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OBJECTIUS I METODOLOGIA 

1. Justificació 
 

En el darrer trimestre de l’any 2013, l’Ajuntament de Premià de Dalt va decidir 

fer una acció participativa per conèixer l’opinió dels veïns i veïnes sobre el 

primer any de mandat i conèixer les seves prioritats respecte l’acció municipal. 

Per portar a terme aquest objectiu, l’Ajuntament va demanar l’assessorament 

tècnic de la consultora Idees, consultoria i anàlisi social.  

2. Metodologia 
 
Per a complir amb l’encàrrec, es va dissenyar un procés de treball amb quatre 

fases, cadascuna de les quals consta de diverses accions que s’expliquen a 

continuació: 

 

2.1. FASE 1. Elaboració del contingut i disseny dels quaderns  
 

L’objectiu d’aquesta fase ha estat elaborar el contingut del quadern per al 

debat familiar, fer-ne el disseny corresponent i la seva distribució. Es van fer les 

següents accions: 

 

- Constitució de la Comissió de Treball. La Comissió està formada per la 

Regidora de Participació Ciutadana, la tècnica de participació, la cap 

de premsa i la tècnica de la consultora Idees. La Comissió s’ha reunit 8 

vegades al llarg del procés (15 novembre, 5 desembre, 30 de gener, 17 

febrer, 24 febrer, 19 de maig i 6 de juny).  Durant les reunions de 

novembre a febrer es van definir els àmbits a treballar, es va fer un recull 

de preguntes de diferents àrees de l’ajuntament i es van marcar les línies 

a seguir en la distribució i recollida dels quaderns a les escoles. El 19 de 

maig la tècnica d’Idees va presentar un primer informe de resultats a la 

Comissió. Per últim, el 6 de juny es va fer entrega de l’informe final. A 
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banda de les reunions presencials, la Comissió s’ha coordinat via online 

per definir i concretar alguns temes. 

 

- Redacció del contingut del quadern. A partir dels àmbits definits amb la 

Comissió de Treball i dels interessos de l’Ajuntament, Idees va redactar 

les preguntes del quadern per al debat familiar durant els mesos de 

desembre i gener. 

 
- Disseny del qüestionari. Una vegada consensuats els àmbits temàtics i 

les preguntes amb la Comissió de Treball, es va treballar amb la 

il·lustradora Rosa Abellà i amb l’empresa de disseny Verdmell per al 

disseny del quadern i per definir una mascota que acompanyés el 

quadern (el nom de la mascota, Quirol, el van decidir els nens i nenes 

mitjançant unes butlletes que es van deixar a la biblioteca). 

 

2.2. Fase 2. Informació i consulta 
 

La segona fase va consistir en la difusió i en el lliurament dels quaderns a 

escoles i equipaments municipals. 

 

- Difusió. El lliurament dels quaderns va anar acompanyat d’una 

campanya comunicativa als mitjans locals. 

 

- Lliurament i recollida dels quaderns a les escoles. El dimarts 25 de març 

una tècnica d’Idees i la tècnica de participació de l’ajuntament van 

lliurar els quaderns a les aules seleccionades (P5 a 6è) de les dues 

escoles públiques (Escola Marià Manent i Escola Santa Anna) i a l’escola 

de titularitat privada, Escola Betlem. Les tècniques van anar aula per 

aula per explicar el quadern als nens i nenes de les escoles públiques; 

l’escola Betlem va preferir no fer aquesta explicació directa i fer-ho a 

través de l’equip de mestres. Prèviament al dia de lliurament dels 

quaderns, es van mantenir converses telefòniques amb els directors o 

caps d’estudi de cada centre. El divendres 4 d’abril es van recollir els 

quaderns a les escoles. Entre el lliurament i el retorn es van fer dues 

trucades de seguiment a cada centre educatiu.  
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- Lliurament i recollida dels quaderns als equipaments municipals. En 

paral·lel i durant els mateixos dies, es van distribuir quaderns a l’IES 

Valerià Pujol (a través dels corresponsals del Punt d’Informació Juvenil), 

a l’escola bressol, a la Biblioteca i als Centres d’Atenció Primària. 

 

2.3. Fase 3. Buidatge i anàlisi  
 

La tercera fase del procés va consistir en el buidatge dels quaderns i en l’anàlisi 

de la informació per tal de redactar l’informe final de resultats. S’han fet les 

següents accions: 

 

- Buidatge dels quaderns en suport informàtic EXCEL. Disseny de la matriu, 

buidatge dels quaderns i tractament de la informació (depuració i 

tractament de preguntes obertes).  

 

- Redacció d’un primer informe de resultats. Idees va redactar un primer 

informe de resultats en format power point per presentar a la Comissió 

de Treball. Aquest document va ser la base de l’informe que teniu a les 

mans que es presentaria a l’acte de retorn a la ciutadania. 

 

- Redacció de l’informe final. Amb les dades obtingudes del buidatge dels 

quaderns, es va redactar l’informe on es recullen els resultats i les 

conclusions del procés. L’informe conté taules i gràfiques com a 

justificació dels resultats.  

 

- Redacció d’un document de retorn format llibret. Amb l’objectiu de fer 

un retorn dels resultats a les famílies i als centres educatius, es va 

dissenyar un breu document en format tríptic i uns plafons informatius. 

 

 

2.4. Fase 3. Retorn i tancament 
 

El dia 6 de juny es va fer una reunió de retorn a l’ajuntament per entregar 

l’informe de resultats del quadern a la Regidora de Participació. El diumenge 
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22 de juny es farà una festa infantil com a acte de retorn dels resultats. Els 

resultats es presentaran en plafons igual que els dibuixos fets pels nens. En 

paral·lel, es repartiran uns tríptics amb les conclusions del quadern a les escoles 

i a la festa infantil. Els dibuixos també s’exposaran uns dies a la Biblioteca del 

municipi.   

 

 

Quadre resum. Fases del procés “Quadern per al debat familiar de Premià de Dalt” 

 

Accions Nov Des Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

Constitució Comissió de Treball 1         

Elaboració contingut del qüestionari         

Reunió CT 2         

Disseny qüestionari i impressió         

Reunió CT 3, 4 i 5         

Reunió CT 6         

Lliurament i recollida dels qüestionaris         

Buidatge i anàlisi resultats         

Reunió CT 7         

Informe final          

Devolució dels resultats i tancament – 
Reunió CT 8 

        

Festa infantil per exposar els resultats         
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INFORME DE RESULTATS 

3. Presentació 
 
 
A continuació es presenta l’informe de resultats del quadern per al debat 

familiar de Premià de Dalt. L’any 2013 l’Ajuntament de Premià de Dalt va 

decidir fer una acció de participació ciutadana per conèixer l’opinió dels veïns 

i veïnes sobre el model de poble i conèixer les seves prioritats respecte l’acció 

municipal. L’acció participativa es va concretar en dissenyar un quadern per 

al debat familiar que és una tipologia d’enquesta que més enllà de plantejar 

preguntes per conèixer l’opinió de la ciutadania, afavoreix la deliberació. Per 

això el Departament de Participació Ciutadana va comptar amb el suport de 

l’empresa Idees, consultoria i anàlisi social que ha estat l’encarregada 

conjuntament amb la Regidora de Participació i les tècniques de participació i 

comunicació, de dissenyar, desplegar i analitzar les dades d’aquest quadern. 

 

El treball ha tingut una durada de vuit mesos, es va iniciar el mes de novembre 

de 2013 i ha finalitzat el mes de juny de 2014. El diumenge 22 de juny es farà 

una festa infantil i es farà el retorn dels resultats a la ciutadania mitjançant 

plafons informatius on es presentava un resum dels resultats. L’informe complet 

es podrà consultar a la web de l’Ajuntament. 

 

L’informe que presentem consta de quatre apartats: 

- En primer lloc, un bloc metodològic on es descriu la metodologia 

utilitzada en aquest procés. Concretament s’explica què és un quadern 

per al debat familiar, el procediment que s’ha seguit per elaborar el 

quadern i el procés de distribució i comunicació a la ciutadania. 

- A continuació, el segon bloc mostra el perfil sociodemogràfic de les 

persones que han contestat el quadern. 

- Seguidament, el tercer apartat presenta els resultats de l’enquesta a 

partir de 8 àmbits temàtics (poble, equipaments i serveis, cultura, 

mobilitat, seguretat ciutadana, vida saludable, comerç, comunicació i 

participació). 
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- Per últim, hi ha tres annexes, un primer on es recullen alguns dibuixos 

sobre Premià de Dalt que han fet els nens i nenes, un segon annex on es 

mostra el disseny del quadern; en el tercer annex es recullen totes les 

dades en format taula derivades de l’explotació estadística.  

 

4. Aspectes metodològics 
 

4.1. Què és un quadern per al debat familiar? 
 

L’Ajuntament de Premià de Dalt va plantejar fer una acció participativa per 

donar l’oportunitat a la ciutadania de donar el seu parer sobre el model de 

poble actual i per conèixer quines són les seves prioritats respecte l’acció 

municipal. Es va considerar que el quadern per el debat familiar era 

l’instrument adequat per a dur a terme el procés. 

 

El quadern de debat familiar és un tipus d’enquesta que promou la participació 

dels infants i de les seves famílies en les polítiques públiques a través de les 

escoles. Per una banda permet fer una diagnosi de la realitat del municipi, 

identificar necessitats i recollir propostes. D’altra banda permet exercir una 

funció deliberativa promovent el debat de temes públics del poble entre 

generacions i per tant té un gran valor educatiu. 

 

4.2. Elaboració del quadern 
 

Per a l’elaboració del quadern s’ha constituït una Comissió de Treball 

integrada per la Regidora de Participació, la tècnica de participació la cap 

de premsa i la tècnica de la consultora Idees. Aquesta comissió s’ha reunit 8 

vegades al llarg del procés amb l’objectiu de definir els temes a incloure en el 

quadern, dissenyar el repartiment i recollida dels quaderns i valorar els primers 

resultats. En definitiva és l’òrgan que ha fet el seguiment de tot el procés. 

 

El quadern s’estructura en vuit blocs temàtics relacionats amb poble, 

equipaments i serveis, cultura, mobilitat, seguretat ciutadana, vida saludable, 
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comerç, comunicació i participació. Al final dels blocs temàtics hi ha un 

conjunt de preguntes fetes per recollir dades dels participants i també sobre la 

valoració del quadern. 

 

A l’inici del quadern hi ha una presentació de l’alcalde i de la regidora de 

participació on es convida als veïns i veïnes a participar i explica els objectius 

de l’enquesta. També un requadre amb algunes frases per resoldre possibles 

dubtes sobre l’anonimat de les respostes, el termini d’entrega del qüestionari 

contestat, el lloc on retornar el quadern o què passa si rebem més d’un 

quadern a casa. També es dóna un telèfon de l’ajuntament per resoldre 

dubtes. En aquesta línia, dins el quadern hi ha una carta de presentació i 

explicació del procés signada per l’Alcalde i la Regidora de Participació.  

 

Per últim, el quadern inclou un full en blanc pensat específicament per als 

nens/nenes ja que se’ls proposa que dibuixin allò que més els agrada de 

Premià de Dalt. Això vol ser un incentiu per a obtenir un nombre elevat de 

respostes ja que a posteriori es farà una exposició amb tots els dibuixos recollits. 

 

Per treballar aquesta informació s’han fet preguntes majoritàriament tancades, 

que són aquelles preguntes que obliguen l’entrevistat a escollir una, dues o 

més opcions d’entre un seguit de variables establertes. Aquestes, tot i que més 

condicionades, tenen un índex més alt de resposta i són més fàcils d’analitzar.  

 

El quadern és general i planer per permetre que qualsevol persona no tingués 

dificultats per respondre’l ni necessités aclariments. A la vegada també té un 

format curt per afavorir el màxim de participació. El disseny també s’ha pensat 

per ser amable, fresc i atractiu que convidi a respondre les preguntes 

plantejades. En aquest sentit s’ha comptat amb la figura del Quirol, una 

mascota dissenyada per guiar els participants i ajudar-los a respondre les 

preguntes.   

 

El tractament estadístic de les respostes i l’edició de les taules i gràfics s’ha fet 

amb el full de càlcul Microsoft Excel.  
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A continuació s’expliquen amb detall els diferents blocs temàtics: 

 

- El poble. El primer bloc del quadern inclou una pregunta general sobre 

Premià de Dalt amb l’objectiu que els ciutadans i ciutadanes valorin el 

poble i el defineixin a partir de sis adjectius contraposats 

(sorollós/tranquil, brut/net, mal comunicat/ben comunicat, 

insegur/segur, amb pocs serveis/amb bons serveis, 

desagradable/agradable). Aquest bloc també incorpora dues 

preguntes sobre civisme on es demana una valoració del civisme a 

partir de cinc variables i on es pregunten els tres problemes de civisme 

prioritaris (a escollir d’un llistat de 10 opcions) i a quin barri es localitzen. 

Per últim incorpora una pregunta sobre reciclatge on es demana que es 

relacionin diferents tipus de residus amb el contenidor corresponent 

(aquesta pregunta es planteja com un joc i no serà analitzada). 

 

- Equipaments i serveis. Des de l’ajuntament hi havia molt d’interès en 

conèixer la valoració dels diferents equipaments i serveis municipals, per 

això es planteja una bateria de preguntes demanant la valoració de l’1 

al 5 de diversos serveis (especificant que es valorin només aquells que 

s’utilitzen). Aquest bloc també incorpora una pregunta més oberta on es 

demana que anotin serveis o equipaments que es troben a faltar al 

poble; per últim una tercera pregunta on es demana quines activitats es 

troben a faltar. 

 
- Cultura. Aquest bloc consta de tres preguntes i d’una sopa de lletres. En 

primer lloc es presenten sis espais de patrimoni cultural i es demana als 

participants que assenyalin on portarien un turista que vingués a visitar 

Premià de Dalt. La segona pregunta planteja als participants que valorin 

de l’1 al 5 un llistat de vuit esdeveniments culturals (especificant que es 

valorin només els que assisteixen). La tercera demana que escriguin un 

màxim de tres activitats que troben a faltar a la Festa Major i a quin barri 

les farien. A la sopa de lletres final, els nens han de trobar els noms de les 

escoles i dels gegants de Premià de Dalt. 
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- La mobilitat. La mobilitat és un tema d’interès per a la ciutadania i per a 

l’ajuntament, sobretot tenint en compte que hi ha moltes persones que 

viuen a Premià de Dalt però treballen i/o van a l’escola fora del poble. 

Per això s’han dissenyat dues preguntes. En la primera es pregunta als 

ciutadans i ciutadanes com es mouen pel poble per fer diferents 

activitats. Aquesta pregunta és de doble entrada, d’una banda es 

presenten sis activitats (treballar, estudiar, comprar, activitats 

extraescolars, oci i esport) i d’altra banda quatre opcions de mobilitat 

(caminant, en cotxe, en moto, en bici). També es demana si ho fan a 

Premià de Dalt o fora del municipi. La segona pregunta versa sobre el 

bus urbà i es demana que assenyalin tres aspectes a millorar.  

 

- La seguretat ciutadana. El quart bloc està dedicat a la seguretat 

ciutadana i concretament a la percepció que tenen els veïns i veïnes 

de la seguretat al municipi. S’han dissenyat quatre preguntes tancades. 

A la primera es demana una valoració del nivell de seguretat al poble; 

la segona pregunta a qui truquen en cas d’emergència; la tercera si ha 

necessitat la policia local i per últim es demana una valoració de la 

policia local respecte diferents escenaris.  

 

- Vida saludable. Premià de Dalt disposa d’un important patrimoni natural 

que es vol potenciar. En aquest bloc es plantegen tres preguntes: la 

primera fa referència a si es practica algun esport o activitat de lleure, la 

segona es pregunta si es va a la muntanya i per últim es demana el grau 

de coneixement de quatre rutes de patrimoni natural. 

 
- Comerç. La necessitat de promoure el comerç de proximitat i de tenir 

una oferta comercial competitiva és una de les voluntats de l’equip de 

govern. Per això s’han dissenyat tres preguntes: La primera demana si es 

compra al mercat ambulant i si no es compra es demana per què. La 

segona demana si es compra al mercat municipal i si no es compra es 

demana per què. Per últim aquest bloc incorpora una pregunta 

genèrica on es planteja als participants que assenyalin tres accions que 

consideren més necessàries a Premià de Dalt a escollir entre 7 opcions.  
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- Comunicació i participació. Amb aquest bloc l’Ajuntament vol conèixer 

les necessitats comunicatives dels veïns i veïnes i comprovar si s’estan 

utilitzant les eines adients. Aquest bloc compta amb cinc preguntes:  

La primera pregunta demana als enquestats que assenyalin quins 

canals utilitzen per informar-se de les actuacions municipals (d’un total 

d’11 ítems: web municipal, Butlletí La Pinassa, correu ordinari, etc.); la 

segona pregunta demana als enquestats si estan informats de les 

actuacions de l’ajuntament a partir de cinc categories (totalment 

informats, força informats, més aviat informats, poc informats, gens 

informats). La tercera pregunta demana si escolten la Ràdio. La quarta 

planteja als enquestats que valorin els canals que utilitzen a partir de 5 

categories (de molt negatiu a molt positiu). Per últim es demana si algun 

membre de la família pertany a alguna associació del poble. 

 

4.3. La participació dels centres educatius en el debat familiar 
 

La implicació dels centres educatius, equips directius i mestres, en la distribució 

dels quaderns, el seguiment de les respostes i la recollida dels mateixos ha estat 

clau per l’èxit de la resposta obtinguda. 

 

Taula 1. Quaderns distribuïts 

Equipaments Nombre de quaderns 
repartits 

Centres Educatius  
Escola Marià Manent 343 
Escola Santa Anna 315 
Escola Betlem 30 
Institut Valerià Pujol 95 
Escola Bressol 35 
Equipaments municipals  
OAC 25 
Biblioteca 25 
Espai jove 16 
CAP 25 
Ludoteca/PIJ 25 
Total 934 

 

S’han repartit 934 quaderns, 818 dels quals a les escoles. Els quaderns s’han 

distribuït els dies 25 i 26 de març a les escoles de primària de Premià de Dalt 
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(Escola Marià Manent, Escola Santa Anna i Escola Betlem), a l’escola bressol 

municipal, a l’IES Valerià Pujol (a través dels corresponsals del Punt d’Informació 

Juvenil) i als equipaments municipals (Biblioteca, OAC i CAP).  

A l’escola Betlem es van repartir 30 quaderns a l’equip directiu que va ser 

l’encarregat de repartir-los als nens i nenes que viuen a Premià de Dalt. 

L’escola Betlem es caracteritza per tenir bona part de l’alumnat de fora de 

Premià de Dalt. També cal observar que la ubicació de l’escola Santa Anna fa 

que part del seu alumnat visqui a Premià de Mar, en aquest cas es va 

demanar que només responguessin el quadern aquelles famílies que viuen a 

Premià de Dalt. 

 

 

4.4. La participació de les famílies en el debat familiar 
 

Dels 934 quaderns distribuïts, 272 s’han retornat contestats. Representa un índex 

de resposta del 29,10 %, un percentatge significatiu si tenim en compte 

experiències similars. Si ens fixem amb el nombre total de persones que han 

contestat el quadern, són un total de 583 persones (això representa el 5,65% de 

la població de Premià de Dalt, segons dades Idescat 2013). 

Val a dir que en alguns casos el quadern ha arribat a les llars a través de dos 

germans i per tant s’ha contestat un únic quadern.  

Si ens fixem amb la resposta segons l’equipament (veure taula 2) observem 

com el nivell de resposta varia substancialment segons l’equipament on s’han 
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distribuït. El percentatge de quaderns contestat supera el 30% a les escoles de 

primària mentre que a l’IES ronda el 10%. El percentatge de quaderns retornats 

és molt més baix en la resta d’equipaments (el 5%). Aquestes dades demostren 

que la repartició de quaderns en els centres educatius permet arribar a un 

ampli sector de població ja que els nens i nenes porten l’enquesta a casa i és 

la família de manera conjunta la que respon. 

Taula 2. Percentatge de resposta de quaderns 

Equipaments Nombre de 
quaderns 
repartits 

Nombre de 
quaderns contestats 

Percentatge de 
quaderns 
contestats 

Escola Marià Manent 343 115 33,52% 
Escola Santa Anna 315 121 38,41% 
Escola Betlem 30 17 56,60% 
Institut Valerià Pujol 95 11 11,57% 
Altres equipaments 151 8 5,29% 
Total 934 272 29,10% 

 
 
4.5. Comunicació i difusió 

 

És important que qualsevol iniciativa participativa vagi acompanyada d’una 

bona campanya de difusió que permeti que el procés sigui el màxim de visible 

per a tothom. En el cas del quadern per al debat familiar la difusió es va fer 

sobretot a través de les eines 2.0, es va penjar una notícia al facebook i a la 

web de l’ajuntament on també es va adjuntar el quadern per si alguna família 

se’l volia descarregar i respondre’l. També es va fer difusió a través del butlletí 

La Pinassa. 
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Quant a la comunicació amb els centres educatius, la Regidora i la tècnica de 

participació es van reunir amb l’equip directiu dels centres. També es va enviar 

un correu electrònic informatiu a totes les AMPA per demanar la seva 

col·laboració. 

 

5. Perfil dels participants 
 

5.1. Sexe i edat 
 

S’han recollit 272 quaderns que han estat contestats per 583 persones. Si ens 

fixem en el perfil dels 583 participants, en primer lloc observem que han 

participat més dones que homes. Concretament un 56% de dones i un 43% 

d’homes. Cal matisar que un 1% dels participants no han contestat aquesta 

pregunta.  

 

Taula 3 Participants segons sexe 
 

Sexe Tot %  
Femení 323 55,40% 
Masculí 253 43,40% 
NS/NC 7 1,20% 

Total  583 100,00% 

Gràfic 1. Participants segons sexe  

 

En segon lloc, pel que fa a l’edat i analitzant-la segons grups d’edat, s’observa 

com la meitat dels participants (50%) té entre 31 i 64 anys, i el 36% entre 0 i 12 

anys. Aquests trams d’edat majoritaris responen d’una banda als pares/mares 

dels nens als quals es van repartir els quaderns i d’altra banda als propis infants 

que també han participat activament en la resposta del quadern. La resta de 

Femení
56%

Masculí
43%

NS/NC
1%
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persones que han contestat l’enquesta són joves d’entre 13 i 30 anys i gent 

gran major de 65 anys. 

 

Taula 4. Participants segons grup d'edat 
 

Edat Tot %  
0-12 212 36,36% 
13-18 37 6,35% 
19-30 21 3,60% 
31-64 292 50,09% 
65 i més 7 1,20% 
NS/NC 14 2,40% 
Total  583 100,00% 
 
 
 
 
 
 

Gràfic 2. Participants segons grup d'edat 

5.2. Tipus d’activitat 
 

Si ens fixem amb el tipus d’activitat dels participants, més de tres quartes parts 

estan ocupats o estan estudiant ( el 39% i el 43% respectivament). El 9% estan 

aturats, el 3% realitzen treball domèstic  i l’1% estan jubilats. Aquests resultats 

estan condicionats pel perfil de persones a les quals ens hem dirigit: famílies 

amb fills amb edat escolar. 

 

Taula 5. Participants segons tipus 
d'activitat 

 
Activitat Tot %  
Estudiant 250 42,88% 
Ocupat 225 38,59% 
Aturat 52 8,92% 
Feines Llar 18 3,09% 
Jubilat 8 1,37% 
NS/NC 20 3,43% 
Altres 10 1,72% 
Total  583 100,00% 
 
 
 
 

Gràfic 3. Participants segons tipus d'activitat 
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5.3. Municipi on treballa o va a l’escola 
 

En relació al municipi on els participants treballen o van a l’escola, val a dir 

que hi ha un 27% que no ha contestat aqueta pregunta (tal i com es pot 

observar a la taula 6 i al gràfic 4). De les persones que han contestat aquesta 

pregunta, observem com el 62% diuen treballar o anar a l’escola a Premià de 

Dalt, el 17% a Barcelona, el 12% a municipis del Maresme i el 8% a altres pobles 

de Catalunya (veure taula 7 i gràfic 5).  

 

Taula 6. Participants segons municipi on 
treballa o va a l'escola  

 

Municipi Tot %  
Premià de Dalt 267 45,62% 
Barcelona 73 12,52% 
Maresme 52 8,91% 
Resta de Catalunya 34 5,83% 
Països estrangers 2 0,34% 
NS/NC 155 26,59% 
Total 583 100% 
 
 
 
 

Gràfic 4. Participants segons municipi on treballa o 
va a l'escola  

 

 
 

Taula 7. Participants segons municipi on 
treballa o va a l’escola (sense NS/NC) 

 
Municipi Tot %  
Premià de Dalt 267 62,00% 
Barcelona 73 17,00% 
Maresme 52 12,00% 
Resta de Catalunya 34 8,00% 
Resta països 
estrangers 2 1,00% 
Total 428 100% 

 
 
 
 
 
 
 

Gràfic 5. Participants segons municipi on treballa o 
va a l'escola (sense NS/NC) 

 

 



Quadern per al debat familiar de Premià de Dalt – Informe de resultats 
 

24 
 

5.4. Anys de residència a Premià de Dalt 
 

Quant als anys de residència  a Premià de Dalt dels participants, a la taula 8 i 

al gràfic 6 s’observa que el 36% fa menys de 10 anys que viuen a Premià de 

Dalt. També s’observa que el 34% fa entre 10 i 19 anys, el 4% entre 20 i 29 anys i 

la resta més de 30 anys. El 16% dels participants no ha contestat aquesta 

pregunta. En aquest sentit és molt probable que els anys de residència estiguin 

relacionats amb l’edat dels participants, per tant es fa difícil extreure 

interpretacions sobre si les persones que han contestat el quadern viuen des de 

sempre a Premià de Dalt o bé són nouvinguts en els darrers anys. 

 

Taula 8. Participants segons anys de 
residència a Premià de Dalt  

 

Anys de residència Tot %  
1-9 anys 210 36,02% 
10-19 anys 200 34,31% 
20-29 anys 25 4,29% 
30-39 anys 31 5,32% 
40-49 anys 23 3,95% 
més de 50 anys 2 0,34% 
NS/NC 92 15,78% 
Total  583 100,00% 
 
 
 

Gràfic 6. Participants segons anys de 
residència a Premià de Dalt  

 

 
 

5.5. Barri de residència 
 
Quant al perfil de les famílies segons barri de residència, el gràfic 7 ens permet 

observar que hi ha representació de tots els barris del municipi, tot i que hi ha 

una participació elevada de les famílies residents al Nucli Antic (29% de les 

famílies) i de les residents al barri de Santa Anna (28% de les famílies). També 

destaca que una quarta part de les famílies participants no ha contestat 

aquesta pregunta. 
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Taula 9. Famílies per barri de residència 
(n=272) 

 

Barri de residència Tot %  
La Floresta/Can Villar 25 9,19% 
Nucli Antic 79 29,04% 
Puig de Pedra 8 2,94% 
Remei-Castell 16 5,88% 
Santa Anna-Tió 75 27,57% 
NS/NC 69 25,37% 
Total  272 100,00% 
 
 
 
 
 

Gràfic 7. Famílies per barri de residència  
(n= 272) 

6. Els resultats 
 

6.1. El poble 
 

Per conèixer la valoració que fan els participants del seu poble, s’ha dissenyat 

una pregunta on es demana als enquestats que es posicionin sobre un llistat de 

sis adjectius contraposats. Han de marcar un número de l’1 al 5 tenint en 

compte que 1 era igual a l’adjectiu negatiu i 5 era igual a l’adjectiu positiu. 

 

La taula 10 presenta els resultats d’aquesta pregunta a partir d’extreure les 

mitjanes. Els participants es posicionen en un 4,11 pel què fa a la contraposició 

sorollós/tranquil; en un 3,74 davant els adjectius brut/net; en un 3,51 davant 

mal comunicat/ben comunicat; en un 3,89 respecte insegur/segur; en un 3,46 

davant el binomi pocs serveis/bons serveis i en un 4,25 davant poca qualitat de 

vida/mala qualitat de vida. 

 

Observant les mitjanes veiem que els enquestats defineixen Premià de Dalt de 

manera força positiva ja que totes les mitjanes superen el 3 en una escala de 

l’1 al 5.  
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Taula 10. Definició del poble. Valoracions mitjanes sobre 5 
(si 1= adjectiu negatiu i 5= adjectiu positiu) 

 

Adjectius 
Mitjanes  
(sobre 5) 

Sorollós/Tranquil  4,11 
Brut/Net 3,74 
Mal comunicat/Ben comunicat 3,51 
Insegur/Segur 3,89 
Pocs serveis/Bons serveis 3,46 
Poca qualitat/Molta qualitat 4,25 

 

 

La taula 11 i el gràfic 8 ens donen una informació més complerta i detallada ja 

que s’hi mostren les freqüències i els percentatges de cadascuna de les 

opcions. La majoria dels participants s’han posicionat en els números 4 i 5, 

destacant que gairebé el 50% dels participants han marcat l’opció 5 en els 

binomis sorollós/tranquil i poca qualitat/molta qualitat de vida.  

 

Observant les dades podem arribar a la conclusió que els participants 

defineixen Premià de Dalt com un poble molt tranquil i amb molta qualitat de 

vida. També el defineixen com a net i segur. Tanmateix, les famílies defineixen 

Premià de Dalt com un poble amb força serveis i força ben comunicat. 

 

Taula 11. Valoració del poble (si 1=negatiu i 5=positiu) 

Adjectius 1 2 3 4 5 NS/NC Total 
Sorollós/ tranquil 10 9 39 88 115 11 272 
  3,68% 3,31% 14,34% 32,35% 42,28% 4,04% 100,00% 
Brut/ net 9 18 71 97 66 11 272 
  3,31% 6,62% 26,10% 35,66% 24,26% 4,04% 100,00% 
Mal/ ben 
comunicat 18 38 67 65 71 13 272 
  6,62% 13,97% 24,63% 23,90% 26,10% 4,78% 100,00% 
Insegur/ Segur 11 5 64 101 79 12 272 
  4,04% 1,84% 23,53% 37,13% 29,04% 4,41% 100,00% 
Pocs/ Bons serveis 12 37 87 66 57 13 272 
  4,41% 13,60% 31,99% 24,26% 20,96% 4,78% 100,00% 
Poca qualitat/ 
Molta qualitat 3 9 37 80 129 14 272 

1,10% 3,31% 13,60% 29,41% 47,43% 5,15% 100,00% 
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Gràfic 8. Definició del poble a partir d'adjectius contraris (si 1= adjectiu negatiu i 5= 
adjectiu positiu) (n=272) 

 

La segona i la tercera pregunta fan referència al civisme i la cura de l’entorn. El 

civisme s’entén com la necessitat que tothom respecti uns mínims de 

comportament amb els altres i amb l’entorn. El gràfic 9 ens mostra la valoració 

que fan les famílies sobre la situació del civisme a Premià de Dalt. En aquest 

sentit, s’observa com una mica més de la meitat dels participants valoren el 

civisme com a bo (concretament el 55%) i el 12% com a molt bo. Només el 2% 

el valora com a dolent. Una quarta part (el 24%) el valora com a ni bo ni 

dolent. Hi ha un 7% de respostes NS/NC. 
 

Taula 12. Valoració de la situació del 
civisme a Premià de Dalt 

Gràfic 9. Valoració de la situació del civisme 
a Premià de Dalt (n=272) 

 
 

Valoració  Tot % 
Molt bo 33 12,13% 
Bo 148 54,41% 
Regular 66 24,26% 
Dolent 6 2,21% 
Molt dolent 1 0,37% 
NS/NC 18 6,62% 
Total  272 100,00% 
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Per entendre la valoració que fan els participants de la situació de civisme a 

Premià de Dalt és important conèixer els problemes de civisme que els 

enquestats identifiquen com a prioritaris i on es localitzen. En aquest sentit es va 

demanar als participants que assenyalessin els tres principals problemes de 

civisme que hi ha al municipi.  

 

Tal i com s’observa a la taula 13 el principal problema de civisme és la neteja 

de carrers i parcs amb el suport del 50% de les respostes. De fet aquest és el 

problema principal ja que els altres el segueixen a molta distància. El segon i el 

tercer problema de civisme més remarcats són la tinença responsable 

d’animals i la recollida selectiva de residus amb un suport del 16,75 % i el 

13,93% respectivament. Amb un suport substancialment menor trobem el 

manteniment de mobiliari urbà i els estacionaments indeguts  (el 8,11% i el 6% 

de les respostes). Els problemes menys destacats són la mobilitat, els conflictes 

veïnals i l’ús dels espais públics que tenen al voltant de l’1% de les respostes. 

 

Taula 13. Problemes prioritaris de civisme a Premià de Dalt (n=568)1 

Problemes 
Nombre de 
respostes 

Percentatge 
de respostes 

Neteja de carrers i parcs 288 50,79% 
Tinença responsable animals 95 16,75% 
Recollida selectiva 79 13,93% 
Manteniment mobiliari urbà 46 8,11% 
Estacionaments indeguts 34 6,00% 
Mobilitat 10 1,76% 
Conflictes veïnals 7 1,23% 
Ús dels espais públics 2 0,35% 
Altres 6 1,06% 
Total general 568 100,00% 

 

 

Quan parlem de problemàtiques relacionades amb el civisme a Premià de 

Dalt, també interessa localitzar on es troben, per això es va demanar als 

participants que especifiquessin on localitzaven els problemes de civisme. A 

                                                            
1 1 En el qüestionari es demanava als participants que assenyalessin fins un màxim de tres temes 
relacionats amb el civisme. Com que es podien assenyalar fins a 3 temes, el nombre de respostes 
supera els 272 casos.  
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continuació es mostren les respostes dels tres problemes prioritaris segons el 

barri on es localitzen. 

 

Quant als problemes relacionats amb la neteja de carrers i parcs, les famílies 

els localitzen majoritàriament al barri de Santa Anna  i també al Nucli Antic (tot 

i que en aquest segon barri en menor mesura).  
 

Taula 14. Localització dels problemes 
relacionats amb la neteja de carrers i 

parcs (n=288) 
 

On? 
Nombre 

respostes 
Percentatge  

respostes 
Santa Anna 144 50% 
Nucli Antic 94 32,63% 
La Floresta 31 10,76% 
Remei 19 6,59% 

Total 288 100% 

Gràfic 10. Localització dels problemes 
relacionats amb la neteja de carrers i 

parcs (n=288) 

 
 

La tinença responsable dels animals és una problemàtica que les famílies 

localitzen majoritàriament en el Nucli Antic i al barri de Santa Anna, també a 

La Floresta tot i que amb menor mesura. 
 

Taula 15. Localització dels problemes 
relacionats amb la tinença responsable 

d’animals (n=95) 
 

On? 
Nombre 

respostes 
Percentatge  

respostes 
Nucli Antic 38 40,00% 
Santa Anna 32 33,68% 
La Floresta 21 22,10% 
Remei 1 1,05% 

NS/NC 3 3,15% 

Total 95 100% 
 

Gràfic 11. Localització dels problemes 
relacionats amb la tinença responsable 

d’animals (n=95) 
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Si ens fixem amb la localització dels problemes relacionats amb la recollida 

selectiva de residus, més de la meitat de les famílies (el 65,82%) troben el 

problema a la zona del Nucli Antic i el 30% ho ubica al barri de Santa Anna. 
 

Taula 16. Localització dels problemes de 
recollida selectiva de residus 

(n=79) 
 

On? 
Nombre 

respostes 
Percentatge  

respostes 
Nucli Antic 52 65,82% 
Santa Anna 24 30,37% 
La Floresta 3 3,79% 
Remei 0 0% 

Total 79 100% 
 

 

Gràfic 12. Localització dels problemes de 
recollida selectiva de residus 

(n=79) 

 
 

A continuació fem una lectura a la inversa i ens fixem amb quins són els 

principals problemes de civisme que segons les famílies participants hi ha a 

cada barri. A la taula 17 veiem que: 

 

- al barri de la Floresta els problemes més destacats són la neteja de 

carrers i parcs i la tinença responsable d’animals.  

- al barri del Nucli Antic els problemes estan més repartits però 

majoritàriament les famílies destaquen la neteja de carrers i parcs i la 

recollida selectiva de residus.  

- al barri del Remei gairebé la totalitat de les respostes apunten a la 

neteja de carrers i parcs.  

- per últim, al barri de Santa Anna el 61,28% de les respostes fan referència 

a la neteja de parcs i carrers i en menor mesura s’apunten els la tinença 

responsable d’animals i la recollida selectiva de residus. 

 

 

 

 

Nucli 
Antic
66%
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30%

La 
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Taula 17. Problemes de civisme segons barri 

% per barri Problemes 
Floresta 
(n= 61) 

Nucli antic 
(n= 237) 

Remei 
(n=22) 

Santa Anna 
(n=235) 

NS/NC 
(n=12) 

Conflictes veïnals 0,00% 1,27% 0,00% 1,70% 0,00% 
Estacionaments indeguts 0,00% 5,06% 9,09% 5,96% 50,00% 
Manteniment mobiliari urbà 9,84% 10,55% 0,00% 6,38% 0,00% 
Mobilitat 0,00% 4,22% 0,00% 0,00% 0,00% 
Neteja de carrers i parcs 50,82% 39,66% 86,36% 61,28% 0,00% 
Recollida selectiva 4,92% 21,94% 0,00% 10,21% 0,00% 
Tinença responsable 
animals 34,43% 16,03% 4,55% 13,62% 25,00% 
Ús dels espais públics 0,00% 0,00% 0,00% 0,85% 0,00% 
Altres 0,00% 1,27% 0,00% 0,00% 25,00% 
Total  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 

 

6.2. Equipaments 
 

Premià de Dalt compta amb diversos equipaments i amb el quadern es vol 

conèixer quina valoració en fan els usuaris. Per això es presenta un llistat 

d’equipaments dividits segons àmbit temàtic i es demana a les famílies que 

valorin només aquells que utilitzen a partir d’una escala de l’1 al 5 (si 1=molt 

negatiu i 5=molt positiu).  

A partir de la pregunta dissenyada s’ha pogut obtenir dues informacions, 

d’una banda conèixer la valoració dels equipaments i d’altra banda conèixer 

l’ús que se’n fa. 

A continuació s’expliquen els resultats a partir dels diferents àmbits temàtics: 

 

6.2.1. Ámbit socio-sanitari 
 

En relació a l’ús dels equipaments sociosanitaris, el CAP és el que més utilitzen 

els enquestats ja que l’ha valorat més del 70%, seguit pels consultoris mèdics 

del Nucli Antic i de Santa Anna (una mica més del 50% diuen utilitzar-los). Els 

serveis menys utilitzats pels participants són els de caire més social (àpats de 

companyia, SAD i teleassistència). 
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Taula 18. Ús dels equipaments de l’àmbit sociosanitari 

L'utilitzen No l'utilitzen Total 
Tot (%) Tot (%) Tot (%) 

CAP 195 71,69% 77 28,31% 272 100% 
Consultori Mèdic Nucli Antic 152 55,88% 120 44,12% 272 100% 
Consultori Mèdic Santa Anna 154 56,62% 118 43,38% 272 100% 
Consultori Mèdic Remei 77 28,31% 195 71,69% 272 100% 
Casal de la Gent Gran 95 34,93% 177 65,07% 272 100% 
Àpats en companyia 72 26,47% 200 73,53% 272 100% 
SAD 74 27,21% 198 72,79% 272 100% 
Teleassistència 76 27,94% 196 72,06% 272 100% 
 

Gràfic 13. Ús dels equipaments de l’àmbit sociosanitari 

 

La taula 19 presenta la valoració dels equipaments a partir d’extreure les 

mitjanes. Si ens fixem amb la valoració que en fan, s’observa com en general 

els serveis i equipaments de l’àmbit sociosanitari estan ben valorats ja que tots 

ells superen la valoració de 3 en una puntuació de l’1 al 5. L’equipament més 

ben valorat és el casal de la gent gran. 

Taula 19. Valoració dels equipaments de l’àmbit sociosanitari 

Mitjana 
sobre 5 

MItjana 
sobre 10 

CAP 3,46 6,91 
Consultori Mèdic Nucli Antic 3,44 6,88 
Consultori Mèdic Remei 3,43 6,86 
Consultori Mèdic Santa Anna 3,35 6,70 
Casal de la gent gran 3,84 7,68 
Àpats de companyia 3,65 7,31 
SAD 3,50 7,00 
Teleassistència 3,37 6,74 
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6.2.2. Àmbit Educatiu i Cultural 
 

Si ens fixem amb l’ús dels equipaments del l’àmbit educatiu i cultural, la taula 

20 ens mostra com la biblioteca és l’equipament més utilitzat ja que l’ha valorat 

més del 80% de les famílies participants. L’escola bressol Santa Anna i el Museu 

són valorats per aproximadament la meitat de les famílies. Els equipaments 

menys utilitzats són l’Aula de Dansa, l’Escola de Música i l’escola bressol 

Cristòfol Ferrer. 

Taula 20. Ús dels equipaments de l’àmbit educatiu i cultural 

L'utilitzen No l'utilitzen Total 
Tot (%) Tot (%) Tot (%) 

Escola Bressol Santa Anna 146 53,68% 126 46,32% 272 100% 
Escola Bressol Cristòfol Ferrer 114 41,91% 158 58,09% 272 100% 
Aula de Dansa 96 35,29% 176 64,71% 272 100% 
Escola de Música 120 44,12% 152 55,88% 272 100% 
Biblioteca 237 87,13% 35 12,87% 272 100% 
Museu 149 54,78% 123 45,22% 272 100% 
 

Gràfic 14. Ús dels equipaments de l’àmbit educatiu i cultural 

 

 

En relació a la valoració d’aquests equipaments, la taula 21 presenta els 

resultats a partir d’extreure les mitjanes. S’observa que les famílies valoren 

positivament els equipaments educatius i culturals del municipi, destaca la 

valoració molt positiva de la biblioteca amb una nota del 4,51 en una escala 
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de l’1 al 5. Amb un resultat similar trobem les escoles bressol que reben una 

valoració de 4. 

Taula 21. Valoració dels equipaments de l’àmbit educatiu i cultural 

Mitjana 
sobre 5 

Mitjana 
sobre 10 

Escola Bressol Santa Anna 4,37 8,74 
Escola Bressol Cristòfol Ferrer 4,03 8,05 
Aula de Dansa 3,83 7,67 
Escola de Música 3,96 7,92 
Biblioteca 4,51 9,01 
Museu 3,89 7,79 

 

 
6.2.3. Àmbit juvenil 
 
La taula 22 mostra com els equipaments i serveis juvenils més utilitzats pels 

participants són els Punts d’Informació Juvenils (PIJ) i la Ludoteca ja que 

aproximadament el 40% els utilitza.  

 
Taula 22. Ús dels equipaments municipals de l’àmbit juvenil 

L'utilitzen No l'utilitzen Total 
Tot (%) Tot (%) Tot (%) 

PIJ la Fletxa 114 41,91% 158 58,09% 272 100% 
PIJ IES Valerià Pujol 101 37,13% 171 62,87% 272 100% 
Joves.tet 77 28,31% 195 71,69% 272 100% 
Ludoteca 106 38,97% 166 61,03% 272 100% 

 

Gràfic 15.Valoració dels equipaments de l’àmbit educatiu i cultural 
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La valoració que es fa d’aquests equipaments és positiva ja que totes les 

puntuacions superen el 3,5 en una escola de l’1 al 5. Destaca la valoració molt 

positiva de la ludoteca amb una puntuació del 4,13. 

Taula 23. Valoració dels equipaments municipals de l’àmbit de joventut 

Mitjana 
sobre 5 

Mitjana 
sobre 10 

PIJ La Fletxa 3,91 7,82 
PIJ IES Valerià Pujol 3,98 7,96 
Joves.tet 3,69 7,38 
Ludoteca 4,13 8,26 

 

6.2.4. Àmbit esportiu 
 

En relació a l’àmbit esportiu, la taula 24 mostra com són equipaments força 

utilitzats pels participants ja que en general l’han valorat més del 50%. Cal 

ressaltar que el 73% de les famílies han valorat el pavelló esportiu i per tant es 

pot concloure que l’utilitzen.  

 

Taula 24. Ús dels equipaments municipals de l’àmbit esportiu 

L'utilitzen No l'utilitzen Total 
Tot (%) Tot (%) Tot (%) 

Pavelló poliesportiu 199 73,16% 73 26,84% 272 100% 
Camps de futbol 175 64,34% 97 35,66% 272 100% 
Skate Park 155 56,99% 117 43,01% 272 100% 
Pistes de Volei Platja 149 54,78% 123 45,22% 272 100% 
La Poma Bikepark 148 54,41% 124 45,59% 272 100% 
Gimnàs Municipal 140 51,47% 132 48,53% 272 100% 
Petanques 127 46,69% 145 53,31% 272 100% 

 

Gràfic 16. Ús dels equipaments municipals de l’àmbit esportiu 
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La valoració dels equipaments esportius és molt positiva ja que les puntuacions 

de tots ells estan al voltant del 4 en una escala de l’1 al 5 (veure taula 25). En 

aquest sentit cal remarcar la valoració dels camps de futbol, La Poma i el 

pavelló esportiu amb una valoració del 4,2 aproximadament. 

Taula 25. Valoració dels equipaments municipals de l’àmbit d’esports 

Mitjana 
sobre 5 

Mitjana 
sobre 10 

Camps de futbol 4,28 8,56 
La Poma Bikepark 4,20 8,41 
Pavelló poliesportiu 4,12 8,24 
Pistes de Volei Platja 4,05 8,11 
Skate Park 3,97 7,94 
Petanques 3,87 7,73 
Gimnàs Municipal 3,81 7,63 

 
 

6.2.5. Àmbit promoció econòmica 
 

Si ens fixem amb l’ús dels equipaments i serveis de l’àmbit de la promoció 

econòmica observem que són serveis poc utilitzats pels participants (el 

percentatge de famílies que els ha valorat està entre el 35% i el 40%) tot i que 

un 45% ha valorat el servei de formació per aturats i treballadors i per tant es 

desprèn que l’utilitzen. 

 

Tanmateix, la taula 27 mostra que la valoració d’aquests serveis és positiva ja 

que tots estan valorats amb una nota superior al 3 en una escala de l’1 al 5.  

 

Taula 26. Ús dels equipaments municipals de l’àmbit treball i promoció econòmica 

L'utilitzen No l'utilitzen Total 
Tot (%) Tot (%) Tot (%) 

Formació per aturats i treballadors 122 44,85% 150 55,15% 272 100% 
Club de Feina 105 38,60% 167 61,40% 272 100% 
Servei de suport a les empreses 97 35,66% 175 64,34% 272 100% 
Emprenedoria 96 35,29% 176 64,71% 272 100% 
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Gràfic 17 Ús dels equipaments municipals de l’àmbit treball i promoció econòmica 

 

 

Taula 27. Valoració dels equipaments municipals de l’àmbit de treball i promoció 
econòmica 

Mitjana 
sobre 5 

Mitjana 
sobre 10 

Club de Feina 3,55 7,1 
Formació per aturats i treballadors 3,45 6,9 
Servei de suport a les empreses 3,40 6,8 
Emprenedoria 3,38 6,75 

 

 

6.2.6. Àmbit mediambiental 
 

Tal i com es pot observar a la taula 28, els equipaments relacionats amb el 

medi ambient són dels més utilitzats per les famílies participants, de fet la 

majoria han estat valorats per més del 70% de les famílies. Destaca que el 79% 

de les famílies valoren la deixalleria, el 77% els contenidors de recollida 

selectiva i el 75% la recollida de trastos vells. 

 

Taula 28. Ús dels equipaments municipals de l’àmbit mediambiental 

L'utilitzen No l'utilitzen Total 
Tot (%) Tot (%) Tot (%) 

Deixalleria 214 78,68% 58 21,32% 272 100% 
Contenidors de recollida selectiva 211 77,57% 61 22,43% 272 100% 
Recollida de trastos vells 204 75,00% 68 25,00% 272 100% 
Pipicans 192 70,59% 80 29,41% 272 100% 
Punts de recollida de piles 174 63,97% 98 36,03% 272 100% 
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Gràfic 18. Ús dels equipaments municipals de l’àmbit mediambiental 

 

La taula 29 mostra la valoració positiva que fan les famílies d’aquests serveis i 

equipaments ja que tots ells tenen una nota superior al 3 en una escala de l’1 

al 5, especialment la deixalleria mb una mitjana de 3,88.  

Taula 29. Valoració dels equipaments municipals de l’àmbit de medi ambient 

Mitjana 
sobre 5 

Mitjana 
sobre 10 

Deixalleria 3,88 7,76 
Contenidors de recollida selectiva 3,53 7,06 
Recollida de trastos vells 3,49 6,98 
Pipicans 3,23 6,46 
Punts de recollida de piles 3,21 6,43 

 

6.2.7. Altres àmbits 
 

Per últim, es presenta un llistat amb 5 equipament diversos (veure taula 30). 

D’aquests, el més utilitzat per les famílies és la policia (el 82,72% el valoren). La 

Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) és utilitzada per gairebé el 60% de les 

famílies. 

En relació a la valoració d’aquests serveis, la taula 31 mostra les valoracions i es 

pot observar com tornen a ser positives ja que totes superen la puntuació de 3 

en una escala de l’1 al 5. Destaca la valoració de l’OAC amb una mitjana de 

3,74. 
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Taula 30. Ús dels equipaments municipals d’altres àmbits 

L'utilitzen No l'utilitzen Total 
Tot (%) Tot (%) Tot (%) 

Policia 225 82,72% 47 17,28% 272 100% 
OAC 161 59,19% 111 40,81% 272 100% 
Brigada 162 59,56% 110 40,44% 272 100% 
Oficina Municipal 
Informació al Consumidor 105 38,60% 167 61,40% 272 100% 
Punt Assessorament Jurídic 98 36,03% 174 63,97% 272 100% 

 

Gràfic 19. Ús dels equipaments municipals d’altres àmbits 

 

Taula 31. Valoració dels equipaments municipals d’altres àmbits 

Mitjana  
sobre 5 

Mitjana 
sobre 10 

Policia 3,49 6,98 
OAC 3,74 7,48 
Brigada 3,58 7,16 
OMIC 3,34 6,69 
PAJ 3,44 6,88 
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6.2.8. Equipaments i activitats que es troben a faltar al poble 
 
El 60% de les famílies troben a faltar algun equipament o servei al poble (veure 

taula 32 i gràfic 20).  
 

Taula 32. Trobeu a faltar algun 
equipament o servei 

 

 
 
 
 

Falta servei Tot 
Sí 164 
No 90 
NS/NC 18 
Total  272 

 Gràfic 20. Trobeu a faltar algun 
equipament o servei 

 
En el quadern es demana a les famílies que troben a faltar equipaments i 

serveis a Premià de Dalt que n’anomenin un màxim de tres. S’han recollit 150 

propostes que s’han agrupat en categories2. Tal i com s’observa a la taula 33, 

els equipaments i serveis que es troben més a faltar són: En primer lloc els 

equipaments d’oci i serveis (botigues, restaurants, supermercats,...) amb el 

suport del 22% de les respostes; en segon lloc es troben a faltar parcs i el 

manteniment d’aquests i d’altres espais públics, amb el suport del 14% de les 

respostes; els equipaments esportiu entesos com a pistes a l’aire lliure, gimnàs, 

etc. tenen un suport del 12% de les respostes. En relació a l’àmbit esportiu 

destaca la demanda d’una piscina municipal (que té el suport del 8% de les 

respostes. 

 

Al Document Annex es poden consultar aquestes dades segons barri de 

residència, és significatiu observar com la piscina municipal és una demanda 

majoritàriament de les famílies residents al Nucli Antic. Això no és d’estranyar si 
                                                            
2 En el qüestionari es demanava als participants que proposessin fins un màxim de tres 
equipaments o serveis que trobaven a faltar a Premià de Dalt. Les dades que es 
presenten són el resultat de l’agregació de totes les propostes que han fet i de la seva 
posterior agrupació en categories. Com que es podien fer fins a tres propostes el 
nombre de respostes supera els 272 casos. En el Document Annex es poden consultar 
totes les dades i per tant el llistat complet de respostes. 
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tenim en compte que les famílies que viuen al barri de Santa Anna tenen la 

platja de Premià de Mar a prop mentre que les famílies que viuen al Nucli Antic 

s’hi han de desplaçar amb cotxe o transport públic i no tenen alternativa a la 

platja.  

Taula 33. Trobeu a faltar algun equipament o servei al poble? 
(nombre de respostes=150) 

 

Equipament o servei que es troba a faltar 
Nombre 

respostes 
Percentatge 

respostes 
 
Equipaments d’oci i serveis (botigues, restaurants, cinema, súpers,...) 42 

 
22% 

Parcs i manteniment d’espai públic 27 14% 
Equipaments esportius 22 12% 
Servei de transport públic, bicing (relacionat amb mobilitat) 19 10% 

Piscina municipal 15 8% 

Equipaments sanitaris (CAP 24 h, pediatria,...) 14 8% 

Millora dels serveis educatius (escoles, IES, activitats extraescolars) 14 7% 

Equipament per joves 9 5% 

Equipaments culturals (centre cívic, teatre, museu) 6 3% 

Millora wifi, fibra òptica,... 6 3% 

Equipaments per a la gent gran (centre de dia) 4 2% 

Policia 4 2% 

Altres 7 4% 

Total 150 100% 
 

Com a darrera pregunta de l’apartat d’equipaments, es pregunta a les 

famílies quines activitats troben a faltar a Premià de Dalt i se’ls demana que 

proposin un màxim de tres activitats (veure taula 34). S’han recollit 105 

respostes3. Les activitats que més troben a faltar les famílies per ordre de suport 

són: activitats esportives (bàsquet, natació, patinatge, curses,...) amb el suport 

del 31% de les respostes, activitats infantils i familiars amb el suport del 21% de 

les respostes, activitats culturals (enteses com concerts, ball, cinema a l’aire 

lliure,...) amb el suport del 18% de les respostes 

 

                                                            
3 En el qüestionari es demanava als participants que proposessin fins un màxim de tres 
activitats que trobaven a faltar a Premià de Dalt. Les dades que es presenten són el 
resultat de l’agregació de totes les propostes que han fet i de la seva posterior 
agrupació en categories. Com que es podien fer fins a tres propostes el nombre de 
respostes supera els 272 casos. En el Document Annex es poden consultar totes les 
dades i per tant el llistat complet de respostes. 
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Taula 34. Quines activitats trobeu a faltar a Premià de Dalt? 
(nombre de respostes=105) 

 

Activitats que trobeu a faltar a Premià de Dalt 
Nombre 

respostes 
Percentatge 

respostes 
Activitats esportives  33 31,42% 
Activitats per nens i famílies 22 20,95% 
Activitats culturals (cinema aire lliure, concerts,...) 19 18,09% 
Activitats per joves 13 12,38% 
Activitats de dinamització comercial 7 6,66% 
Festes populars 3 2,85% 
Cursos (ball, cant, aturats,...) 5 4,76% 
Altres 3 2,85% 
Total 105 100% 
 

 

6.3. Cultura 
 

En l’àmbit cultural, es vol conèixer quins són els elements de patrimoni cultural 

més reconeguts pels participants, per això s’ha plantejat la pregunta de si 

vingués un turista a Premià de Dalt a quin lloc el portarien (a partir de 5 lloscs 

establerts). 

La taula 35 i el gràfic 21 presenten els resultats i podem observar com els tres 

llocs on les famílies participants portarien un turista són Sant Mateu, La Cisa i la 

Cadira del Bisbe (amb un suport del 27%, el 24% i el 22% de les respostes 

respectivament). Can Figueres i La Poma tenen un suport menor (del 12% i del 

9% respectivament). 
 

Taula 35. Si us vingués a visitar un turista on el 
portaríeu? (assenyalar màxim de 3 opcions) 

(nombre respostes=589) 
 

Patrimoni Total Total % 
Sant Mateu 159 26,99% 
La Cisa 144 24,45% 
Cadira del 
Bisbe 128 21,73% 
Can Figueres 71 12,05% 
La Poma 54 9,17% 
NS/NC 33 5,60% 
Total general 589 100,00% 

Gràfic 21. Si us vingués a visitar un turista on el 
portaríeu? (assenyalar màxim de 3 opcions) 

(nombre respostes=589) 
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Un altre aspecte que es volia conèixer relacionat amb l’àmbit cultural és la 

valoració dels esdeveniments culturals. S’ha preguntat als participants que 

valorin de l’1 al 5 (si 1=molt negatiu i 5=molt positiu) un llistat de 7 

esdeveniments culturals i que valorin aquells que només utilitzen. Per tant, 

d’aquesta pregunta se’n desprenen dos resultats, d’una banda ens permet 

conèixer el percentatge de famílies que participen en els 7 esdeveniments 

culturals i d’altra banda la valoració que en fan. 

 

En relació a la participació en els esdeveniments culturals, a la taula 36 i al 

gràfic 22 observem com la festa major és l’activitat amb més participació ja 

que el 83,09% de les famílies la valoren i per tant hi participen. La Missa Rociera, 

les activitats de la Societat Cultural Sant Jaume, el Jazz a la Nit i la Festa Íbera 

han estat valorats per aproximadament el 50% de les famílies i per tant es pot 

concloure que la meitat de les famílies participants hi participen. En canvi, el 

Festival de Música del Maresme i la Nit de la Poesia són els esdeveniments on hi 

participen menys les famílies que han contestat l’enquesta (el 36,8% i el 33,8% 

respectivament).  

 

Taula 36. Participació en els esdeveniments culturals de Premià de Dalt 

Hi participen No hi participen Total 
Tot (%) Tot (%) Tot (%) 

Festa Major 226 83,09% 46 16,91% 272 100% 
Missa Rociera 145 53,31% 127 46,69% 272 100% 
Programa SC Sant Jaume 138 50,74% 134 49,26% 272 100% 
Jazz a la nit 132 48,53% 140 51,47% 272 100% 
Festa Íbera 129 47,43% 143 52,57% 272 100% 
Fest Música del Maresme 100 36,76% 172 63,24% 272 100% 
Nit de la Poesia 92 33,82% 180 66,18% 272 100% 
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Gràfic 22. Participació en els esdeveniments culturals de Premià de Dalt 

 
 

Quant a la valoració dels esdeveniments culturals, la taula 36 presenta la 

valoració de cada esdeveniment a partir d’extreure les mitjanes. En general els 

set esdeveniments presentats estan ben valorats ja que tots ells superen la nota 

de 3 en una valoració de l’1 al 5. Podem observar com l’esdeveniment més 

ben valorat per les famílies és la Festa Major amb una valoració mitjana de 

4,08. Les activitats de la Societat Cultural Sant Jaume i el Jazz a la nit també és 

molt ben valorat amb una valoració de 3,84 i 3,63 respectivament. El Festival de 

Música del Maresme, la Festa Íbera i la Missa Rociera tenen una valoració de 

3,4. La Nit de la Poesia és l’esdeveniment amb una valoració més baixa (3,02) i 

recordem que també era on les famílies assistien menys. 

 

Taula 37. Valoració dels esdeveniments culturals (mitjanes) 
(nombre de respostes= 138) 

 
Mitjanes 
(sobre 5) 

Mitjanes 
(sobre 10) 

Festa Major 4,08 8,16 
Programa SC Sant Jaume 3,84 7,68 
Jazz a la nit 3,63 7,26 
Festival de Música del Maresme 3,44 6,88 
Festa Íbera 3,40 6,81 
Missa Rociera 3,41 6,81 
Nit de la Poesia 3,02 6,04 
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Dins l’àmbit cultura es volia incidir especialment en la Festa Major per 

identificar quines activitats es troben a faltar i obtenir aquesta informació 

segons barri. Concretament s’ha demanat a les famílies que anomenin tres 

activitats i que assenyalin amb una creu a quin barri les troben a faltar (Nucli 

antic, Remei, Floresta o Santa Anna).  

 

La taula 38 i el gràfic 23 mostra on es troben a faltar activitats de la Festa 

Major. Podem veure que de les 186 famílies que han contestat aquesta 

pregunta, el 45% troba a faltar activitats de la Festa Major al Nucli Antic i el 43% 

al barri de Santa Anna. La resta les troba a faltar als barris del Remei i la Floresta 

i un 1% a tot arreu. 

 

 

Taula 38. On es troben a faltar activitats 
de la Festa Major? 

 
 

  Tot % 
Nucli antic 84 45,16% 
Santa Anna 80 43,01% 
Remei 11 5,91% 
Floresta 9 4,83% 
A tot arreu 2 1,09% 
Total  186 100,00% 

 

Gràfic 23. On es troben a faltar activitats de la 
Festa Major 

 

 
 

En relació a quines activitats es troben a faltar a la Festa Major, s’han rebut 184 

respostes. El llistat complet d’aquestes es pot consultar en el Document Annex. 

Tal i com s’observa al gràfic 24, l’activitat principal que troben a faltar els 

participants són les activitats per a infants i famílies amb un 33% de respostes 

relacionades amb aquest tema (algunes famílies concreten les activitats: 

tallers, gimcanes, pallassos,...). Els concerts/ball per totes les edats, les 

atraccions i les activitats de cultura popular (correfoc, cercavila, castellers,...) 

també són activitats proposades però en aquest cas amb el suport del 15%, del 

12% i de l’11% de les respostes. Amb un suport menor trobem les propostes de 
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fer activitats esportives, activitats en general i activitats per promoure el 

comerç local (fira d’artesania, parades al carrer). 

 
Gràfic 24. Activitats que es troben a faltar a la Festa Major. 

(nombre de respostes=184) 

 

Per últim a les taules 39 i 40 es mostren quines activitats es troben a faltar al 

Nucli antic i quines al barri de Santa Anna. Les famílies coincideixen a proposar 

el mateix tipus d’activitats en els dos barris tot i que s’observen tendències 

diferents quant a les activitats de cultura popular, les activitats esportives i les 

activitats de promoció del comerç local (que sobretot es proposen en el Nucli 

antic).  

 
Taula 39. Activitats que es troben a faltar al Nucli antic 

 (nombre de respostes=84) 
 

Activitats per infants i famílies (gimcanes, tallers,...) 24 
Cultura popular (cercavila, castellers, correfoc, 
fogueres,...) 13 
Atraccions 12 
Concerts i ball per totes les edats 12 
Activitats esportives 9 
Comerç (parades al carrer, fira artesania) 6 
Activitats en general 1 
Altres 7 

 

 

 

12% (22)

5% (9)

5% (9)

7% (12)

11% (21)

12% (23)

15% (28)

33% (60)

Altres

Comerç (parades al carrer, fira artesania)

Activitats en general

Activitats esportives

Cultura popular (cercavila, castellers,…

Atraccions

Concerts i ball per totes les edats

Activitats per infants i famílies (tallers,...)



Quadern per al debat familiar de Premià de Dalt – Informe de resultats 
 

47 
 

Taula 40. Activitats que es troben a faltar al barri de Santa Anna  
(nombre de respostes=80) 

 

Activitats per infants i famílies (tallers,...) 32 
Concerts i ball per totes les edats 12 
Atraccions 10 
Activitats esportives 3 
Cultura popular (cercavila, castellers, correfoc, fogueres,...) 3 
Comerç (parades al carrer, fira artesania) 2 
Activitats en general 8 
Altres 10 

 

 

6.4. La mobilitat 
 

La mobilitat és un tema d’interès de l’Ajuntament sobretot conèixer els hàbits 

de mobilitat dels ciutadans, és a dir, com es desplacen per fer les diferents 

activitats quotidianes i on fan aquestes activitats (a Premià de Dalt o a altres 

municipis). També hi ha interès en conèixer l’opinió de la ciutadania sobre el 

servei de bus urbà ja que és una de les accions que vol millorar l’actual equip 

de govern. 

 

El quadern platejava dues preguntes, una primera per conèixer com es mouen 

les famílies i on es desplacen per fer les seves activitats quotidianes i una 

segona per identificar aspectes de millora del servei de bus urbà. 

 

A la taula 41 i al gràfic 25 s’observa que les famílies participants estudien, fan 

esport i fan activitats extraescolars majoritàriament a Premià de Dalt (el 90,64% 

estudia, el 65,10% fa esport i el 64,41% fa activitats extraescolars a Premià de 

Dalt). En canvi es desplacen a altres municipis per distreure’s, treballar i anar a 

comprar (el 74,10% es distreu fora de Premià de Dalt, el 68,84% treballa fora i el 

45,10% compra a altres municipis).  
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Taula 41. Ciutat on es desplaça segons activitat 

Premià Fora Premià i Fora Total 
Estudiar 194 (90,63%) 15 (7,00%) 5 (2,55%) 214 
Treballar 52 (26,14%) 137 (68,84%) 10 (5,02%) 199 
Distreure'ns 28 (14,50%) 143 (74,10%) 22 (11,40%) 193 
Comprar 57 (27,94%) 92 (45,10%) 55 (26,96%) 204 
Fer esport 123 (65,10%) 46 (24,32%) 20 (10,58%) 189 
Extraescolars 115 (64,61%) 48 (26,96%) 15 (8,43%) 178 
Total 569 481 127 1177 

 

 

Gràfic 25. Ciutat on es desplaça segons activitat 

 

 

En aquest sentit es pot interpretar que Premià de Dalt és un poble on poca gent 

hi fa “vida de poble”, la gent surt fora per comprar i quan es vol distreure: la 

poca oferta d’establiments d’oci i de serveis com botigues és un dèficit que 

hem pogut observar al capítol d’equipaments i serveis. També és interessant 

observar l’elevat percentatge de persones que treballen fora (aquest fet no és 

d’estranyar en un municipi on des de fa uns anys hi viuen famílies que treballen 

a Barcelona però que han anat a viure a Premià de Dalt per la seva qualitat 

de vida). 

 

Si ens fixem amb el mitjà de transport utilitzat per fer les activitat quotidianes, es 

confirma la tendència d’utilitzar el cotxe per fer aquelles activitats que es fan 
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fora del municipi (treballar, distreure’s i anar a comprar). En canvi, si ens fixem 

amb les activitats que es fan a Premià de Dalt, majoritàriament es camina per 

anar a l’escola, per fer activitats esportives i per fer activitats extraescolars tot i 

que el percentatge de famílies que utilitzen el cotxe per fer aquestes activitats 

està al voltant del 30%. Aquesta tendència es pot veure a la taula 42 i als 

gràfics 26-314.  

 

Taula 42. Mitjà de transport utilitzat segons activitat 

Caminant Cotxe Moto Bici T. Públic 

ESTUDIAR 
147 

(57,20%) 
93  

(36,19%) 
6       

(2,33%) 
4      

(1,58%) 
7      

(2,72%) 

TREBALLAR 
35  

(22,73%) 
87   

(56,49%) 
12     

(7,79%) 
2      

(1,30%) 
18 

(11,69%) 

DISTREURE'NS 
49  

(17,95%) 
200 

(73,26%) 
6      

(2,20%) 
4      

(1,47%) 
14    

(5,13%) 

COMPRAR 
99  

(31,43%) 
197 

(62,54%) 
9      

(2,86%) 
3      

(0,95%) 
7      

(2,22%) 

FER ESPORT 
148 

(55,22%) 
72  

(26,87%) 
6      

(2,24%) 
39 

(14,55%) 
3      

(1,12%) 

EXTRAESCOLARS 
133 

(54,51%) 
90    

(36,89%) 
4      

(1,64%) 
9      

(3,69%) 
4      

(1,64%) 
Total 611 739 43 61 53 
% Total 40,54% 49,04% 2,85% 4,05% 3,52% 
 

 

Gràfic 26. Mitjà de transport habitual per 
anar a estudiar (n=257) 

 

Gràfic 27. Mitjà de transport habitual per 
anar a treballar (n=154) 

 
 

                                                            
4 En el quadern es demanava als participants que assenyalessin com es movien per fer 
diverses activitats quotidianes, per tant aquesta és una pregunta amb múltiples 
respostes i per això el  nombre de respostes de cadascun dels mitjans supera els 272 
casos.  
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Gràfic 28. Mitjà de transport habitual per 
anar a distreure’ns (n=273) 

 

 

Gràfic 29. Mitjà de transport habitual per 
anar a comprar (n=315) 

 

 

Gràfic 30. Mitjà de transport habitual per 
anar a fer esport (n=268) 
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Gràfic 31. Mitjà de transport habitual per fer 
extraescolars (n=244) 

 
 

El servei de bus urbà és un servei que es vol millorar. La pregunta del quadern 

es planteja en aquesta línia i es demana a les famílies que assenyalin un màxim 

de tres aspectes a millorar5. Les famílies participants proposen diverses accions 

per millorar el transport públic, les més repetides són: millorar la freqüència de 

pas (amb el suport del 25% de les respostes), millorar els recorreguts i les 

connexions (amb el suport del 21% de les respostes) i incrementar les línies de 

bus els caps de setmana (17% de les respostes). Altres millores que es proposen 

però amb un suport menor són: ampliar els horaris dels autobusos (a la nit i als 

caps de setmana), fer millores en els autobusos (més vehicles, menys 

contaminació,...), baixar el preu o posar més parades. (Veure taula 43). 

                                                            
5  En el quadern es demanava als participants que assenyalessin un màxim de tres 
aspectes de millora del servei de bus urbà, per tant aquesta pregunta té múltiples 
respostes. Totes les respostes obtingudes es poden consultar en el Document Annex. 
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Taula 43. Millores en el transport públic 
(nombre de respostes=150) 

Millores del transport públic 
Nombre 

respostes 
Percentatge 

respostes 
 
Millorar la freqüència de pas  37 25% 
Millorar els recorreguts i les connexions (amb estació, platja, 
municipis del voltant) 32 21% 
Bus els caps de setmana 26 17% 
Ampliar els horaris (nit i caps de setmana) 15 10% 
Millores en el bus (més vehicles, menys contaminació,...) 13 9% 
Baixar el preu 9 6% 
Més parades 9 6% 
Altres 9 6% 
Total 150 100% 
 

6.5. Seguretat ciutadana 
 

El cinquè bloc del quadern se centra en la seguretat ciutadana i 

concretament en la percepció dels veïns i veïnes sobre la seguretat al municipi 

i sobre el paper de la policia local. 

 

La percepció que té la ciutadania sobre el nivell de seguretat a Premià de Dalt 

és força positiva ja que més de la meitat (el 66%) el defineix com un poble 

força segur i el 8% com un poble totalment segur. El 20% considera que és poc 

segur i el 2% gens segur. (Veure taula 44 i gràfic 32). 

 

Taula 44. Nivell de seguretat a Premià de 
Dalt (n=272) 

 
Nivell seguretat Tot %  
Totalment segur 22 8,09% 
Força segur 181 66,54% 
Poc segur 54 19,85% 
Gens segur 5 1,84% 
NS/NC 10 3,68% 
Total  272 100,00% 

 
 

Gràfic 32. Nivell de seguretat a Premià de 
Dalt (n=272) 
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Tal i com s’observa a la taula 45 i al gràfic 33, en cas d’urgència el 41% de les 

famílies truquen al 112, el 30% a  la policia local i el 21% als Mossos d’Esquadra.  

 

Taula 45. A qui truqueu en cas d’urgència 
 

Trucada urgència Tot %  
112 111 40,81% 
Policia Local 82 30,15% 
Mossos d'Esquadra 57 20,96% 
NS/NC 22 8,09% 
Total  272 100,00% 

 
 
 
 

Gràfic 33. A qui truqueu en cas d’urgència 

 

Quan es pregunta als enquestats si han necessitat la policia local, gairebé la 

meitat (el 47%) diu haver-la necessitat alguna vegada però el 35% no la 

necessitat mai. Aquestes dades es veuen reflectides a la taula 45 i al gràfic 34. 

 

Taula 46. Heu necessitat la policia local? 
 
Necessitat policia local Tot %  
En + d'una ocasió 31 11,40% 
Alguna vegada 129 47,43% 
Mai 94 34,56% 
NS/NC 18 6,62% 
Total general 272 100,00% 

 
 
 
 
 

Gràfic 34. Heu necessitat la policia 
local? 
 

 

La taula 47 i el gràfic 35 ens mostren la valoració que fan els participants de la 

policia local. Concretament es planteja que valorin cinc aspectes (serveis, 

tracte personal, atenció telefònica, rapidesa i presència als carrers). Observem 

que el tracte personal és l’element més ben valorat de la policia local 

(aproximadament el 65% el valora molt bé o bé), seguit per l’atenció telefònica 

i els serveis (amb una valoració positiva que supera el 50%). En canvi, els 
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aspectes menys valorats són la presència als carrers i la rapidesa de la policia 

local són els elements menys valorats pels participants ja que en els dos casos 

al voltant del 30% de les famílies considera que són aspectes millorables i en el 

cas de la presència als carrers el 10% ho valora com a malament. 

Taula 47. Valoració de la policia local segons diferents casuístiques 

VALORACIÓ  Serveis Tracte personal Atenció telefònica Rapidesa 
Presència 

carrers 

Molt bé 
50 

18,38% 
61 

22,43% 
46 

16,91% 
34 

12,50% 
58 

21,32% 

Bé 
99 

36,40% 
118 

43,38% 
114 

41,91% 
90 

33,09% 
69 

25,37% 

Millorable 
76 

27,94% 
46 

16,91% 
43 

15,81% 
85 

31,25% 
91 

33,46% 

Malament 
13 

4,78% 
15 

5,51% 
14 

5,15% 
20 

7,35% 
32 

11,76% 

NS/NC 
34 

12,50% 
32 

11,76% 
55 

20,22% 
43 

15,81% 
22 

8,09% 

Total general 
272 

100,00% 
272 

100,00% 
272 

100,00% 
272 

100,00% 
272 

100,00% 
 

Gràfic 35. Valoració de la policia local segons diferents casuístiques 

 

 

 

 

 

 

6.6. Vida saludable 
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6.7. Vida Saludable 
 

Amb aquest bloc l’ajuntament vol obtenir informació sobre alguns temes 

relacionats amb la vida saludable. Per això s’han plantejat tres preguntes, la 

primera sobre la pràctica d’esport o d’activitats de lleure, la segona sobre si es 

freqüenta la muntanya de Premià de Dalt i per últim el grau de coneixement  

d’elements de patrimoni natural. 

 

Sobre la pràctica d’algun esport o activitat de lleure, la taula 48 i el gràfic 36 

mostren com el 75% de les famílies practiquen algun esport o activitat de lleure 

mentre que un 20% diuen no practicar-ne. A la taula 39 es presenta el llistat 

dels esports que més practiquen les famílies participants i veiem com la bici/btt, 

el futbol o futbol sala i el bàsquet són els esports més practicats tot i que les 

respostes són molt similars entre els diferents esports6. 

 

 

Taula 48. Practiqueu algun esport o 
activitat de lleure? (n=272) 

 
Esport Tot %  
Sí 203 74,63% 
No 55 20,22% 
NS/NC 14 5,15% 
Total  272 100,00% 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 36. Practiqueu algun esport o 
activitat de lleure? (n=272) 

 

                                                            
6 En el qüestionari aquesta era una pregunta oberta, de fet estava relacionada amb la 
pregunta de si practiques algun esport o activitat de lleure. Les dades que es 
presenten són el resultat de l’agregació de tot el llistat d’activitats escrites pels 
participants.  En el Document Annex es poden consultar totes les dades i per tant el 
llistat complet de respostes. 
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Taula 49. Quins esports practiqueu? (n= 337) 

ESPORT Tot % 
Bici/BTT 50 14,84% 
Futbol/F Sala 39 11,57% 
Bàsquet 34 10,09% 
Córrer 28 8,31% 
Piscina 24 7,12% 
Ball/dansa/jazz 23 6,82% 
Volei o Volei Platja 23 6,82% 
Caminar 22 6,53% 
Pàdel 22 6,53% 
Trekking/Muntanyisme 17 5,04% 
Patinatge 12 3,56% 
Tennis 11 3,26% 
Gimnàs/Poliesportiu/aeròbic 10 2,97% 
Arts Marcials 5 1,48% 
Esquiar 4 1,19% 
Skate/Bikeparc 3 0,89% 
Altres 10 2,97% 
Total 337 100% 

 

 

En relació a l’ús de la muntanya de Premià de Dalt i al grau de coneixement 

de diferents rutes de patrimoni natural, la taula 50 i el gràfic 37 ens mostren 

com el 57% de les famílies freqüenta la muntanya però el 32% no. D’altra 

banda, a la taula 51 veiem com les famílies participants coneixen poc les rutes 

de patrimoni cultural de Premià de Dalt.   

 

El grau de coneixement no supera en cap cas el 2,50 en una escala de 1 al 5. 

Les més conegudes són l’Itinerari de l’aigua (2,46) i la Ruta de la Serra de 

Marina (2,42). El fet que un terç de les famílies no freqüentin la muntanya i que 

el grau de coneixement de les rutes no superi el 2,5 és un fet remarcable en un 

municipi que té el patrimoni natural com un dels seus trets definitoris.  
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Taula 50. Freqüenteu la muntanya de 
Premià de Dalt? (n=272) 

 
Tot %  

Sí 156 57,35% 
No 86 31,62% 
NS/NC 30 11,03% 
Total  272 100,00% 

 
 
 
 
 
 

Gràfic 37. Freqüenteu la muntanya de 
Premià de Dalt? (n=272) 

 
 

 

Taula 51. Grau de coneixement dels següents elements de patrimoni natural 

Promig (sense NS/NC) Sobre 5 Sobre 10 
Ruta Esquirol 2,17 4,34 
Sagrera 2,16 4,32 
Ruta de la Serra de 
Marina 2,42 4,83 
Itinerari de l'aigua 2,46 4,92 

 

 

Taula 52. Grau de coneixement dels següents elements de patrimoni natural 

VALORACIÓ  Ruta Esquirol  Sagrera Ruta de la Serra 
de Marina

Itinerari de 
l'aigua 

1  116 
41,91% 

114 
41,91% 

100 
36,76% 

104 
38,24% 

2  26 
9,93% 

27 
9,93% 

20 
7,35% 

24 
8,82% 

3  28 
10,29% 

28 
10,29% 

38 
13,97% 

27 
9,93% 

4  25 
11,76% 

32 
11,76% 

48 
17,65% 

32 
11,76% 

5  25 
6,99% 

19 
6,99% 

20 
7,35% 

39 
14,34% 

NS/NC  52 
19,12% 

52 
19,12% 

46 
16,91% 

46 
16,91% 

Total 
Total% 

272 
100,00% 

272 
100,00% 

272 
100,00% 

272 
100,00% 
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6.8. Comerç 
 

El setè bloc del quadern estava dedicat al comerç, concretament es volia 

conèixer els hàbits de compra de les famílies de Premià de Dalt en relació al 

mercat ambulant i al mercat municipal. Segons es pot observar a la taula 53 i 

al gràfic 38, el 41% de les famílies participants compra a vegades al mercat 

ambulant dels dimarts. El 7% hi compra habitualment. Tanmateix, el 49% de les 

famílies no compra mai al mercat ambulant dels dimarts.  
 

 

Taula 53. Compreu al mercat ambulant dels 
dimarts? (n=272) 

 
Mercat Ambulant Tot % 
Habitualment 20 7,35% 
A vegades 111 40,81% 
Mai 132 48,53% 
NS/NC 9 3,31% 
Total general 272 100,00% 

 
 
 

Gràfic 38. Compreu al mercat ambulant 
dels dimarts? (n=272) 

 

 
 

 

La taula 54 ens presenta els resultats de la pregunta “si no hi compreu, per 

què?”. De les 110 respostes obtingudes, el 52% diu que no hi compra per 

incompatibilitat horària. Altres raons però amb molt menys suport són: manca 

de costum, desconeixement o ubicació7. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
7 Aquesta pregunta és oberta i es va deixar un espai en blanc perquè els participants 
poguessin manifestar la seva opinió. Els resultats de la taula 54 són les respostes 
agrupades en categories. Al Document Annex es poden consultar totes les respostes. 
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Taula 54. Si no hi compreu, per què? (n=110) 

Motiu Tot % 
Imcompatibilitat horària 57 51,81% 
Manca de costum (comprem a altres llocs) 14 12,72% 
Desconeixement 12 10,90% 
Queda lluny 9 8,18% 
Poca diversitat 7 6,36% 
No hi ha aparcament 3 2,72% 
No ens agrada 3 2,72% 
Preu  2 1,81% 
Altres 3 2,72% 
Total 110 100,00% 

 

 

Si ens fixem amb els hàbits de compra al mercat municipal, el 36% de les 

famílies compra al mercat però el 60% no hi compra. (Veure taula 55 i gràfic 

39).  

 

La taula 56 ens mostra els motius per no comprar al mercat municipal. Els 

principals motius per no comprar-hi són perquè queda lluny de casa (34,85 de 

les respostes), la poca oferta (21,22%) i els hàbits de compra (16,67%)8. 

 
 

Taula 55. Compreu al mercat municipal? 
 

Mercat Municipal Tot % 
Sí 98 36,03% 
No 162 59,56% 
NS/NC 12 4,41% 
Total general 272 100,00% 

 
 

Gràfic 39. Compreu al mercat 
municipal? 

 
 

 

 

                                                            
8 Aquesta pregunta és oberta i es va deixar un espai en blanc perquè els participants 
poguessin manifestar la seva opinió. Els resultats de la taula 56 són les respostes 
agrupades en categories. Al Document Annex es poden consultar totes les respostes. 
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Taula 56. Si no hi compreu, per què? 

Motiu Tot % 
Queda lluny de casa 46 34,85% 
Poca oferta 28 21,22% 
Comprem a altres llocs 22 16,67% 
Preu 17 12,87% 
Horari 11 8,33% 
Altres 8 6,06% 
Total 132 100,00% 

 

 

La darrera pregunta d’aquest apartat demana a les famílies que prioritzin tres 

accions d’una llista de set. L’Ajuntament pregunta sobre quines accions 

creuen que són més necessàries per a Premià de Dalt.  

 

Segons s’observa a la taula 57, les accions més necessàries a Premià de Dalt 

són: dinamitzar el comerç i millorar les zones verdes i els parcs infantils (totes 

dues amb el suport del 22,26% i del 20,13% respectivament). L’acció menys 

prioritària segons els participants és ampliar la programació cultural. Els dos 

projectes prioritaris coincideixen amb els resultats exposats fins ara.  

 

Taula 57. Accions més necessàries a Premià de Dalt 

Acció Total % 
Dinamitzar el comerç 136 22,26% 
Millorar les zones verdes i els parcs infantils 123 20,13% 
Millorar els equipaments municipals 96 15,71% 
Millorar el manteniment de places i carrers 96 15,71% 
Promoure la vida saludable i l'entorn 94 15,38% 
Ampliar la programació cultural 66 10,80% 
Total general 611 100,00% 
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6.9. Comunicació i participació 
 

Amb aquest bloc l’ajuntament vol saber quins canals utilitza la ciutadania per 

conèixer les actuacions municipals i veure si la ciutadania se sent o no ben 

informada. També es vol conèixer quins canals utilitza la ciutadania per fer 

arribar la seva opinió a l’ajuntament. 

 

Si ens fixem amb la taula 589, podem observar com el Butlletí La Pinassa és el 

canal pel qual les famílies reben la informació municipal (així ho diuen el 34% 

de les respostes), seguit pel boca-orella i per la cartelleria municipal (amb el 

18% i l’11% de les respostes respectivament). El 10% utilitza la web i el 6% el 

facebook. Tot i que segons aquestes dades els canals tradicionals són els més 

utilitzats per estar informats no es pot obviar la tendència d’utilitzar la web i les 

xarxes socials com el facebook.  

 

Taula 58. Per quin canal rebeu la informació municipal (n=550) 

Canals Total  %  
Web 55 10,00% 
correu electrònic 39 7,09% 
Butlletí La Pinassa 187 34,00% 
Premià de Dalt Ràdio 17 3,09% 
Facebook 35 6,36% 
Twitter 12 2,18% 
Cartelleria 62 11,27% 
Correu ordinari 43 7,82% 
Boca-orella 100 18,18% 
Total 550 100,00% 

 

 

Davant la pregunta de si esteu informats de les actuacions que fa l’Ajuntament 

de Premià de Dalt (taula 59 i gràfic 41), el 50% dels participants consideren que 

estan informats. Ara bé, el 41% de les famílies diuen estar poc informades i el 

7% gens informades. 

 

                                                            
9 Aquesta pregunta permetia fer múltiples respostes ja que els participants podien 
marcar tots els canals, és per això que el nombre de respostes és 550. 
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Taula 59. Esteu informats de les actuacions 
que fa l’Ajuntament de Premià de Dalt? 

 
 
 

Informats Tot % 
Totalment 13 4,78% 
Força 54 19,85% 
Més aviat informats 66 24,26% 
Poc 111 40,81% 
Gens 20 7,35% 
NS/NC 8 2,94% 
Total general 272 100,00% 

Gràfic 40. Esteu informats de les actuacions 
que fa l’Ajuntament de Premià de Dalt? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En relació a si els participants escolten o no Ràdio Premià de Dalt, el 39% no 

l’escolten mai i el 27% no la coneixen. Només el 3,3% diu escoltar-la sovint i el 

26% algun cop.  

 

Taula 60. Escolteu Ràdio Premià de Dalt? 
 

Ràdio Tot %  
Sovint 9 3,31% 
Algun cop 71 26,10% 
Mai 105 38,60% 
No la conec 72 26,47% 
No rebo el 
senyal 6 2,21% 
NS/NC 9 3,31% 
Total general 272 100,00% 

 
 

Gràfic 41. Escolteu Ràdio Premià de Dalt? 
 

 

En relació als canals de participació, la pregunta demana que es valorin de l’1 

al 5 (si 1= molt negatiu i 5= molt positiu) només els canals que s’utilitzen i per 

tant se’n poden extreure dos resultats, d’una banda la utilització d’aquests 

canals (si s’utilitzen o no) i d’altra banda la valoració.  

 

Si ens centrem en l’ús dels canals de participació (taula 61i gràfic 42), el canal 

de participació més utilitzat és la instància, el 55,5% dels enquestats n’han fet 
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una valoració i per tant s’entén que la utilitzen. El contacte directe amb els 

regidors i el “Parla amb l’alcalde” de la web també són canals força utilitzats ja 

que els valoren el 39% i el 37% dels participants respectivament. Les xarxes 

socials són valorades pel 35% dels enquestats. El canal menys valorat i per tant 

menys utilitzat és el Ple Municipal. 
 

Taula 61. Ús dels canals de participació 

  L'utilitzen No l'utilitzen Total 
Canals Tot % Tot % Tot % 
Instàncies 151 55,51% 121 44,49% 272 100% 
Contacte directe amb regidors 106 38,97% 166 61,03% 272 100% 
Parla amb l'alcalde (web) 101 37,13% 171 62,87% 272 100% 
Contacte directe tècnics 93 34,19% 179 65,81% 272 100% 
Correu electrònic 85 31,25% 187 68,75% 272 100% 
Xarxes socials 83 35,51% 189 64,49% 272 100% 
Participació a plens 76 27,94% 196 72,06% 272 100% 

 

Gràfic 42. Ús dels canals de participació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La taula 62 presenta la valoració dels canals de participació a partir de les 

mitjanes. En aquest cas es planteja als participants que valorin els canals de l’1 

al 5 (si 1= molt negatiu i 5= molt positiu). Segons es pot observar a la taula, la 

major part dels canals aproven (excepte la participació als plens que té una 

valoració inferior al 2,5) però cap d’ells destaca per una molt bona valoració. 

Els canals més ben valorats són les instàncies i el contacte directe amb els 
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regidors amb una valoració mitjana del 3,15 i del 3,06 respectivament. Els 

canals amb una valoració més baixa són la participació als plens (2,26 sobre 

5), “Parla amb l’Alcalde” i les xarxes socials (amb una valoració mitjana de 

2,62). 

 

Taula 62. Valoració dels canals de participació (mitjanes) 

Mitjana 
sobre 5 

Mitjana sobre 
10 

Instàncies 3,15 6,30 
Contacte directe amb regidors 3,06 6,11 
Contacte directe amb tècnics 
Municipals 2,99 5,98 
Correu Electrònic 2,85 5,69 
Xarxes Socials 2,62 5,25 
Parla amb l’Alcalde 2,62 5,25 
Participació als plens 2,26 4,53 

 

 

Per últim, el bloc de comunicació i participació acaba amb una pregunta 

sobre la pertinença a alguna associació. Concretament es pregunta si algun 

membre de la família pertany a alguna associació del poble. 

 

Segons podem observar al gràfic 43 i a la taula 63, només dos de cada deu 

participants afirmen que algun membre de la família forma part d’alguna 

associació. Dels pocs que en formen part, la majoria pertany a una associació 

mentre que la resta a més d’una (veure gràfic 44 i taula 64). 
 

Taula 63. Persones que formen part 
d’alguna associació (n=272) 

 

 
 
 

Associació Tot %  
Sí 49 18,01% 
No 223 81,99% 
Total  272 100,00% 

Gràfic 43. Persones que formen part 
d’alguna associació (n=272) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sí
18%

No
82%
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Taula 64. Persones que formen part 
d’alguna associació segons nombre 

d’associacions (n=49) 
 

Associació Tot % 
1 entitat 33 67% 
Més d'una entitat 16 33% 
Total  49 100,00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gràfic 44. Persones que formen part 
d’alguna associació segons nombre 

d’associacions (n=49) 

 
 

Per últim, la taula 65 i el gràfic 45 presenten les persones que formen part 

d’alguna associació segons tipologia d’associació10. De fet, en el quadern es 

demana als participants que diuen formar part d’alguna associació que 

escriguin a quina o a quines. El 39% de les persones associades ho són de la 

Societat Sant Jaume (39%) i el 20% d’associacions culturals. 
 

Taula 65. Persones que participen a alguna 
associació segons tipologia (n=60) 

 

Associació Tot % 
Sant Jaume 23 39% 
Culturals 12 20% 
Esportives 9 15% 
Educatives 9 15% 
Socials 3 5% 
Veïnals 2 3% 
Mediambiental 2 3% 
Total  60 100% 
 
 
 

Gràfic 45. Persones que participen a alguna 
associació segons tipologia (n=60) 

 
 

 

 

                                                            
10 Aquesta pregunta es va plantejar com oberta i per tant hi ha múltiples respostes. La 
taula 65 mostra les respostes agregades segons categories; el llistat de respostes es pot 
consultar en el Document Annex. 
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6.10. Valoració del quadern 
 

Per finalitzar l’informe es presenta la valoració del quadern per al debat 

familiar que han fet els participants. Segons es pot observar a la taula 66 i al 

gràfic 46 la valoració del quadern és molt positiva ja que el 77% dels 

participants el valora bé o molt bé. Val a dir que un 20% dels enquestats no l’ha 

valorat.  
 

Taula 66. Valoració del quadern 
(n=272) 

 
Valoració 
quadern Tot %  
Molt bé 107 39,34% 
Bé 103 37,87% 
Malament 5 1,84% 
Molt malament 3 1,10% 
NS/NC 54 19,85% 
Total general 272 100,00% 
 
 
 

Gràfic 46. Valoració del quadern (n=272) 
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Annex I. Dibuixos dels nens i nenes 
 

En aquest apartat es presenta una selecció dels dibuixos fets pels nens i nenes sobre què els agrada més de Premià de Dalt. 
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