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FITXA TÈCNICA 

UNIVERS 

Població de Barcelona de 16 anys i més. 

 

GRANDÀRIA DE LA MOSTRA 

1.002 entrevistes. 

 

METODOLOGIA 

Entrevista telefònica assistida per ordinador 

(CATI). 

 

PROCEDIMENT DE MOSTREIG 

Mostreig aleatori estratificat. Els estrats 

s’han format per l’encreuament dels deu 

districtes municipals amb el gènere i amb 

l’edat dels ciutadans/anes  (l’edat es divideix 

en sis categories: de 16 a 24, de 25 a 34, de 

35 a 44, de 45 a 54, de 55 a 64 i de 65 anys 

i més). S’han aplicat quotes per a cadascun 

dels estrats calculades segons el padró 

municipal d’habitants. 

AFIXACIÓ 

Proporcional. 

 

PONDERACIÓ 

En funció de la població objectiu real en 

cadascun dels estrats definits a la mostra 

per tal d’obtenir els resultats del conjunt de 

la ciutat. 

 

ERROR MOSTRAL 

Per a un nivell de confiança del 95,5% (2σ), 

i P = Q, l’error és de: ±3,1% per al conjunt 

de la mostra. 

 

DATA DE REALITZACIÓ 

Del 9 al 23 de març de 2017 

 

EMPRESA DE TREBALL DE CAMP 

GESOP 

 

 



4 

Enquesta Participació Ciutadana i Associacionisme 

Informe de Resultats 

Aquest informe presenta els resultats de 

l’enquesta realitzada als ciutadans/anes de  

Barcelona majors de 16 anys en relació a la 

participació ciutadana. En concret es vol 

conèixer el seu posicionament al respecte, 

els coneixements dels canals de participació 

ciutadana,  la seva implicació i predisposició 

a participar juntament amb el seu grau 

d’associacionisme.  

 D’acord amb aquests objectius, l’informe de 

resultats s’estructura en els següents 

apartats:  

 Posicionament davant la Participació  

Ciutadana. 

 Grau de coneixement i implicació 

personal. 

 Predisposició a participar 

 Associacionisme 

 Perfil dels entrevistats. 

PRESENTACIÓ 
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POSICIONAMENT DAVANT LA 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

La promoció de la participació ciutadana per part 

de l’Ajuntament és molt important pel 53,2%  i bastant 

pel 38,1%  dels enquestats/ades.   

Que els i les ciutadanes estiguin informats del que fa 

l’Ajuntament és considerat molt prioritari pel 68, 5% i 

bastant  pel 27,6% de les persones enquestades. Que 

els i les ciutadanes facin arribar les seves opinions a 

l’Ajuntament  és molt prioritari pel 61,1% i bastant 

pel 34%. Que els i les ciutadanes  puguin decidir 

algunes qüestions del barri i la ciutat és molt 

prioritari pel 58,1% i bastant pel 35,3%. Que els i les 

ciutadanes  s’impliquin en les activitats socials del 

barri i de la ciutat  és molt prioritari pel  42,8% i 

bastant pel 47,8%. Finalment que els i les ciutadanes  

puguin exercir la participació ciutadana a través 

d'internet   és considerat molt prioritari pel 44,3% i 

bastant pel 42,0%  de les persones enquestades.   

Els aspectes relacionats amb la importància i prioritat 

de la participació han obtingut tots ells percentatges 

per damunt del 86% agrupant les categories molt i 

bastant important. 

   

L’àmbit en que creuen més important la 

participació ciutadana és en  les polítiques socials 

(45,0%), seguit per l’urbanisme (24,5%), la cultura 

(17,2%) i la promoció econòmica (10,8%). 

Preguntats/ades pel seu posicionament sobre que 

determinades decisions les prenguin directament 

els ciutadans/anes en lloc de l’Ajuntament, hi estan  

molt a favor el  14,8% i a favor el 53,1% dels 

enquestats/ades, ni a favor ni en contra, el 6,8%, en 

contra, el 20,6% i molt en contra el 2% 

Els motius principals del seu posicionament molt a 

favor/ a favor de prendre aquestes decisions 

directament són en un 21,5% del total de respostes 

que “els veïns/es –ciutadans/anes coneixen millor 

les necessitats/problemes”, que “el ciutadà/ana ha 

de prendre les decisions que l'afecten. És el 

principal interessat/afectat” el 13,2%. Segueix amb 

un 11,7%, la consideració que l'opinió i la  

participació del ciutadà és important, que s’ha de 

comptar amb ell, escoltar-lo/la. 

Els motius principals per posicionar-se molt en contra/ 

en contra  són  que “ja està l‘Ajuntament / el 

representant polític democràtic/ gestor públic” 

(35,6%), seguit per “falten coneixements / gent  

capacitada / especialistes. L’Ajuntament en sap 

més” (15,6%) i “les decisions les han de prendre 

conjuntament els ciutadans i l‘Ajuntament” 

(15,5%). 

GRAU DE CONEIXEMENT I IMPLICACIÓ 

PERSONAL 

Els 38,9% dels barcelonins/nes a qui s’ha fet 

l’enquesta coneix algun espai o canal de participació 

ciutadana de la ciutat de Barcelona. 

En preguntar de manera espontània i amb multi 

resposta quins coneixen, responen principalment   

“l’Associació de veïns/barri (23,2% del total de les 

respostes), segueix  el “Casal/centre 

cívic/ateneu/biblioteca del barri” (19,6%) i  el “Consell / 

assemblea de barri” (16,9%). 

Es pregunta posteriorment per quatre canals de 

participació específcs (Consells de Barri, Consells 

Sectorials, les Audiències Públiques i  la Web Decidim 

Barcelona),  per saber si els coneixen (sumant la 

resposta espontània i la suggerida per saber el 

coneixement global) i si hi han participat alguna 

vegada i l’Ajuntament”. 

RESUM DE RESULTATS 

IMPORTÀNCIA PROMOCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ 

CIUTADANA 

53,2% molt important 

QUE EL CIUTADÀ PRENGUI CERTES DECISIONS  

14,8% molt a favor  
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GRAU DE CONEIXEMENT I IMPLICACIÓ 

PERSONAL (Cont.) 

Coneixen els Consells de Barri, el 76,4% dels 

ciutadans/anes, d’aquests hi han participat o anat 

alguna vegada el 22,0%. Les Audiències Públiques 

les coneix el 51,8% dels ciutadans/anes, i d’aquests hi 

han participat el 13,9%. La web Decidim Barcelona, 

la coneix el 44,5%, i dels  quals hi han participat el 

25,6% i finalment els Consells Sectorials els coneix el 

19,9% dels enquestats/ades i hi han participat un 

15,8% d’aquests/es.  

El 42,4% dels  ciutadans/anes  de Barcelona 

enquestats/des ha  fet arribar a l’Ajuntament alguna 

queixa, reclamació, incidència o proposta. Les 

principals temàtiques d’aquestes eren les relacionades 

amb  el manteniment de l´espai urbà (22,5% de les 

respostes), la recollida i neteja de l´espai urbà  (19,4%) 

i les relacionades amb urbanisme, obres i habitatge  

(14,1%). Pels que fa als canals es van fer arribar de 

forma  presencial a l’Ajuntament (16,1%),  per escrit 

(carta) 12,8%, per telèfon sense concretar (11,9%) i 

per internet (10,7%). 

PREDISPOSICIÓ A PARTICIPAR 

Si s’obrís un espai de participació ciutadana per 

decidir alguna qüestió important relacionada amb el 

seu barri estarien molt disposats a participar-hi el  

25,3% i bastant el 53,4% de les persones 

enquestades.  

La disposició a participar en diferents espais  es 

concreta en: 

• Votar en referèndums o consultes ciutadanes.  

Hi estan molt disposats /ades el 51,3% i bastant 

el 33,3%    

•  A donar la seva opinió a través d’internet  hi 

estan molt disposats /des el 36,6% i bastant el 

35,7%. 

• Disposició a anar a una reunió presencialment 

estan  molt disposats/des el 16,2% i bastant el 

43,8% 

A aquest 60% d’enquestats/ades que estan 

molt/bastant disposats a anar a una reunió  

presencialment se’ls ha preguntat si estarien  

disposats i podrien  participar en una reunió que es 

fes, per exemple, un dia entre setmana a partir de les 

8h del vespre a la seu del districte. Han contestat 

afirmativament el 79,4%. 

ASSOCIACIONISME 

El 31,8% de les persones enquestades és membre 

d’alguna associació, club o entitat sense ànim de 

lucre.   

Les persones que no són membres de cap associació 

(68%), ho han estat alguna vegada en el passat el 

22,2%.  

Les persones que són  membres  actualment  ho són 

principalment d’associacions de cooperació 

internacional i ong’s (23,3%), culturals i científiques 

(16,1%), de salut (13,7%), societat (d’àmbit social-

comunitari) el 13,5% i esports (12,5%). 

En relació amb els que són membres d’associacions i 

preguntats/ades pel seu grau d’activitat en els darrers 

6 mesos el  91,3% ha rebut informació sobre les 

activitats o el funcionament de la seva associació.  

RESUM DE RESULTATS 

 

CONEIXEMENT DELS CONSELL DE BARRI 

79,8% 
DISPOSICIÓ A PARTICIPAR  

78,7% 
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ASSOCIACIONISME (cont.) 

Ha assistit com a públic a alguna de les  activitats  

associatives el 61,9% i ha participat activament en 

alguna d’aquestes activitats el 61,8% de les 

persones enquestades associades.  

Ha assistit a alguna reunió o assemblea convocada 

per la seva associació el 59,0% i han  ajudat a 

organitzar alguna de les seves activitats el 46,4% 

dels enquestats/des membres d’associacions. 

Preguntats/des finalment per  com definirien  la seva 

participació a l‘associació a la qual pertanyen, 

responen  que només participa com a usuari/a 

d’instal·lacions o client dels serveis que l’ofereix el 

40,2%, mentre que ho fan com a membre actiu, 

assistint a reunions, assemblees o similars el 36,1% i 

participa com a representant o membre de la junta 

el 15,5%. 

 

.  

  

RESUM DE RESULTATS 

HAN AJUDAT A ORGANITZAR ACTIVITATS DE 

L’ASSOCIACIÓ 

46,4%  
ES DEFINEIXEN COM A MEMBRES ACTIUS 

36,1% 



8 

Enquesta Participació Ciutadana i Associacionisme 

Informe de Resultats 

Base. Perfil d’enquestats/des que responen a la pregunta 

de l’estudi 

Número de respostes. Número de respostes. Quantitat 

de respostes valorades per la pregunta concreta de 

l’estudi. En el cas de gràfics amb evolució s’indica el 

nombre d’entrevistes de la darrera consulta. 

Tipus de resposta. Possibilitat o possibilitats que s’han 

contemplat per a la pregunta formulada 

SIGLES 
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Posicionament davant la Participació  

Ciutadana 

01 
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POSICIONAMENT DAVANT  

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

En el bloc del  posicionament davant la participació 

ciutadana, s’ha preguntat per la importància de la seva 

promoció per part de l’Ajuntament, la prioritat 

d’aconseguir aspectes relacionats amb la participació, 

àmbits, el posicionament davant la presa de 

determinades decisions directament part del 

ciutadans/nes, la seva implicació i lideratge.  

En tots els aspectes es realitza l’anàlisi en més detall 

de la valoració “molt prioritari/important”. 

La promoció de la participació ciutadana per part 

de l’Ajuntament és molt important pel 53,2% i bastant 

pel 38,1%  dels enquestats/des   

Per gènere valoren la promoció com a molt important 

més les dones (55,7%) que els homes (50,36%). Per 

trams d’edat destaquen per sobre de la mitjana, el 

grup d’edat de 45-54 anys amb el  60,2%, per sota 

d’aquesta, a 13,3 punts, es situa el tram de 16-24 anys 

(39,9%).  Per districtes destaquen per damunt de la 

mitjana Sants-Montjuïc (64,2%) i  Ciutat Vella (62,8%) i 

per sota d’aquesta, amb el menor percentatge, Sant 

Andreu (43,8%).  

 

Preguntats pels aspectes concrets:  

Que els i les ciutadanes estiguin informats del que 

fa l’Ajuntament és considerat molt prioritari pel 

68,5% i bastant pel 27,6% de les persones 

enquestades. 

Ho troben molt prioritari les dones (69,5%) en major 

proporció que els homes (67,3%). Per  edat, ho 

consideren molt prioritari principalment, el tram de 45-

54 anys (77,6%) i per sota de la mitjana tenen la 

menor proporció el tram de 16-24 anys (63,6%), seguit 

pel tram de 35-44 anys (63,4%). En el districte de 

Gràcia el 76,8% ho consideren molt prioritari, mentre 

que Ciutat Vella (62,6%) i l’Eixample (62,3%) són els  

que tenen els menors percentatges.  

Que els i les ciutadanes facin arribar les seves 

opinions a l’Ajuntament és molt prioritari pel 61,1% 

i bastant pel 34,0% de les persones enquestades.  

Com molt prioritari per gènere, 2,9 punts separen la 

proporció de dones (62,5%) i d’homes (59,6%). Per 

trams d’edat, ho consideren molt prioritari en major 

proporció, el tram de 16-24 anys (68,6%), seguit pel de 

45-54 anys (67,9%), mentre els de més de 64 anys ho 

fan amb la menor proporció de totes (55,2%). Per 

districtes, Les Corts té el percentatge més alt (67,5%) i 

és situa 6,4 punts per damunt de la mitjana, mentre 

que l’Eixample (54,4%) és el que obté el percentatge 

més baix. 

Que els i les ciutadanes  puguin decidir algunes 

qüestions del barri i la ciutat l’Ajuntament és molt 

prioritari pel 58,1% i bastant pel 35,3%. 

En la valoració com a molt prioritari el percentatge de 

dones (58,7%) es diferència poc del d’homes (57,4%). 

Per trams d’edat, té la major proporció el tram de 25-

34 anys (63,0%), 9 punts per damunt de la mitjana, 

mentre que  la menor correspon als de més de 64 anys 

(50,7%). El districte on es considera més prioritari és 

Gràcia (72,3%) i el que obté la menor proporció és 

Horta-Guinardó (51,0%).  

 

 



11 

Enquesta Participació Ciutadana i Associacionisme 

Informe de Resultats 

POSICIONAMENT DAVANT  

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

Que els i les ciutadanes  puguin exercir la 

participació ciutadana a través d'internet és 

considerat molt prioritari pel 44,3% i bastant pel 42,0% 

de les persones enquestades.  

Per gènere no hi ha diferència (0,4 punts) en la 

consideració de “molt prioritari”. Per trams d’edat, la 

major proporció correspon al tram de 25-34 anys 

(51,6%) seguit pel  tram de 45-54 anys (51,3%), 

mentre que la menor correspon al de més de 64 anys 

(34,6%). El districte amb la major proporció “molt 

prioritari” amb 11,2 punts per sobre de la mitjana, és  

Sants-Montjuïc (55,5%), i el que obté la menor 

proporció Sant Andreu (33,8%). 

Finalment que els i les ciutadanes s’impliquin en les 

activitats socials del barri i de la ciutat és molt 

prioritari pel 42,8% i bastant pel 47,8% de les 

persones enquestades.   

En l’anàlisi de les respostes “molt prioritari” per gènere, 

el percentatge de dones es situa per sobre la mitjana i 

és 2 punts superior a d’homes (41,8%). Per trams 

d’edat, és situa 5 punts per damunt de la mitjana el 

tram de  45-54 anys (47,8%), i la menor proporció 

correspon als  de 25-34 anys (37,4%). El districte amb 

la major proporció, 9 punts per damunt la mitjana, és 

Sants-Montjuïc (51,8%) i el que obté la menor 

proporció Sarrià-S. Gervasi (35,2%). 

D’aquests aspectes relacionats amb el posicionament 

davant la participació ciutadana, per gènere la 

major diferència en proporció és en l’aspecte general 

de “promocionar la participació ciutadana“ on les 

dones superen en 5,3 punts als homes. En la 

concreció dels diferents aspectes la diferència màxima 

són 2,9 punts (molt prioritari “fer arribar les seves 

opinions..”), entrant dintre del marge d’error mostral.  

Per edats, el tram de 45-54 anys considera tots els 

aspectes “molt prioritari/important” per damunt de la 

mitjana, assolint la màxima proporció (77,6%) i 

diferència (9,1 punts) respecte la mitjana, en la prioritat  

en que els i les ciutadanes estiguin informats del que 

fa l’Ajuntament. Per contra es situa en tots els 

aspectes per sota la mitjana el grup de més de 64 

anys, assolint la mínima proporció en l’aspecte de la 

prioritat de poder decidir algunes qüestions.  

El districte de Sants-Montjuïc és situa sempre per 

damunt de la mitjana en tots els aspectes. En tres 

d’aquests (promoció, implicació i  internet) és el 

districte que té la proporció més alta. A la vegada, el 

districte de l’Eixample és el que es posiciona per sota 

de la mitjana en tots els aspectes i amb la mínima 

proporció de tots els districtes en: estar informats, 

implicar-se en activitats socials i fer arribar les seves 

opinions. 

Si és realitza l’agrupació de les categories molt i 

bastant  veiem  que tots els aspectes relacionats amb 

la importància i prioritat de la participació han obtingut 

tots ells percentatges per damunt del 86% . 
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POSICIONAMENT DAVANT  

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

L’àmbit en que creuen més important la 

participació ciutadana és en les polítiques socials 

(45,0%), seguit per  l’urbanisme (24,5%), la cultura 

(17,2%) i la promoció econòmica (10,8%). 

Preguntats/des pel seu posicionament sobre que 

determinades decisions les prenguin directament 

els ciutadans/nes en lloc de l’Ajuntament ,  hi estan  

“molt a favor” el 14,8% i “ a favor” el  53,1% dels 

enquestats/des, “ni a favor ni en contra” el 6,8%, 

“en contra” (20,6%), “molt en contra” (2,0%), “no 

sap/no contesta” el 2,7%. 

Per trams d’edat per  sobre de la mitjana estan “molt a 

favor” els enquestats/des de 25-34 anys (22,4%), amb 

7,6 punts per damunt de la mitjana. Amb la menor 

proporció és posicionen els de 35-44 anys i 55-64 anys 

amb el 10,4%. Per districtes la major proporció es 

presenta a Nou Barris (20,1%) i la menor a Ciutat Vella 

(10,3%).  

Preguntats/des pel motiu del seu posicionament 

agrupant “molt a favor/a favor” de prendre aquestes 

decisions directament,  els dos primers motius  tenen 

en consideració el coneixement, interès i afectació de 

les decisions a prendre amb el ciutadà/ana com  a 

subjecte. Així el 21,5% opinen que “els veïns/es –

ciutadans/nes coneixen millor les 

necessitats/problemes” i l’afecten i pateix les 

conseqüències considerant el 13,2% que “el 

ciutadà/na ha de prendre les decisions que 

l'afecten. és el principal interessat/afectat”. Segueix 

amb un 11,7%  la consideració que l'opinió i la  

participació del ciutadà és important, que s’ha de 

comptar amb ell, escoltar-lo/la.  

Un 6,9% de les respostes fan referència a 

consideracions com que és “democràtic, millor, més 

representatiu o  transparent”. Un 4.9% de les 

respostes s’associen explícitament al dret del ciutadà 

a decidir/opinar i a tenir veu i vot. Les opinions a la 

recerca de més consens, “entre tots millor. més 

força. ... decidir entre tots” són un 4,8% de les 

respostes mentre l’opinió on és destaca que “la ciutat 

és del ciutadans. ha de decidir el poble. veu del 

poble. acció directa” és el 4,7%. Finalment per sobre 

del 4% de les respostes trobem la “desconfiança en 

els polítics/ defensen els propis interessos” amb el 

4,7% i genèricament “per participar, per opinar, per 

decidir, implicar-se” el 4,3%. 

Els motius principals per posicionar-se molt en 

contra/ en contra són que “ja està l‘Ajuntament /el 

representant polític democràtic/ gestor públic” 

(35,6%), seguit per “falten coneixements / gent 

capacitada / especialistes. l’Ajuntament en sap 

més” (15,6%) i “les decisions les han de prendre 

conjuntament els ciutadans i l‘Ajuntament” 

(15,5%). 

Les xifres d’interès individual per la participació 

contrasten amb l’opinió que la majoria dels 

ciutadans/anes estan poc o gens interessats en 

implicar-se en processos de participació ciutadana 

amb un total del 65,1% de les respostes, mentre un 

30,3% creu que molt/bastant. I en general  dirien que 

en els processos participatius a Barcelona han de ser 

liderats o dirigits per les entitats o associacions el  

39,8%, per l’Ajuntament el (33,1%) i pels 

ciutadans/anes (20,7%). 
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MOLT
53,2

BASTANT
38,1

1,5

POC
5,2

GENS
1,1

NS / NC
0,9

Per començar, vostè diria que és molt, bastant, 

poc o gens important que l’Ajuntament 

promocioni la participació ciutadana? 

IMPORTÀNCIA QUE L’AJUNTAMENT PROMOCIONI LA 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

P1 1002 

POSICIONAMENT DAVANT  

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

MOLT IMPORTANT 

NORMAL / REGULAR 
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I, vostè diria que és molt, bastant, poc o gens 

prioritari aconseguir que … 

PRIORITAT D’ACONSEGUIR QUE ELS I LES CIUTADANES... 

P2 1002 

POSICIONAMENT DAVANT  

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

Molt prioritari 

Bastant prioritari 

Poc prioritari 

Gens prioritari 

Normal / regular NS / NC 

68,5 61,1 58,1 44,3 42,8

27,6

34,0
35,3

42,0 47,8

2,8 3,0 3,9

7,9
6,4

0

20

40

60

80

100

… ESTIGUIN INFORMATS DEL 
QUE FA L’AJUNTAMENT

… FACIN ARRIBAR LES SEVES 
OPINIONS A L’AJUNTAMENT

… PUGUIN DECIDIR ALGUNES 
QÜESTIONS DEL BARRI I LA 

CIUTAT

… PUGUIN EXERCIR LA 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA A 

TRAVÉS D'INTERNET

… S’IMPLIQUIN EN LES 
ACTIVITATS SOCIALS DEL BARRI I 

DE LA CIUTAT

%



15 

Enquesta Participació Ciutadana i Associacionisme 

Informe de Resultats 

… FACIN ARRIBAR LES SEVES OPINIONS 

A L’AJUNTAMENT 

PRIORITAT D’ACONSEGUIR QUE ELS I LES CIUTADANES... 
PERFILS MOLT PRIORITARI (1/2) 

POSICIONAMENT DAVANT  

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

… ESTIGUIN INFORMATS DEL 

QUE FA L’AJUNTAMENT 

… PUGUIN DECIDIR ALGUNES 

QÜESTIONS DEL BARRI I LA CIUTAT 

1002 I, vostè diria que és molt, bastant, poc o gens 

prioritari aconseguir que … 

P2 
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PRIORITAT D’ACONSEGUIR QUE ELS I LES CIUTADANES... 
PERFILS MOLT PRIORITARI (2/2) 

POSICIONAMENT DAVANT  

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

… S’IMPLIQUIN EN LES ACTIVITATS SOCIALS 

DEL BARRI I DE LA CIUTAT 

… PUGUIN EXERCIR LA PARTICIPACIÓ 

CIUTADANA A TRAVÉS D'INTERNET 

1002 I, vostè diria que és molt, bastant, poc o gens 

prioritari aconseguir que … 

P2 



17 

Enquesta Participació Ciutadana i Associacionisme 

Informe de Resultats 

LA 
CULTURA

17,2

LES 
POLÍTIQUES 

SOCIALS
45,0

10,8

24,5

0,2
0,91,3

En quin dels següents àmbits creu que és més 

important la participació ciutadana? 

ÀMBIT ON ÉS MÉS IMPORTANT LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

P3 1002 

POSICIONAMENT DAVANT  

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

LA PROMOCIÓ ECONÒMICA 

L’URBANISME 

ALTRES 

TOTS 

NO HO SAP 
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MOLT A 
FAVOR

14,8

A FAVOR
53,1

6,8

EN CONTRA
20,6

2,0

NS / NC
2,7

Vostè està molt a favor, a favor, en contra o 
molt en contra de que determinades decisions 
les prenguin directament els ciutadans en lloc 
de l’Ajuntament? 

A FAVOR O EN CONTRA QUE DETERMINADES DECISIONS  

LES PRENGUIN ELS I LES CIUTADANES 

P4 1002 

POSICIONAMENT DAVANT  

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

MOLT A FAVOR 

NI A FAVOR NI EN 

CONTRA 

MOLT EN CONTRA 
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MOLT A 
FAVOR / A 

FAVOR
67,9

6,8

MOLT EN 
CONTRA / 

EN CONTRA
22,6

NS / NC
2,7

Per quin motiu? 

MOTIUS PER ESTAR A MOLT A FAVOR / A FAVOR 

P5 Estan molt a favor, a favor de que determinades 
decisions les prenguin directament els ciutadans en lloc 
de l’Ajuntament 
679 

POSICIONAMENT DAVANT  

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

ELS VEINS/CIUTADANS CONEIXEN M ILLOR LES 

NECESSITATS/PROBLEM ES

21,5

EL CIUTADÀ HA DE PRENDRE LES DECISIONS QUE 

L'AFECTEN. ÉS EL PRINCIPAL INTERESSAT/AFECTAT
13,2

L'OPINIÓ/ PARTICIPACIÓ DEL CIUTADÀ ÉS IM PORTANT. 

COM PTAR AM B EL CIUTADÀ. ESCOLTAR
11,7

ÉS DEM OCRÀTIC. M ILLOR. M ÉS REPRESENTATIU. 

TRANSPARENT
6,9

CIUTADÀ TE DRET A DECIDIR/OPINAR. VEU I VOT 4,9

ENTRE TOTS M ILLOR. M ÉS FORÇA. CONSENS. DECIDIR 

ENTRE TOTS
4,8

LA CIUTAT ÉS DELS CIUTADANS. HA DE DECIDIR EL 

POBLE. VEU DEL POBLE. ACCIÓ DIRECTA 4,7

DESCONFIANÇA EN ELS POLÍTICS/ DEFENSEN ELS 

PROPIS INTERESSOS 4,7

PER PARTICIPAR. PER OPINAR. PER DECIDIR. IM PLICAR-

SE 4,3

VIU A LA CIUTAT. FORM EN PART DE LA CIUTAT 3,9

M ÉS CONTROL PER PART DELS CIUTADANS SOBRE 

L'AJUNTAM ENT 3,8

NO RESOLEN ELS PROBLEM ES DE LA CIUTAT/NO FAN 

CAS 3,0

LES DECISIONS LES HAN DE PRENDRE CONJUNTAM ENT 

ELS CIUTADANS I L'AJUNTAM ENT
2,9

ALTRES 6,2

NS / NC 3,7

NI A FAVOR NI EN 

CONTRA 



20 

Enquesta Participació Ciutadana i Associacionisme 

Informe de Resultats 

MOLT A 
FAVOR / A 

FAVOR
67,9

NI A FAVOR 
NI EN 

CONTRA
6,8

MOLT EN 
CONTRA / 

EN CONTRA
22,6

NS / NC
2,7

Per quin motiu? 

MOTIUS PER NO ESTAR NI A FAVOR NI EN CONTRA  

P5 No estan ni a favor ni en contra de que determinades 
decisions les prenguin directament els ciutadans en lloc 
de l’Ajuntament 
69 

POSICIONAMENT DAVANT  

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

LES DECISIONS LES HAN DE PRENDRE CONJUNTAM ENT 

ELS CIUTADANS I L'AJUNTAM ENT

30,0

DEPÈN DE LA DECISIÓ: L'AJUNTAM ENT / ELS CIUTADANS 29,3

FALTEN CONEIXEM ENTS / GENT CAPACITADA / 

ESPECIALISTES. AJUNTAM ENT EN SAP M ÉS
8,6

INTERÈS PARTICULAR PER SOBRE DEL COM Ú. 

DECISSIONS DOLENTES. POPULISTA. INFLUENCIABLE
6,0

JA ESTÀ L'AJUNTAM ENT / EL REPRESENTANT POLÍTIC 

DEM OCRÀTIC/ GESTOR PÚBLIC
5,8

ÉS M OLT COM PLEX. HI HA M ASSA GENT. DIFICULTAT 

CONSENS. CAÒTIC
3,1

L'OPINIÓ/ PARTICIPACIÓ DEL CIUTADÀ ÉS IM PORTANT. 

COM PTAR AM B EL CIUTADÀ. ESCOLTAR
2,7

ALTRES 5,8

NS / NC 8,7
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JA ESTÀ L'AJUNTAM ENT / EL REPRESENTANT POLÍTIC 

DEM OCRÀTIC/ GESTOR PÚBLIC

35,6

FALTEN CONEIXEM ENTS / GENT CAPACITADA / 

ESPECIALISTES. AJUNTAM ENT EN SAP M ÉS
15,6

LES DECISIONS LES HAN DE PRENDRE CONJUNTAM ENT 

ELS CIUTADANS I L'AJUNTAM ENT
15,5

NO ESTEM  PROU BEN INFORM ATS / DEPÈN DE LA 

DECISIÓ
9,9

ÉS M OLT COM PLEX. HI HA M ASSA GENT. DIFICULTAT 

CONSENS. CAÒTIC
6,6

INTERÈS PARTICULAR PER SOBRE DEL COM Ú. 

DECISSIONS DOLENTES. POPULISTA. INFLUENCIABLE
5,7

ÉS INOPERATIU 4,5

NO TOTHOM  POT DECIDIR / RESPECTAR LA LLEI 2,2

ALTRES 3,1

NS / NC 1,3

MOLT A 
FAVOR / A 

FAVOR
67,9

6,8

MOLT EN 
CONTRA / 

EN CONTRA
22,6

NS / NC
2,7

Per quin motiu? 

MOTIUS PER ESTAR MOLT EN CONTRA / EN CONTRA  

P5 Estan en contra / molt en contra, de que determinades 
decisions les prenguin directament els ciutadans en lloc 
de l’Ajuntament 
227 

POSICIONAMENT DAVANT  

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

NI A FAVOR NI EN 

CONTRA 
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MOLT
5,1

BASTANT
25,2

2,5

POC
60,9

GENS
4,2

NS / NC
2,1

En general vostè diria que els i les ciutadanes 
estan molt, bastant, poc o gens interessats en 
implicar-se en processos de participació 
ciutadana? 

INTERÈS PER IMPLICAR-SE EN PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ 

CIUTADANA 

P6 1002 

POSICIONAMENT DAVANT  

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

NORMAL / REGULAR 
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33,1

39,8

ELS 
CIUTADANS

20,7

0,2
0,9

NS / NC
5,3

I en general vostè diria que en els processos 
participatius a Barcelona han de ser liderats o 
dirigits per... 

ELS PROCESSOS PARTICIPATIUS HAN DE SER LIDERATS PER 

P7 1002 

POSICIONAMENT DAVANT  

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

L’AJUNTAMENT 

TOTS 

ALTRES 

LES ENTITATS O ASSOCIACIONS 
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Grau de coneixement i implicació 

personal 

02 
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Enquesta Participació Ciutadana i Associacionisme 

Informe de Resultats 

CONEIXEMENT I IMPLICACIÓ 

PERSONAL 

Els 38,9% dels barcelonins/es a qui s’ha fet l’enquesta 

coneix algun espai o canal de participació 

ciutadana de la ciutat de Barcelona. Per gènere en 

major proporció (5,8 punts de diferència) els homes 

(42%) que les dones (36,2%). Per trams d’edat la 

major proporció de coneixement és al tram de 45-54 

anys (46,3%) i el menor al tram de 16-24 anys 

(25,8%). El districte amb major coneixement és Sants-

Montjuïc (50%) i Les Corts (24,2%)  amb el menor. 

En preguntar de manera espontània i amb multi 

resposta quins coneixen, responen principalment   

“l’Associació de veïns/barri” (23,2% del total de les 

respostes), segueix  el “Casal/centre cívic/ 

ateneu/biblioteca del barri” (19,6%), el “Consell / 

assemblea de barri” (16,9%), la pàgina web de 

l‘Ajuntament (12,6%), el  “Consell/associació 

cultural/social” amb un 10,2% de les respostes. 

Es pregunta posteriorment  per quatre canals de 

participació específics(Consells de Barri, Consells 

Sectorials, les Audiències Públiques i  la Web 

decidim Barcelona), per saber si els coneixen 

(sumant la resposta espontània i la suggerida per 

saber el coneixement global) i si hi han participat 

alguna vegada.  

Així, coneixen els Consells de Barri, el 76,4% dels 

ciutadans/es, d’aquests hi han participat o anat 

alguna vegada el 22,0%. Els coneixen més els homes 

(77,7%) que les dones (75,2%). El tram d’edat que 

més els coneix és el de 55-64 anys (82,5%) i el que 

menys el tram de 16-24 anys (59,5%). El districte amb 

la major proporció és  Horta-Guinardó (84,3%) i el que 

obté la menor proporció de coneixement és Ciutat 

Vella (66,0%). 

Les Audiències Públiques les coneix el 51,8% dels, 

ciutadans/es i d’aquests hi han participat el 13,9%. 

Per gènere les dones (52,9%) en major proporció que 

els homes (50,5%). Per trams d’edat la major proporció 

correspon al tram de 45-54 anys (58,5%) i la menor 

proporció al de 16-24 anys (44,3%). El districte amb la 

major proporció és Ciutat Vella (57,0%) i el que obté la 

menor proporció Horta-Guinardó (44,2%) contrastant 

amb el seu coneixement dels Consells de Barri. 

La web Decidim Barcelona la coneix el 44,5%, i dels  

quals hi han participat el 25,6%. Per gènere les 

dones (46,3%) la coneixem més que els homes 

(42,3%). Per trams d’edat te la major proporció el de 

55-64 anys (55,2%)i la menor proporció el tram de 35-

44 anys (35,6%). El districte amb la major proporció és  

Gràcia (48,9%) i el que obté la menor proporció Sants-

Montjuïc (40,0%). 

Finalment, els Consells Sectorials els coneix el 

19,9% dels enquestats/des i hi han participat un 

15,8% d’aquests/es. Per gènere no hi ha pràcticament 

diferències, homes (20,1%) i  dones (19,7%). Per 

trams d’edat , té la major proporció de coneixement el 

de més de 64 anys (26,3%) i la menor el de 16-24 

anys (6,8%). El districte amb la major proporció és  

Nou Barris (28,7%) i el que obté la menor proporció 

Horta-Guinardó (13,5%). 
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CONEIXEMENT I IMPLICACIÓ 

PERSONAL 

 El 42,4% dels ciutadans/anes de Barcelona 

enquestats/des ha fet arribar a l’Ajuntament alguna 

queixa, reclamació, incidència o proposta. Les 

principals temàtiques d’aquestes eren les 

relacionades amb  el manteniment de l´espai urbà 

(22,5% de les respostes), la recollida i neteja de 

l´espai urbà (19,4%), les relacionades amb 

urbanisme, obres i habitatge  (14,1%) i finalment per 

damunt del 10% de les respostes les relacionades amb  

l’incivisme/soroll (13,6%). 

Pel que fa als canals van fer arribar aquestes queixes, 

reclamacions, incidències de forma  presencial a 

l’Ajuntament (16,1%), per escrit (carta) 12,8%, per 

telèfon sense concretar (11,9%) i per internet 

(10,7%). 

 



27 

Enquesta Participació Ciutadana i Associacionisme 

Informe de Resultats 

SÍ
38,9

NO
61,0

NS / NC
0,1

Coneix algun espai o canal de participació 
ciutadana de la ciutat de Barcelona? 

CONEIXEMENT D’ALGUN ESPAI O CANAL DE PARTICIPACIÓ 

CIUTADANA 

P8 1002 

CONEIXEMENT I IMPLICACIÓ 

PERSONAL 
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Digui’m si us plau quins coneix: 

CONEIXEMENT D’ALGUN ESPAI O CANAL DE PARTICIPACIÓ 

CIUTADANA.  

P9 Coneixen algun espai o canal de participació ciutadana 
de la ciutat de Barcelona 
390 

Espontània. Multiresposta 

CONEIXEMENT I IMPLICACIÓ 

PERSONAL 

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS/BARRI 23,2

CASAL/CENTRE CÍVIC/ATENEU/BIBLIOTECA DEL BARRI 19,6

CONSELL / ASSEM BLEA DE BARRI 16,9

PÀGINA WEB DE L'AJUNTAM ENT (BARCELONA ACTIVA, 

BÚSTIA QUEIXES)
12,6

CONSELL/ASSOCIACIÓ CULTURAL/SOCIAL 10,2

PLATAFORM ES/ESPLAIS/XERRADES/DIADES 5,0

WEB DECIDIM  BARCELONA 3,8

INTERNET (PÀGINES WEB, XARXES SOCIALS, CORREU 

ELECTRÒNIC)
3,7

EL CONSELL CIUTADÀ DE DISTRICTE 3,0

TELÈFON 010/112/CIVISM E/OAC 2,9

EL DISTRICTE 2,6

AUDIÈNCIES PÚBLIQUES 2,3

ASSEM BLEA CITUADANA/

VEÏNAL/JUVENIL/UNIVERSITÀRIA
2,3

CONSELL PLENARI DISTRICTE 1,2

ELS CONSELLS SECTORIALS 0,7

ALTRES 0,8

NS / NC 8,4
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76,4 22,0
0

20

40

60

80

100

CONEIX HA ANAT/
PARTICIPAT

%

I concretament, digui’m si vostè sap que a 

Barcelona hi ha els següents espais on els 

ciutadans poden participar: 

Hi ha participat o hi ha anat alguna vegada a: P10 1002 P11 Coneixen els consells de barri 

766 

CONEIXEMENT I ASSISTÈNCIA/PARTICIPACIÓ EN 
CONSELLS DE BARRI 

CONEIXEMENT I IMPLICACIÓ 

PERSONAL 

PERFIL CONEIXEMENT 

Espontània i suggerida 
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51,8 13,9
0

20

40

60

80

100

CONEIX HA ANAT/
PARTICIPAT

%

I concretament, digui’m si vostè sap que a 

Barcelona hi ha els següents espais on els 

ciutadans poden participar: 

Hi ha participat o hi ha anat alguna vegada a: P10 P11 Coneixen les audiències públiques 

520 

CONEIXEMENT I ASSISTÈNCIA/PARTICIPACIÓ EN 
AUDIÈNCIES PÚBLIQUES 

CONEIXEMENT I IMPLICACIÓ 

PERSONAL 

PERFIL CONEIXEMENT 

1002 

Espontània i suggerida 
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44,5 25,6
0

20

40

60

80

100

CONEIX HA ANAT/
PARTICIPAT

%

I concretament, digui’m si vostè sap que a 

Barcelona hi ha els següents espais on els 

ciutadans poden participar: 

Hi ha participat o hi ha anat alguna vegada a: P10 P11 Coneixen el web decidim Barcelona 

448 

CONEIXEMENT I ASSISTÈNCIA/PARTICIPACIÓ EN 
WEB DECIDIM BARCELONA 

CONEIXEMENT I IMPLICACIÓ 

PERSONAL 

PERFIL CONEIXEMENT 

1002 

Espontània i suggerida 
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19,9 15,8
0

20

40

60

80

100

CONEIX HA ANAT/
PARTICIPAT

%

I concretament, digui’m si vostè sap que a 

Barcelona hi ha els següents espais on els 

ciutadans poden participar: 

Hi ha participat o hi ha anat alguna vegada a: P10 P11 Coneixen els consells sectorials 

199 

CONEIXEMENT I ASSISTÈNCIA/PARTICIPACIÓ EN 
CONSELLS SECTORIALS 

CONEIXEMENT I IMPLICACIÓ 

PERSONAL 

PERFIL CONEIXEMENT 

1002 

Espontània i suggerida 
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SÍ
42,4

NO
55,8

NS / NC
1,8

Alguna vegada ha fet arribar a l’Ajuntament 
alguna queixa, reclamació, incidència o 
proposta? 

HA FET ARRIBAR A L’AJUNTAMENT  

QUEIXA,RECLAMACIÓ,INCIDÈNCIA O PROPOSTA 

P12 1002 

CONEIXEMENT I IMPLICACIÓ 

PERSONAL 
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Quina era la temàtica o el motiu d’aquesta 

queixa, reclamació, incidència o proposta? 

Com la va fer arribar? P13 Han fet arribar a l’Ajuntament alguna queixa, 
reclamació, incidència o proposta 
428 

Espontània. Multiresposta 

P14 Han fet arribar a l’Ajuntament alguna queixa, 
reclamació, incidència o proposta 
428 

Espontània. Multiresposta 

TEMÀTICA/MOTIU I MITJÀ PRESENTACIÓ  

QUEIXA,RECLAMACIÓ,INCIDÈNCIA O PROPOSTA 
CONEIXEMENT I IMPLICACIÓ 

PERSONAL 

QUINA ERA LA TEMÀTICA MITJÀ PRESENTACIÓ   

M ANTENIM ENT DE L´ESPAI URBÀ 22,5

RECOLLIDA I NETEJA DE L´ESPAI URBÀ 19,4

URBANISM E, OBRES I HABITATGE 14,1

INCIVISM E / SOROLL 13,6

HISENDA / IM POSTOS / M ULTES 7,5

RECLAM ACIONS / QUEIXES 7,3

M OBILITAT / CIRCULACIÓ 6,8

TRANSPORTS PÚBLICS 6,6

INFORM ACIÓ, TRÀM ITS I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 6,6

APARCAM ENT 5,1

PREVENCIÓ I SEGURETAT 4,7

EDUCACIÓ 2,8

TURISM E / APARTAM ENTS TURÍSTICS 2,8

GESTIONS M UNICIPALS 2,1

M EDI AM BIENT 1,2

SANITAT I SALUT PÚBLICA 1,2

PROM OCIÓ ECONÒM ICA, COM ERÇ I M ERCATS 1,1

SERVEIS SOCIALS 0,9

ESPORTS 0,5

CULTURA 0,2

ALTRES 3,0

AJUNTAM ENT PRESENCIAL 16,1

PER ESCRIT (CARTA) 12,8

TELÈFON (NO ESPECIFICA) 11,9

INTERNET 10,7

WEB AJUNTAM ENT 9,4

CORREU ELECTRÒNIC 7,8

EL CONSELL CIUTADÀ DE DISTRICTE 7,4

WEB DECIDIM  BARCELONA 7,3

010 4,7

TELÈFON DEL CIVISM E 4,5

AJUNTAM ENT TELÈFON 4,1

INSTÀNCIA 3,5

OFICINES ESPECIALITZADES 3,2

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS/BARRI 3,2

CONSELL DE BARRI 3,1

OAC 2,4

GUÀRDIA URBANA 1,9

TWITTER 1,0

BÚSTIA ÈTICA I DE BON GOVERN 0,7

PUNTS DE REGISTRE 0,3

ATENCIÓ EN LÍNIA (QUEIXES I SUGGERIM ENTS) 0,3

XARXES SOCIALS EN GENERAL 0,2

REGIDOR DEL DISTRICTE 0,2

ALTRES 3,2

NS / NC 1,4
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Predisposició a participar 

03 
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PREDISPOSICIÓ A PARTICIPAR 

Si s’obrís un espai de participació ciutadana per 

decidir alguna qüestió important relacionada amb el 

seu barri estarien molt disposats a participar-hi el  

25,3% i bastant el 53,4% de les persones 

enquestades. Per gènere amb lleuger (1,6 punts) 

major percentatge els homes (26,2%) que les dones  

(24,6%) i per edat  la major proporció l’obté el tram de  

25-34 anys amb el 31,3%, 6 punts per damunt de la 

mitjana, i la menor proporció es dóna en el tram més 

de 64 anys amb el 20,2%. El districte amb la major 

disposició a participar molt  és  Horta-Guinardó (33,3% 

i 8 punts sobre mitjana) i el que obté la menor 

proporció Sant Andreu  (17,6% i 7,7 punts sota la 

mitjana). 

La disposició en participar en diferents espais es 

concreta en votar en referèndums o consultes 

ciutadanes on  hi estan molt disposats el 51,3% i 

bastant el 33,3%. 

Estan molt disposats per gènere més els homes 

(56,1%) que les dones (47%). Per trams d’edat la 

major proporció es dóna al  tram de  16-24  anys 

(57,5%) i la menor proporció al de més de 64 anys 

(43,2%). El districte amb la major proporció Les Corts 

amb el 66,5% i 15,2 punts sobre la mitjana. El que 

obté la menor proporció Sarrià-S. Gervasi (39,1%). 

A donar la seva opinió a través d’internet  estan  

molt disposats el 36,6% i bastant el 35,7%. 

Per gènere estan molt disposats més els homes 

(38,1%) que les dones (35,3%). Per trams d’edat té la 

major proporció en molt disposats els de 25-34 anys 

(55,0%, 18 punts sobre la mitjana) i la menor 

proporció, diferenciada, el tram de més de 64 anys 

(13,0%). Els districtes amb la major proporció són Les 

Corts i Sants-Montjuïc amb la mateixa proporció 

(44,4%)  i el que obté la menor és Sant Andreu 

(30,5%). 

Finalment en la disposició a anar a una reunió 

presencialment,  estan  molt disposats el 16,2% i 

bastant  disposats el 43,8%. 

Analitzant els que estant molt disposats, per gènere es 

separen 2,1 punts la disposició d’homes (17,3%) i 

dones (15,2%). Per trams d’edat la major proporció es 

dóna en els de 45-54 anys  (19,3%) i la menor 

proporció en els 16-24 anys (12,7%). El districte amb 

la major proporció de disposició a anar-hi és Ciutat 

Vella (29,2%) amb 13 punts per sobre de la mitjana i el 

que n’obté la menor és Gràcia (9,2%). 

A aquest 60% d’enquestats/des que estan disposats a 

anar a una reunió presencialment s’ha preguntat si 

estarien  disposats i podrien  participar en una 

reunió que es fes, per exemple, un dia entre 

setmana a partir de les 8h del vespre a la seu del 

districte, contestant afirmativament el 79,4%. En 

aquest cas s’amplia la diferència dels 2 punts en la 

pregunta anterior a 5,9 punts  entre homes (82,5%) i 

dones (76,6%). Per trams d’edat,  la major proporció  

passa al tram del 55-64 anys (87,7%). El tram de 25-

34 anys es situa per sota de la mitjana (77,0%) i la  

menor proporció continua en el de més de 64 anys 

(75,7%). El districte amb la major proporció és  Ciutat 

Vella (89,5%), mentre que Gràcia, que tenia la major 

proporció de predisposició general a assistir 

presencialment, passa al 74,3%, i  5,1 punts per sota 

de la mitjana. I el que obté la menor proporció és  Sant 

Andreu (60,7%). 
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MOLT
25,3

BASTANT
53,4

1,4

POC
13,2

GENS
5,1

NS / NC
1,6

Si s’obrís un espai de participació ciutadana per 
decidir alguna qüestió important relacionada 
amb el seu barri, vostè estaria molt, bastant, 
poc o gens disposat a participar-hi? 

DISPOSICIÓ A PARTICIPAR EN QÜESTIONS IMPORTANTS 

DEL BARRI 

P15 1002 

PREDISPOSICIÓ A PARTICIPAR 

NORMAL / 

 REGULAR 

MOLT DISPOSAT 
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Digui’m si us plau si vostè estaria molt, bastant, 

poc o gens disposat a: 

DISPOSICIÓ A PARTICIPAR EN... 

P16 1002 

PREDISPOSICIÓ A PARTICIPAR 

51,3 36,6 16,2

33,3

35,7

43,8

6,1

8,9

25,3

7,0

15,9

11,2

0

20

40

60

80

100

VOTAR EN REFERÈNDUMS O CONSULTES
CIUTADANES

DONAR LA SEVA OPINIÓ A TRAVÉS D’INTERNET ANAR A UNA REUNIÓ PRESENCIALMENT

%

Molt 

Bastant 

Poc 

Gens 

Normal / regular NS / NC 
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DONAR LA SEVA OPINIÓ A TRAVÉS 

D’INTERNET 

DISPOSICIÓ A PARTICIPAR EN... 
PERFILS MOLT DISPOSAT PREDISPOSICIÓ A PARTICIPAR 

VOTAR EN REFERÈNDUMS O 

CONSULTES CIUTADANES ANAR A UNA REUNIÓ PRESENCIALMENT 

1002 Digui’m si us plau si vostè estaria molt, bastant, 

poc o gens disposat a: 

P16 
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SÍ
79,4

NO
15,6

NS / NC
5,3

Si es fes un procés participatiu per decidir alguna qüestió relacionada 
amb el seu barri, estaria disposat i podria participar en una reunió que 
es fes un dia entre setmana a partir de les 8h del vespre a la seu del 
districte? 

DISPOSICIÓ A PARTICIPAR EN REUNIÓ ENTRE SETMANA  A 

PARTIR 20H 

P17 Estarien disposats a anar a 

una reunió presencialment 

614 

PREDISPOSICIÓ A PARTICIPAR 
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Associacionisme 

04 
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ASSOCIACIONISME 

El 31,8% de les persones enquestades és membre 

d’alguna associació, club o entitat sense ànim de 

lucre. Els homes (33,9%) en major proporció que les 

dones (29,9%). Per trams d’edat són membres per 

sobre de la mitjana els majors de 64 anys (35,7%), 

seguits pels 55-64 anys (34,6%). Per sota la mitjana té 

el menor grau d’associacionisme el tram de 16-24 anys 

(18,7%), seguit a distància pel de 25-34 anys (28,5%). 

Per districtes en destaquen dos  per damunt  de la 

mitjana, Sants-Montjuïc (41,2%), seguit per Sarrià-S. 

Gervasi (38,3%). Els dos districtes  que registren 

menor percentatge de persones associades  són  

Horta-Guinardó (25,0%) i  Les Corts (24,0%).  

Les persones que no són membres de cap  

associació (68%) , ho han estat alguna vegada en el 

passat el 22,2%. 

I les persones que sí són membres actualment ho són 

principalment d’associacions de cooperació 

internacional i ong’s (23,3%), culturals i 

científiques (16,1%), de salut (13,7%), societat 

(d’àmbit social-comunitari)  amb el 13,5% i esports 

(12,5%). 

En relació als que són membres d’associacions i 

preguntats/des pel seu grau d’activitat en els darrers 6 

mesos el  91,3% ha rebut informació sobre les 

activitats o el funcionament de la seva associació. 

En tres districtes es sobrepassa la mitjana per més 

de quatre punts: a Les Corts (100,0%), Gràcia 

(95,8%) i Ciutat Vella (95,4%). 

Ha assistit com a públic a alguna de les seves 

activitats  associatives el 61,9%. Els homes (63,2%) 

en major proporció que les dones (60,7%).  Els trams 

d’edat de 16-24 anys (66,9%) i 35-44 anys (66,7%) 

registren els percentatges més elevats i el tram  de  

45-54 anys,  el que menys amb 55,9%. Els dos 

districtes amb major participació i més de 10 punts per 

sobre la mitjana, són Gràcia (77,7%), Sants-Montjuïc 

(72,5%). I amb menor participació Sant Martí (50,6%) i 

Sarrià-S.Gervasi (44,3%). 

Ha participat activament en alguna de les  activitats 

el 61,8% de les persones enquestades associades, 

aquest cop més les dones (63,4%) que els homes 

(60,1%) i per edat els dos trams principals coincideixen 

amb l’assistència però invertint l’ordre, de 35-44 anys 

(66,4%), de 16-24 anys  (65,2%) i coincideix el menys 

actiu amb el punt anterior d’assistència el tram de 45-

54 anys (56,4%). Participen més activament els 

enquestats/des de Horta-Guinardó (76,3%) i menys a 

Sarrià-S.Gervasi (50,5%).  

Ha assistit a alguna reunió o assemblea convocada 

per la seva associació el 59,0% de les persones 

enquestades, més homes (60,1%) que dones (57,8%). 

Per trams d’edat té la major proporció el tram de 35-44 

anys (66,4%) i la menor proporció el de 45-54 anys 

(53,8%). El districte amb més assistència és Les Corts 

(83,8%) i el que obté la menor proporció Sant Martí 

(50,3%). 

Han ajudat a organitzar alguna de les seves 

activitats el 46,4% dels enquestats/des, en major 

proporció homes (49,1%) que dones (43,8%), amb el 

tram d’edat 35-44 anys més actiu en aquest aspecte 

(63,3%) i que menys  el més de 64 anys (29,5%). Per 

districtes en major proporció destaca Gràcia (60,1%) i  

Sant Martí (34,9%) és té la proporció més baixa. 
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ASSOCIACIONISME 

Dels 5 aspectes, un és d’informació rebuda i els altres 

4 es relacionen amb aspectes d’implicació en les 

associacions. D’aquests darrers, els homes ho fan en 

major proporció que les dones excepte en la 

participació activa. El tram de 35-44 anys té un 

percentatge per damunt de la mitjana en tots el quatre 

aspectes i el de mes de 64 per sota d’aquesta.  Per 

districtes, Sants-Montjuïc està en per damunt de la 

mitjana en els quatre aspectes i Sant Martí per sota en 

tots ells.    

Preguntats/des finalment per  com definirien  la seva 

participació a l‘associació a la qual pertanyen, 

responen  que només participa com a usuari/a 

d’instal·lacions o client dels serveis que l’ofereix el 

40,2%, mentre que ho fan com a membre actiu, 

assistint a reunions, assemblees o similars el 36,1% i 

participa com a representant o membre de la junta 

el 15,5%. 
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SÍ
31,8NO

68,0

NS / NC
0,2

Vostè es membre d’alguna associació, club o 
entitat (sense ànim de lucre)? 

ÉS MEMBRE D’ALGUNA  ASSOCIACIÓ (1/2) 

P18 1002 

ASSOCIACIONISME 
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SÍ
22,2

NO
77,2

NS / NC
0,6

SÍ
31,8

NO
68,0

NS / NC
0,2

Vostè es membre d’alguna associació, club o 

entitat (sense ànim de lucre)? 

Ho ha estat alguna vegada? P18 1002 P19 No són membres d’alguna associació, club o entitat 

(sense ànim de lucre) 

682 

ÉS MEMBRE D’ALGUNA  ASSOCIACIÓ (2/2) ASSOCIACIONISME 

ÉS MEMBRE D’ALGUNA ASSOCIACIÓ HA ESTAT MEMBRE D’ALGUNA ASSOCIACIÓ? 
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% 2017

COOPERACIÓ INTERNACIONAL I ONG 23,3

CULTURALS I CIENTÍFIQUES 16,1

SALUT 13,7

SOCIETAT (D'ÀM BIT SOCIAL/COM UNITARI) 13,5

ESPORTS 12,5

EDUCACIÓ 7,9

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS 5,8

M EDI AM BIENT 3,6

CASAL / CENTRE CÍVIC / ATENEU 3,1

GENT GRAN 3,0

OCI I LLEURE 3,0

PROTECCIÓ D'ANIM ALS 2,7

RELIGIOSA 2,1

CIÈNCIES 1,2

HUM ANITATS I LLETRES 1,1

TÈCNICA I NOVES TECNOLOGIES 0,9

ECONOM IA 0,9

PARTITS POLÍTICS 0,8

COM UNICACIÓ 0,4

ALIM ENTACIÓ 0,4

CIÈNCIES SOCIALS 0,2

ALTRES 1,2

NS / NC 4,6

De quina o quines? 

PERTANY A ALGUNA ASSOCIACIÓ 
TIPUS ASSOCIACIÓ 

P20 Són membres o ho han estat alguna vegada d’alguna 
associació, club o entitat (sense ànim de lucre) 
470 

ASSOCIACIONISME 

Espontània. Multiresposta 
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91,3 61,9 61,8 59,0 46,4

8,1

35,6 37,9
40,7

53,2

0

20

40

60

80

100

HA REBUT INFORMACIÓ SOBRE
LES ACTIVITATS O EL

FUNCIONAMENT DE LA SEVA
ASSOCIACIÓ

HA ASSISTIT COM A PÚBLIC A
ALGUNA DE LES SEVES

ACTIVITATS

HA PARTICIPAT ACTIVAMENT EN
ALGUNA DE LES SEVES

ACTIVITATS

HA ASSISTIT A ALGUNA REUNIÓ
O ASSEMBLEA CONVOCADA PER

LA SEVA ASSOCIACIÓ

HA AJUDAT A ORGANITZAR
ALGUNA DE LES SEVES

ACTIVITATS

%

En relació amb aquesta o aquestes 

associacions, vostè en els últims sis mesos: 

ASSOCIATS. ACTIVITAT EN L’ASSOCIACIÓ 

EN ELS DARRERS 6 MESOS  

P21 

ASSOCIACIONISME 

Sí 

No 

NS / NC 

Són membres d’alguna associació, club o entitat (sense 
ànim de lucre) 
318 
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HA ASSISTIT COM A PÚBLIC A ALGUNA 

DE LES SEVES ACTIVITATS 

ASSOCIATS. ACTIVITAT EN L’ASSOCIACIÓ EN ELS DARRERS 6 

MESOS. PERFILS (1/2)  ASSOCIACIONISME 

HA REBUT INFORMACIÓ SOBRE LES ACTIVITATS 

O EL FUNCIONAMENT DE LA SEVA ASSOCIACIÓ 

HA PARTICIPAT ACTIVAMENT EN 

ALGUNA DE LES SEVES ACTIVITATS 

En relació amb aquesta o aquestes 

associacions, vostè en els últims sis mesos: 

P21 Són membres d’alguna associació, club o entitat (sense 
ànim de lucre) 
318 
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ASSOCIATS. ACTIVITAT EN L’ASSOCIACIÓ EN ELS DARRERS 6 

MESOS. PERFILS (2/2)  ASSOCIACIONISME 

HA AJUDAT A ORGANITZAR ALGUNA 

DE LES SEVES ACTIVITATS 

HA ASSISTIT A ALGUNA REUNIÓ O ASSEMBLEA 

CONVOCADA PER LA SEVA ASSOCIACIÓ 

En relació amb aquesta o aquestes 

associacions, vostè en els últims sis mesos: 

P21 Són membres d’alguna associació, club o entitat (sense 
ànim de lucre) 
318 
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40,2

36,1

15,5

NS / NC
8,2

Pensant en la seva associació i en les activitats 
que realitza. Com definiria vostè la seva 
participació a l‘associació a la qual pertany? 

COM DEFINIRIA LA SEVA PARTICIPACIÓ A L’ASSOCIACIÓ 

P22 

ASSOCIACIONISME 

Són membres d’alguna associació, club o entitat (sense 
ànim de lucre)) 
318 

NOMÉS PARTICIPO COM A USUARI 

D’INSTAL•LACIONS O CLIENT DELS 

SERVEIS QUE M’OFEREIX 

PARTICIPO COM A MEMBRE ACTIU, ASSISTINT A 

REUNIONS, ASSEMBLEES O SIMILARS 

PARTICIPO COM A REPRESENTANT O 

MEMBRE DE LA JUNTA 
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Perfil dels entrevistats 

05 



52 

Enquesta Participació Ciutadana i Associacionisme 

Informe de Resultats 

Quotes 

Dades personals 

DADES PERSONALS 

 

 
Q1 a Q7 

Z6 a Z8 

 

1002 

PERFIL DELS ENTREVISTATS 
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Aquests estudis sociològics permeten 

determinar les prioritats de la població, 

conèixer la realitat social, saber com es valora 

l’activitat i els serveis municipals, i esbrinar 

l’opinió sobre l’actuació política municipal. 

Investigació 

de Comunicació 

Pla 

d’Estudis Sociològics 

Sèrie  

d’Avaluació Contínua 

Enquestes 

de Sistemes de Qualitat 

Estudis 

Ad-Hoc 

ENQUESTES I ESTUDIS D’OPINIÓ 




