Ambient: Aquest és l’únic àmbit de l’informe on no hi ha cap cas en què es detecti condicionament 

estadísticament significatiu entre les respostes i el perfils dels ciutadans.  

Seguretat: La percepció de seguretat queda afectada pel gènere. La seguretat a la ciutat entre les dones té un 

resultat del 66,4%, clarament inferior a la dels homes (79,6%). En relació amb la seguretat al barri, encara que amb 

valoracions força superiors, també es detecta una menor puntuació entre les dones (80,8%) que entre els homes 

(86,4%). Una situació similar es detecta  en funció de les dificultats econòmiques. Els que les tenen freqüentment 

rebaixen la seva percepció de seguretat tant a la ciutat (58,5%) com al barri (70,8%), en comparació als que no 

tenen aquestes dificultats quasi mai (74,6% i 87,1% a la ciutat i al barri, respectivament).  

Serveis de l’Administració: Les valoracions sobre els serveis de l’Administració tenen diferències estadísticament 

significatives en funció de l’edat, els problemes econòmics i els anys d’arribada. Pel que fa a l’edat, la valoració dels 

serveis de l’Administració és menor entre els joves (entre 15 i 24 anys, un 44-45% tant en eficiència com en 

confiança) que entre els enquestats de més edat. L’estrat amb millor valoració en eficiència és el que correspon a 

edats entre 40 i 54 anys (51,8% ), mentre que el millor resultats en confiança és el que correspon als més grans de 

55 anys (58%). Els problemes econòmics també incideixen: entre els que tenen més problemes valoren 

positivament l’Administració només a l’entorn d’un 30% (en els dos conceptes d’eficiència i confiança), mentre que 

entre els que no tenen problemes aquest percentatge passa al 50%. Finalment, pel que fa als anys d’arribada, els 

que han arribat fa més de 10 anys tenen un resultat pitjor (un 38,6% en eficiència) davant tant dels que han viscut 

tota la vida a la ciutat (47,6%) o els que han arribat fa menys (un 61,5% els que han arribat entre 1 i 5 anys).  

Veïns: Aquest àmbit és l’únic en que qual tots els perfils dels enquestats tenen incidència estadísticament 

significativa sobre els resultats. Segurament es tracta també d’un dels àmbits més subjectius, en la mesura que 

demana per la confiança que es pot tenir en els veïns de la ciutat i del barri. La confiança en els veïns de la ciutat 

queda modificada en funció del sexe, l’edat, els anys d’arribada i els problemes econòmics. La confiança de les 

dones (63,4%) és menor a la dels homes (76,9%); la dels joves (56,9%) és menor que la dels més grans (per sobre del 

70% en tots els estrats de més edat); la confiança dels que porten entre 5 i 10 anys vivint a Barcelona (53,1%) és 

menor als que viuen de tota la vida (70,4%) o han arribat fa menys (entre 1 i 5 anys, un 88,5%) i, finalment, entre els 

que tenen problemes econòmics (62,1%) és menor que entre els que no en tenen (74,6%). La confiança en la gent 

de barri està menys condicionada: només per un perfil, la composició de la llar. Les llars amb menors tenen una 

confiança en els veïns del barri (72,1%) menor que la que declaren la resta de llars (situada a l’entorn del 85%). 

Estrangers: En aquest àmbit hi ha dos perfils que condicionen les respostes: la composició de la llar i l’edat. Pel que 

fa a la valoració general dels estrangers a la ciutat les parelles sense fills tenen una valoració positiva però una mica 

inferior  (70,4%) que les parelles amb fills (76,2%) o les llars unipersonals (76,3%). Pel que fa a la valoració de la 

integració dels estrangers els resultats són més discrets, però és més alta entre la gent més jove (15 a 24 anys) o de 

mitjana edat (40-54 anys), amb un resultat entre el 56-58%, que no entre el grup entre 25 i 29 anys o els més grans 

de 55 anys (a l’entorn del 46% en els dos estrats). 


