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Introducció i fitxa tècnica. 
 
S’ha convidat a la ciutadania de Terrassa a respondre una enquesta on line, en suport CAWI, entre els dies 10 
de febrer i 8 de març de 2015. L’objecte de l’enquesta és el de conèixer la percepció de la població sobre la 
gestió municipal i les problemàtiques de la ciutat, així com el de recollir propostes per a l’elaboració del 
programa electoral d’ERC-MES Terrassa per a les eleccions municipals del proper 24 de maig. 
 
En aquest informe presentem una anàlisi dels resultats de l’enquesta, amb l’objectiu de fer-ne el retorn a les 
persones que hi han participat i amb la intenció de sistematitzar les seves aportacions de cara a la propera 
elaboració del programa. Atès el caràcter públic de l’enquesta, i en reconeixement a la generositat de les 
282 persones que finalment l’han respost, la matriu de dades anonimitzada està disponible per a la seva 
anàlisi lliure per part de qualsevol persona o col·lectiu que hi tingui interès a l’enllaç http://goo.gl/HHAIyk  
 
El nombre de respostes recollit no permet l’atribució de fiabilitat estadística als resultats de l’enquesta, els 
quals s’han d’interpretar únicament com a possibles tendències d’opinió. 
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Característiques sociodemogràfiques de la mostra. 
 

Sexe i edat. 
De les 282 respostes recollides, es disposa d’informació relativa al sexe i l’edat de la persona enquestada en 
218 casos. 
 

Gràfic 1 : Comparativa piràmide d’edat i sexe de la mostra amb la de la ciutat de Terrassa. Valors en %. 

 
 

La mostra presenta un 65% d’homes i un 35% de dones. Està fortament masculinitzada, doncs, en tots els 
grups d’edat excepte a la franja 16-18 anys. 
 
Pel que fa a la distribució per edats, la mostra es troba fortament sobredimensionada en la franja de 45 a 54 
anys, tant en homes com en dones, mentre que les edats extremes (16 a 18 anys i majors de 65) es troben 
marcadament subrepresentades. El pes de la resta de franges d’edat de la mostra és similar al seu pes 
demogràfic en el conjunt de la població de Terrassa. 
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Lloc de residència. 
Es disposa d’informació sobre el barri de residència en 249 casos. 
 

Gràfics 2 i 3. Esquerra, enquestes recollides per barri. Dreta, relació entre la població de cada districte i el seu pes mostral a l’enquesta. 

 

 
 
 
Els districtes 3, 4 i 5 tenen un pes mostral força 
similar al pes demogràfic dels mateixos. 
 
El districte 1 es troba força sobrerepresentat a la 
mostra, mentre que els districtes 2 i 6 estan 
imfrarepresentats. 
 

 
Els barris de Can Tusell, Guadalhorce, Sant Llorenç, Vilardell i Xúquer no tenen cap representació a la mostra 
obtinguda. 
 
 
  

Districte Barri Total
1 I Antic Poble de Sant Pere 6

I Cementiri Vell 13
I Centre 53
I Plaça Catalunya Escola Industrial 9
I Vallparadís 10

T o ta l 1 91
2 II  Ca n'Anglada 4

II Montserrat 1
II Torre-sana 5

T o ta l 2 10
3 III Can Jofresa 2

III Can Palet 13
III Can Palet II 1
III Can Parellada 2
III Les Fonts 2
III Segle XX 12

T o ta l 3 32
4 IV Ca n'Aurell 35

IV Can Palet de Vista Alegre 1
IV La Cogullada 6
IV La Maurina 4
IV Roc Blanc 1

T o ta l 4 47
5 V Can Boada 3

V Can Roca 6
V Pla del Bon Aire 1
V Poble Nou Zona Esportiva 9
V Sant Pere 27
V Torrent d'en Pere Parres 11

T o ta l 5 57
6 VI Ègara 3

VI Les Arenes La Grípia Can Montllor 2
VI Sant Pere Nord 7

T o ta l 6 12
(en blanc) Altres 1

(en blanc) 32
Total (en blanc) 33
Total general 282
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Lloc de naixement i usos lingüístics. 
 

Gràfic 4. Lloc de naixement. 

 
 
Es coneix el lloc de naixement de 216 persones, 
que han nascut a Terrassa en un 70% dels casos. 
Les persones nascudes a la resta de Catalunya són 
un 26%, i només un 4% de la mostra ha nascut 
fora de Catalunya. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Gràfic 5. Llengües usades segons context. 

 
 
El català és l’idioma més usat en tots els contextos 
comunicatius: a l’entorn del 70% de la mostra 
l’empra habitualment. No obstant això, l’ús 
indistint de català i castellà és l’opció escollida per 
prop d’un 25% de la mostra. L’ús exclusiu del 
castellà (a l’entorn del 6% en l’àmbit públic i a 
l’entorn del 11% en l’àmbit domèstic) i d’altres 
idiomes és minoritari entre les persones 
enquestades. 
 

 
 

Nivell formatiu. 
 
El 60% dels homes i el 75% de les dones de la 
mostra declaren tenir estudis universitaris. Els 
estudis secundaris postobligatoris són el màxim 
nivell assolit pel 36% del homes i el 18% de les 
dones. La població amb estudis a nivell d’ESO o 
inferior és a l’entorn d’un 5% de la mostra. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gràfic 6. Nivell acadèmic assolit. 
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Situació laboral. 
 

Gràfic 7. Situació laboral, activitat i atur. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Es coneix la situació laboral de 214 de les 
persones que han respost l’enquesta. 
 
La taxa d’activitat* femenina és lleugerament més 
elevada a la mostra que a la població general, 
mentre que la taxa d’activitat masculina de la 
mostra és lleugerament més baixa que la del 
conjunt de la ciutat. 
 
Pel que fa a l’atur, la taxa d’atur* femení de la 
mostra és del 10% enfront del 20,9% del conjunt 
de la ciutat. La taxa d’atur masculí és del 12,3% a 
la mostra i d’un 16,7% a la ciutat.  
 
De les persones ocupades de la mostra, un 30% 
dels homes i un 18% de les dones ho són per 
compte propi, valors molt més elevats que els de 
la població general. 
 
 
*Les taxes d’atur i activitat de la població general s’han calculat 
d’acord amb la metodologia XODEL.  
Detalls metodològics a http://goo.gl/qV2G2f  

 
 
 
Pel que fa als perfils professionals de 
la mostra enquestada, predominen de 
forma rellevant els tècnics, 
professionals i comandaments 
intermedis (55% del total), i els 
directius i propietaris de negoci (24% 
del total). 
 
La mostra es configura, doncs, amb un 
perfil professional molt més elevat 
que el del conjunt de la població. 
 

 
Gràfic 8. Perfils professionals. 
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Gràfic 9. Municipi de treball. 

 
 

 
 
Per bé que la majoria de les persones de la mostra 
ocupades treballen a Terrassa, prop de la meitat 
dels homes i una mica més d’un terç de les dones 
treballen en altres municipis. L’autocontenció* 
global de la mostra és del 57%, mentre que el 
valor estimat d’aquest indicador per al conjunt de 
la ciutat és del 68% en dades de 2011. 
 
*Vegeu http://goo.gl/5rw7Uu per a concepte i metodologia. 

 
 

Perfil associatiu. 

 
El 71% dels homes i el 60% de les dones que han 
respost l’enquesta pertanyen a alguna associació. 
 
 

Gràfic 10. Pertinença a associacions. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Gràfic 11. Freqüència d’entitats per tipologia. 

 
 
Es fan 48 esments d’entitats concretes, en la 
tipologia de les quals les tres més predominants 
són l’ANC o Òmnium Cultural, els partits polítics, i 
les entitats de cultura popular i tradicional 
catalana. 
 

“Retrat robot” de les persones enquestades. 

 

Home, de 45 a 54 anys, resident al Centre, Ca n’Aurell o Sant Pere, nascut a la ciutat, catalanoparlant, amb 
estudis universitaris, treballa a Terrassa per compte aliè com a professional, tècnic o comandament 
intermedi, proper a l’ANC i/o a Òmnium Cultural, amb percepció positiva de la participació política i amb 
inquietuds associatives. 

 
 
 

Tipologia entitat Esments

ANC-Omnium 12

Partits pol ítics 8

Entitats de cultura popular i  tradicional 6

Entitats de voluntariat-ONG's 5

Entitats culturals 4

Entitats esportives-excursionistes 4

AMPA's 3

Sindicats 3

Entitats de lleure educatiu 2

Associacions de veïns 1
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Percepcions sobre la ciutat 

Marc general 
 

En general, vostè creu que el darrer any, Terrassa ha millorat o ha empitjorat? 
 
Gràfic 12. A dalt, resultats generals (n=282). A baix, resultats definits 

per districte de residència (n=233). 

 
 

 
 
 
 
 
La major part de la mostra (47,5%) considera que 
Terrassa està igual ara que fa un any enrere. Un 
36,1% considera que ha empitjorat i un 9,2% que 
ha millorat.  
 
Segons el districte de residència, les persones 
residents als districtes 1 i 5 opinen 
majoritàriament que la ciutat ha empitjorat, 
mentre que la majoria de residents a la resta de 
districtes de Terrassa creuen que la ciutat està 
igual ara que fa un any. 
 
 

 
I, de cara al futur, vostè creu que Terrassa millorarà o empitjorarà? 

 
 
Les expectatives de futur són favorables per al 
32% dels enquestats, mentre que el 26,9% preveu 
que la ciutat seguirà igual i el 17% creu que la 
situació empitjorarà en el futur. No obstant això, 
un 24% dels enquestats no saben o no volen 
respondre. 
 
Des del punt de vista territorial, el major 
optimisme es respira als districtes 3 i 6, mentre 
que els districtes 2, 4 i 5 són els més pessimistes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Gràfic 13. A dalt, resultats generals (n=282). A baix, resultats definits 

per districte de residència (n=191). 
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En una escala del 1 al 10, essent 1 gens satisfet i 10 molt satisfet, ens podria dir quin és el seu grau de 
satisfacció de viure a la ciutat de Terrassa? 

Mitja aritmètica total (n=278) = 6,15 
 

Gràfic 14. Mitja aritmètica segons districte de residència (n=247) 

 
 
 

 

Gràfic 15. % de satisfets i insatisfets segons districte de residència 
(n=247) 

 

 
 
 

En general, en una escala del 1 al 10, essent 1 molt dolenta i 10 molt bona, com qualificaria la gestió de 
l’ajuntament? 

Mitja aritmètica total (n=273) = 4,85 
 

Gràfic 16. Mitja aritmètica segons districte de residència (n=247) 

 
 

 

Gràfic 17. % d’enquestats que aprova o suspèn la gestió de 
l’ajuntament segons districte de residència (n=247) 
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Problemàtiques percebudes. 
Ens podria dir quin considera que és el problema més greu que té la ciutat de Terrassa en aquests 

moments? 
(Resposta oberta espontània. Responen 234 persones. N de respostes sistematitzades a partir de la redacció 

dels enquestats, 375) 

TOTES LES PROBLEMÀTIQUES, PER TEMES – EN GROC, 6 I MÉS MENCIONS. 

 

 

 

 

 
Gràfic 18. Els problemes més citats. Freqüència absoluta. 

DEMANDES Ajuts  a  empreses 1

Ambient nocturn 1

Caques  de gos 1

Civisme 13

Espa is  infants  hivern 1

Immigració 12

Integració social 1

La  Rambla 5

Ll i s tes  d'espera salut 1

L'obra ina ca ba da  del  Tren 3

Mala  ubicació comissaries 1

Manca  a juts  a  cul tura 1

Manca  d'a juts  a  les  enti ta ts 1

Manca  d'a mbició com a  ciuta t 1

Manca  de dinamisme 1

Manca  de dinamització 1

Manca  de l ideratge municipa l 1

Manca  de model  econòmic 1

Manca  de pa rticipació 2

Manca  de pla ces  d'escola bressol  públ ica 1

Manca  de serveis 1

Manca  de serveis  per a  població vulnerable 1

Manca  d'oferta  comercia l 2

Manca  d'oferta  cul tural 1

Manca  d'oferta  d'oci 7

Mobi l i tat interurbana 7

Pisos  bui ts 1

Retola ció 1

Salut públ ica 1

Segureta t 5

Servei  de correus 1

Urba nització zona  univers i tà ria  pendent 1

Tota l DEMANDES 79

DERIVADES DE LA CRISI Atur 64

Ca ses  okupa des 1

Cris i  econòmica 1

Deca dència comercial 4

Deca dència del  sector serveis 1

Dèfici t d'indústria 1

Desconfia nça en la  classe pol íti ca 1

Deserti fi cació comercial 2

Des industria l i tza ció 7

Desnona ments 2

Esta ncament econòmic 1

Exclus ió social 1

Locals  abandona ts 2

Locals  bui ts 1

Mendici ta t 1

Pobresa 9

Preca rieta t 1

Preu del  sòl 1

Problemàtica juveni l 1

Reta l lades 2

Reta l lades  en sa lut 2

Total  DERIVADES DE LA CRISI 106

ESTRATÈGIA Absència  de model/projecte  de ciuta t 9

Apa tia/a tonia 2

Desert cul tural 1

Desmembra ment dels  barri s 1

Escol tar a l s  ciuta da ns  1

Excés  de capel letes 1

Excés  de creixement 1

Ghettos 6

Herència del  "Royisme" 1

La cla se pol íti ca que governa . 1

Ma la gestió ajuts  socia ls 1

Ma la gestió concess ions serveis  públ ics 2

Ma la gestió municipa l 7

Ma la gestió urba nís tica 1

Ma la ima tge de la  ciutat 2

Ma nca de transparència 1

Ma nca d'es tratègia  municipal 1

Ma nca d'i l ·lus ió 1

Ma nca d'inicia tiva popula r 1

Ma nca invers ió públ ica 2

Mental i ta t conserva dora de la  població 1

Negui t socia l 1

Peri fèria  obl idada 1

Poc aba st de les  pol ítiques  socia ls 1

Poca  dotació de serveis 2

Poca  invers ió en turi sme 1

POUM 1

Segregació socia l 1

Tendència a  ciuta t dormitori 1

Treba lla r per les  persones 1

Total  ESTRATÈGIA 54

SERVEIS Apa rca ment 8

Autobús 4

Conta mina ció 3

Degradació del  centre 1

Deixa desa 1

Enl lumena t 2

Escoles  bressol  cares 1

Escombraries 2

Gestió de res idus 2

Grua 1

Ma nteniment 15

Mobi l i ta t urba na 23

Neteja 50

Pol icia  municipa l 2

Pol ítiques  a ctives  d'ocupació 2

Serveis  socia ls  insuficients 1

Sorol l s 4

Trà ns i t 7

Tra nsport públ ic 7

Tota l  SERVEIS 136
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I a vostè, personalment, quin és el problema que l’afecta més? 

(Resposta oberta espontània. Responen 214 persones. N de respostes sistematitzades a partir de la redacció 
dels enquestats, 262) 

TOTES LES PROBLEMÀTIQUES, PER TEMES – EN GROC, 6 I MÉS MENCIONS. 

 

 

 
 

 
 

Gràfic 19. Els problemes més citats. Freqüència absoluta. 

 
 

  

DEMANDES Civisme 11

Ha bitatge 3

Ha bitatge a da ptat 1

Immigració 7

Ll i s tes  d'espera sa lut 1

L'obra  ina ca ba da del  Tren 2

Ma la gestió ajuts  socia ls 1

Ma la gestió equipa ments 1

Ma la gestió esports 1

Ma nca d'a juts  a  emprenedors 2

Ma nca d'a juts  a  empreses 2

Ma nca d'a juts  a  les  enti ta ts 1

Ma nca de suport a  la  cul tura 2

Ma nca de zones verdes 1

Ma nca d'espa is d'es tudi  nocturn 2

Ma nca d'oferta  comercial 1

Ma nca d'oferta  d'oci 6

Preu escola bressol 2

Segureta t 4

Serveis de sa lut deficients 2

Suport a  famíl ies  monoparenta ls 1

Vel lesa 1

Violència  de gènere 1

Total  DEMANDES 56

DERIVADES DE LA CRISI Atur 29

Deca dència comercia l 3

Dèfici t d'indústria 1

Esta ncament econòmic 1

Ma nca de diners/Precarietat/Pobresa 11

Reta l lades 2

Tota l  DERIVADES DE LA CRISI 47

ESTRATÈGIA Frontisme pol íti c 1

Ghettos 1

Is lamofòbia 1

La clase pol íti ca  que governa. 1

La deixadesa  per part del  govern municipa l . 1

La para l i tza ció econòmica. 1

Mala  gestió concess ions  serveis  públ ics 1

Mala  gestió desenvolupa ment econòmic 1

Mala  gestió municipa l 4

Mala  gestió urbanís tica 1

Manca  de l ideratge municipal 1

Manca  de perspectives  de futur 4

Manca  d'invers ió públ ica 1

Polítiques  de joventut errònies 1

Press ió fi scal 3

Qual i tat de vida 1

Segregació urbana 1

Total  ESTRATÈGIA 25

SERVEIS Apa rca ment 14

Civisme 1

Conta mina ció 4

Dèfici t de places  ensenya ment públ ic 2

Degradació del  centre 1

El  preu dels  serveis 1

Enl lumena t 2

Gestió de res idus 3

Instal ·lacions  esportives 1

Ma nteniment 8

Mobi l i ta t 35

Neteja 27

Pol icia  municipa l 3

Pol ítiques  a ctives  d'ocupació 1

Sorol l s 8

Tra nsport públ ic 23

Tota l  SERVEIS 134
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Valoració i ús dels serveis municipals 
 

Els serveis que suspenen, ordenats de menor a major puntuació mitja. 
Aparcament  
Puntuació mitja: 3,29  
N de persones que valoren el servei: 244 

ÚS DEL SERVEI EVOLUCIÓ DEL SERVEI DISTRIBUCIÓ DE LA VALORACIÓ 

   
 
Circulació  
Puntuació mitja: 3,99  
N de persones que valoren el servei: 245 

ÚS DEL SERVEI EVOLUCIÓ DEL SERVEI DISTRIBUCIÓ DE LA VALORACIÓ 

   
 
Asfaltat, conservació carrers 
Puntuació mitja: 4,10  
N de persones que valoren el servei: 247 

ÚS DEL SERVEI EVOLUCIÓ DEL SERVEI DISTRIBUCIÓ DE LA VALORACIÓ 

   
 
Neteja dels carrers 
Puntuació mitja: 4,15 
N de persones que valoren el servei: 260 

ÚS DEL SERVEI EVOLUCIÓ DEL SERVEI DISTRIBUCIÓ DE LA VALORACIÓ 
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Urbanisme (nous carrers, places) 
Puntuació mitja: 4,70 
N de persones que valoren el servei: 232 

ÚS DEL SERVEI EVOLUCIÓ DEL SERVEI DISTRIBUCIÓ DE LA VALORACIÓ 

   
 
Recollida d’escombraries 
Puntuació mitja: 4,78 
N de persones que valoren el servei: 257 

ÚS DEL SERVEI EVOLUCIÓ DEL SERVEI DISTRIBUCIÓ DE LA VALORACIÓ 

   
 
Policia municipal 
Puntuació mitja: 4,98 
N de persones que valoren el servei: 227 

ÚS DEL SERVEI EVOLUCIÓ DEL SERVEI DISTRIBUCIÓ DE LA VALORACIÓ 

   
 
 

Els serveis que necessiten millorar, ordenats de menor a major puntuació mitja. 
Instal·lacions esportives 
Puntuació mitja: 5,12 
N de persones que valoren el servei: 207 

ÚS DEL SERVEI EVOLUCIÓ DEL SERVEI DISTRIBUCIÓ DE LA VALORACIÓ 
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Zones verdes (parcs i jardins) 
Puntuació mitja: 5,15 
N de persones que valoren el servei: 253 

ÚS DEL SERVEI EVOLUCIÓ DEL SERVEI DISTRIBUCIÓ DE LA VALORACIÓ 

   
 
Enllumenat públic 
Puntuació mitja: 5,30 
N de persones que valoren el servei: 253 

ÚS DEL SERVEI EVOLUCIÓ DEL SERVEI DISTRIBUCIÓ DE LA VALORACIÓ 

   
 
Seguretat ciutadana al conjunt de la ciutat 
Puntuació mitja: 5,30 
N de persones que valoren el servei: 236 

ÚS DEL SERVEI EVOLUCIÓ DEL SERVEI DISTRIBUCIÓ DE LA VALORACIÓ 

   
 
Seguretat ciutadana al seu barri 
Puntuació mitja: 5,36 
N de persones que valoren el servei: 238 

ÚS DEL SERVEI EVOLUCIÓ DEL SERVEI DISTRIBUCIÓ DE LA VALORACIÓ 
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Centres de serveis socials 
Puntuació mitja: 5,43 
N de persones que valoren el servei: 189 

ÚS DEL SERVEI EVOLUCIÓ DEL SERVEI DISTRIBUCIÓ DE LA VALORACIÓ 

   
 
Activitats culturals 
Puntuació mitja: 5,45 
N de persones que valoren el servei: 228 

ÚS DEL SERVEI EVOLUCIÓ DEL SERVEI DISTRIBUCIÓ DE LA VALORACIÓ 

   
 
 

Els serveis que progressen adequadament, ordenats de menor a major puntuació mitja. 
Autobús 
Puntuació mitja: 5,57 
N de persones que valoren el servei: 222 

ÚS DEL SERVEI EVOLUCIÓ DEL SERVEI DISTRIBUCIÓ DE LA VALORACIÓ 

   
 

Gràfic 20. Percepció de cobertura del servei d’autobús urbà. 

 
 

 
 
Addicionalment, es preguntava 
per la percepció de cobertura del 
servei d’autobús al conjunt de la 
ciutat i al barri de residència.  
 
La primera pregunta ha estat 
resposta per 263 persones i la 
segona per 255. La percepció de 
servei deficient és a nivell de 
ciutat d’un 24% i a nivell de barri 
d’un 33%. 
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Sobre el total de persones que han respost l’enquesta, la meitat dels 
residents als districtes II i VI consideren que la cobertura del servei 
d’autobús urbà és deficient. Al pol oposat, els residents al districte I 
consideren que el servei és deficient en un 21% dels casos. 
 
 
 
 
 
 

Gràfic 21. % de residents que consideren deficient la cobertura del 
servei d’autobús urbà al seu barri, sobre el total de residents, per 

districtes. 

 
 
Serveis d’informació i atenció als ciutadans 
Puntuació mitja: 5,61 
N de persones que valoren el servei: 218 

ÚS DEL SERVEI EVOLUCIÓ DEL SERVEI DISTRIBUCIÓ DE LA VALORACIÓ 

   
 
Festes populars  
Puntuació mitja: 5,66 
N de persones que valoren el servei: 230 

ÚS DEL SERVEI EVOLUCIÓ DEL SERVEI DISTRIBUCIÓ DE LA VALORACIÓ 

   
 
Centres cívics 
Puntuació mitja: 5,83 
N de persones que valoren el servei: 190 

ÚS DEL SERVEI EVOLUCIÓ DEL SERVEI DISTRIBUCIÓ DE LA VALORACIÓ 
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Mercats municipals 
Puntuació mitja: 5,98 
N de persones que valoren el servei: 210 

ÚS DEL SERVEI EVOLUCIÓ DEL SERVEI DISTRIBUCIÓ DE LA VALORACIÓ 

   
 
Biblioteques públiques 
Puntuació mitja: 6,29 
N de persones que valoren el servei: 212 

ÚS DEL SERVEI EVOLUCIÓ DEL SERVEI DISTRIBUCIÓ DE LA VALORACIÓ 
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Percepcions sobre els barris. 

Marc general
 
En general, vostè creu que en els darrers anys el 

seu barri ha millorat o ha empitjorat? 
 

La major part de la mostra (50,2%) considera que 
el seu barri està igual ara que fa un any enrere. Un 
31,3% considera que ha empitjorat i un 14,8% que 
ha millorat.  
 
La percepció d’empitjorament del barri és 
lleugerament més destacada al districte V que a la 
resta de la ciutat. 
 
 
 
 

 
 

Gràfic 22. A dalt, resultats generals (n=249). A baix, resultats definits 
per districte de residència (n=240). 

 

 
 

 
I de cara al futur, vostè creu que el seu barri 

millorarà o empitjorarà? 

 

Les expectatives de futur són favorables per al 
20,4% dels enquestats, mentre que el 43,3% 
preveu que la ciutat seguirà igual i el 15,6% creu 
que la situació empitjorarà en el futur. No obstant 
això, un 20,4% dels enquestats no saben o no 
volen respondre. En tot cas, les expectatives de 
futur per al barri de residència són lleugerament 
més pessimistes que per al conjunt de la ciutat. 
 
Des del punt de vista territorial, el major 
optimisme es respira al districte 6, mentre que el 
districte 2 és el més pessimista. 

 
 

Gràfic 23. A dalt, resultats generals (n=249). A baix, resultats definits 
per districte de residència (n=198). 
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En una escala del 1 al 10, essent 1 gens satisfet i 10 molt satisfet, ens podria dir quin és el seu grau de 
satisfacció de viure en aquest barri? 
Mitja aritmètica total (n=244) = 6,88 

 
Gràfic 24. Mitja aritmètica segons districte de residència (n=244)

 

 
 

 

Gràfic 25. % de satisfets i insatisfets segons districte de residència 
(n=244) 

 
Gràfic 26. Satisfacció mitja de cadascun dels barris representats a l’enquesta. En verd, mitja superior a 7,5. En taronja, mitja entre 5,01 i 7,5. En 

vermell, mitja igual o inferior a 5. 

 
 
  

Barri Mitja

I Antic Poble de Sant Pere 8,20

I Cementiri Vell 6,83

I Centre 7,28

I Plaça Catalunya Escola Industrial 6,33

I Vallparadís 7,20

II  Ca n'Anglada 6,00

II Montserrat 8,00

II Torre-sana 6,60

III Can Jofresa 5,00

III Can Palet 5,85

III Can Palet II 3,00

III Can Parellada 4,50

III Les Fonts 8,00

III Segle XX 6,08

IV Ca n'Aurell 7,11

IV Can Palet de Vista Alegre 7,00

IV La Cogullada 6,83

IV La Maurina 4,75

IV Roc Blanc 8,00

V Can Boada 5,33

V Can Roca 7,83

V Pla del Bon Aire 9,00

V Poble Nou Zona Esportiva 7,11

V Sant Pere 6,96

V Torrent d'en Pere Parres 7,27

VI Ègara 4,50

VI Les Arenes La Grípia Can Montllor 7,00

VI Sant Pere Nord 6,86
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Respecte al conjunt de la ciutat de Terrassa, creu que el seu barri és un dels millors o un dels pitjors? 
(N=247. N amb resposta=231) 

 
Les 231 respostes s’han agrupat per barri de residència. El gràfic mostra, sobre el conjunt de respostes de 
residents al mateix barri, quina proporció de les mateixes s’ha decantat per cada opció. 
 
Des d’aquesta perspectiva, els residents a Montserrat, Can Parellada, La Maurina, Ca n’Anglada, Can Boada i 
Ègara són els que mostren una valoració més baixa del propi barri en relació a la resta de barris de la ciutat. 
 
En el pol contrari, els residents al Pla del Bon Aire, Antic Poble de Sant Pere, Can Roca, Centre i Poble Nou 
Zona esportiva són els que presenten una valoració del propi barri, en relació als altres, més elevada. 
 

Gràfic 27. Percepció de jerarquia del barri de residència en relació a la resta de barris de la ciutat. 

 
 

  

Barri Ni dels millors, ni  dels pitjors Un dels millors Un dels pitjors

I Antic Poble de Sant Pere 17% 83%

I Cementiri Vel l 67% 33%

I Centre 33% 65% 2%

I Plaça Catalunya Escola Industrial 63% 38%

I Vallparadís 50% 50%

II  Ca n'Anglada 25% 25% 50%

II Montserrat 100%

II Torre-sana 60% 20% 20%

III Can Jofresa 100%

III Can Palet 62% 8% 31%

III Can Palet II 100%

III Can Parel lada 100%

III Les Fonts 50% 50%

III Segle XX 83% 17%

IV Ca n'Aurell 50% 50%

IV Can Palet de Vista Alegre 100%

IV La Cogullada 60% 20% 20%

IV La Maurina 25% 75%

IV Roc Blanc 100%

V Can Boada 33% 33% 33%

V Can Roca 33% 67%

V Pla del Bon Aire 100%

V Poble Nou Zona Esportiva 38% 63%

V Sant Pere 40% 56% 4%

V Torrent d'en Pere Parres 67% 33%

VI Ègara 67% 33%

VI Les Arenes La Grípia Can Montllor 100%

VI Sant Pere Nord 83% 17%
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Si tingués la possibilitat i els mitjans per canviar de residència, vostè on aniria a viure? 
(N=249. N amb resposta=206) 

 
 
 
Gràfic 28. Predisposició a canviar de residència. En nombre absolut. 

 
 

 
 
 
Prop de la meitat dels enquestats desitgen 
quedar-se a viure en el seu barri de residència 
actual. A l’entorn d’un terç de la mostra desitjaria 
anar a viure a un altre municipi si en tingués la 
possibilitat. 

 
Per barris, s’observa com tots els residents a Montserrat, Torre-sana, Can Palet II, La Maurina, Can Boada i 
Ègara que han respost l’enquesta canviarien de lloc de residència si en tinguéssin l’oportunitat. 
 

Gràfic 29. Predisposició al canvi de lloc de residència, per barris. 

 
 
 

 
 

  

Barri
Aniria a viure a un altre 

barri  de Terrassa

Aniria a viure fora de 

Terrassa

Em quedaria a viure en el  

mateix barri

I Antic Poble de Sant Pere 100%

I Cementiri Vell 40% 30% 30%

I Centre 2% 31% 67%

I Plaça Catalunya Escola Industrial 43% 29% 29%

I Vallparadís 11% 33% 56%

II  Ca n'Anglada 50% 50%

II Montserrat 100%

II Torre-sana 33% 67%

III Can Jofresa 50% 50%

III Can Palet 46% 23% 31%

III Can Palet II 100%

III Can Parel lada 50% 50%

III Les Fonts 100%

III Segle XX 55% 9% 36%

IV Ca n'Aurell 15% 37% 48%

IV Can Palet de Vista Alegre 100%

IV La Cogullada 60% 40%

IV La Maurina 50% 50%

IV Roc Blanc 100%

V Can Boada 100%

V Can Roca 20% 80%

V Pla del  Bon Aire 100%

V Poble Nou Zona Esportiva 11% 22% 67%

V Sant Pere 27% 55% 18%

V Torrent d'en Pere Parres 57% 43%

VI Ègara 100%

VI Sant Pere Nord 33% 67%
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Problemàtiques i potencialitats percebudes. 
En general, en una escala del 1 al 10, essent 1 molt dolenta i 10 molt bona, com qualificaria la gestió de 

l’ajuntament al seu barri? 
Mitja aritmètica total (n=243) = 4,69 

 
Gràfic 30. Mitja aritmètica segons districte de residència (n=243) 

 
 

 
 

Gràfic 31. % d’enquestats que aprova o suspèn la gestió de 
l’ajuntament al seu barri segons districte de residència (n=243) 

 

 
 
 

Què és el que més li agrada del seu barri? 
(Resposta oberta espontània. Responen 201 persones. Es categoritza una única resposta a partir de la 

redacció dels enquestats.) 
 

Gràfic 32. Atractiu principal del barri, segons districte de residència. En vermell, respostes amb 10 o més esments. Les barres de color indiquen la 
freqüència relativa de cada resposta al districte corresponent. 

 
 

Què agrada més? 1 2 3 4 5 6 Total

Antiguitat/Tradició 1 1

Bona urbanització 2 2

Bona vida 1 1

Bones connexions per carretera 1 1

Clima de comunitat/Bona convivència 7 1 3 7 3 21

Diversitat 1 1

El Parc de Sant Jordi 7 7

El Parc de Vallparadís 10 5 2 17

La futura estació 1 1

Netedat 1 1

Parcs/zones verdes/equipaments 1 4 1 2 5 13

Places i espais de trobada 3 1 4

Proximitat a comerç/serveis/oci 20 1 1 5 9 2 38

Proximitat al centre/Centralitat 10 4 13 4 31

Seguretat 1 1

Silenci 1 1

Tranquil·litat 9 2 9 10 15 5 50

Zones de vianants 10 10

Districte de residència
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Ens podria dir quin és el problema més greu que té en aquests moments el seu barri? 

(Resposta oberta espontània. Responen 191 persones. Es categoritza una única resposta a partir de la 
redacció dels enquestats.) 

 
Gràfic 33. Problema principal del barri, segons districte de residència. En vermell, respostes amb 10 o més esments. Les barres de color indiquen la 

freqüència relativa de cada resposta al districte corresponent. 

 

 

  

Quin és el problema més greu del barri? 1 2 3 4 5 6 Total

Accessibilitat 1 1

Aparcament 6 4 8 1 19

Apatia/Grisor/"Manca de vida" 2 2 4

Atur 1 3 1 1 6

Cases okupades 1 1

Cobertura pendent Riera del Palau 1 1

Decadència/manca comerç/serveis 4 3 4 1 3 1 16

Dèficit de serveis públics/equipaments 3 4 3 3 1 14

Desintegració social 1 1

Disciplina viària 1 1

Edificis en mal estat 1 1

Enllumenat 3 1 3 7

Envelliment de la població 1 1 2

Excés de construcció 1 1

Gestió de residus 6 1 1 8

Illa vianants inacabada 2 2

Immigració 1 1 3 5

Incivisme 3 1 2 6

La Rambla 2 2

Lentitud obres FGC 3 3

Manca de model de futur 1 1

Manteniment 1 1 3 2 4 11

Massificació dels serveis 1 1

Mesquita 1 1

Mobilitat 9 4 2 15

Neteja 12 6 6 8 4 36

Pobresa/Precarietat 1 1

Sorolls 7 1 8

Transport públic 1 1 1 1 4

Vandalisme/Delinqüència 4 1 2 2 2 1 12

Districte de residència
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Ús i valoració de les oficines municipals de districte. 
 

Ens sabria dir, més o menys, on està situada la seu de l’Oficina d’atenció al ciutadà del seu districte? 
(Resposta oberta espontània. Responen 210 persones. Es categoritza correcte/incorrecte a partir de la 

redacció dels enquestats.) 
 
Gràfic 34. Respostes correctes i incorrectes. En nombre absolut i en 

%, per districtes. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
A l’entorn del 50% de la població que ha respost 
l’enquesta no ubica correctament la seu de l’OAC 
del seu districte. L’OAC més coneguda entre els 
habitants del propi districte és la del districte 2 (C 
Cívic Montserrat Roig) seguida per l’OAC central 
de la Plaça Didó (districte 1). 

L’últim any ha anat a la seu del districte, a l’Oficina d’atenció al ciutadà o a fer algun tràmit a alguna 
oficina municipal? 

(N que respon Sí o No=232) 
 
El 46% dels enquestats ha fet algun tràmit 
presencial en el darrer any. Aquest valor oscil·la 
entre un mínim del 33%, al districte 6, i un màxim 
del 68% al districte 3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gràfic 35. Usuaris d’oficines municipals per districte. 

 

 
 
 
 
 
 



 

26 

 

I entre el 1 i el 10, essent 1 gens satisfet i 10 molt satisfet, quina valoració fa de l’atenció rebuda? 
Mitja aritmètica total (n=103) = 6,87 

 
Gràfic 36. Mitja aritmètica segons districte de residència (n=103) 

 
 
 
 

Gràfic 37. % d’enquestats que aprova o suspèn l’atenció rebuda 
segons districte de residència (n=103) 
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Opinions i propostes 
 

Civisme 
En una escala de 0 al 10, essent 0 una valoració molt negativa i 10 molt positiva, vostè com valoraria els 

següents aspectes relacionats amb el civisme? 
 
El comportament dels terrassencs respecte al civisme 
N=209. Mitja aritmètica general=4,88. 
 

Gràfic 38. Mitja aritmètica segons districte de residència (n=209) 
 

 
 

 
 

Gràfic 39. % d’enquestats que aprova o suspèn el comportament 
cívic dels terrassencs segons districte de residència (n=209) 

 

 
 
El comportament dels veïns del seu barri respecte al civisme 
N=208. Mitja aritmètica general=5,28. 
 
La taula mostra la mitja aritmètica de la puntuació atorgada per les persones que han contestat en relació als veïns del seu barri de 
residència. En verd, els barris amb una puntuació més elevada. En vermell, els barris amb una puntuació més baixa. Els barris sense 
cap resident que hagi respost aquesta pregunta no estan transcrits a la taula.  

 
 
  

Barri Mitja aritmètica

I Antic Poble de Sant Pere 7,25

I Cementiri Vell 5,50

I Centre 5,67

I Plaça Catalunya Escola Industrial 4,57

I Val lparadís 5,20

II  Ca n'Anglada 3,00

II Montserrat 4,00

II Torre-sana 4,75

III Can Palet 3,82

III Can Parellada 4,00

III Les Fonts 6,50

III Segle XX 4,13

IV Ca n'Aurell 5,85

IV Can Palet de Vista Alegre 6,00

IV La Cogullada 5,50

IV La Maurina 3,25

IV Roc Blanc 4,00

V Can Boada 4,67

V Can Roca 4,83

V Pla del Bon Aire 7,00

V Poble Nou Zona Esportiva 6,00

V Sant Pere 5,91

V Torrent d'en Pere Parres 5,60

VI Ègara 4,00

VI Les Arenes La Grípia Can Montllor 3,00

VI Sant Pere Nord 3,67
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El seu propi comportament respecte al civisme 
N=209. Mitja aritmètica general=7,62. 
 

Gràfic 40. Mitja aritmètica segons districte de residència (n=209) 
 

 
 
 
 

Gràfic 41. % d’enquestats que aprova o suspèn el seu propi 
comportament cívic segons districte de residència (n=209) 

 

L’eficàcia de l’Ajuntament en el manteniment i promoció del civisme 
N=208. Mitja aritmètica general=4,22. 
 

 
Gràfic 42. Mitja aritmètica segons districte de residència (n=209) 

 
 
 
 

Gràfic 43. % d’enquestats que aprova o suspèn les polítiques 
municipals de civisme segons districte de residència (n=209) 
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Economia 
En una escala del 1 (molt baixa) al 10 (molt alta) quina considera que és la pressió fiscal existent a la ciutat 

de Terrassa? 
 
N=204. Mitja aritmètica general=7,02. 
 

Gràfic 44. Mitja aritmètica segons districte de residència (n=204) 

 

 
 
 
 

Gràfic 45. % d’enquestats que considera alta o baixa la pressió fiscal 
municipal segons districte de residència (n=204) 

 

Gràfic 46. Mitja aritmètica de la pressió fiscal percebuda per trams de sexe i edat (n=200) 

 
 

Comentaris i propostes. No s’han tingut en compte els comentaris que sostenen que un impost determinat és “car” o “barat” o “ajustat”, atès que 
aquest paràmetre ja s’analitza a la valoració numèrica anterior. Dels 101 comentaris inicials, un cop fet aquest cribatge, se’n sistematitzen 31. 

 
 

  

Sexe i edat Punts

DONES 7,15

Menys de 18 anys 1,00

De 18 a 24 anys 7,20

De 25 a 34 anys 7,00

De 35 a 44 anys 6,90

De 45 a 54 anys 7,60

De 55 a 64 anys 7,27

De 65 anys i més 9,00

HOMES 6,97

De 18 a 24 anys 6,20

De 25 a 34 anys 7,08

De 35 a 44 anys 7,00

De 45 a 54 anys 6,89

De 55 a 64 anys 7,21

De 65 anys i més 7,75

Comentari N

Mesures de progressivitat i equitat de la política fiscal, vinculades a la renda de cada contribuent 6

Mesures de flexibilització i abaratiment de les zones blaves 5

Preu variable del bitllet d'autobús urbà, vinculat a la renda 4

Incentius al reciclatge de residus per la via de les bonificacions 3

Revisió a la baixa de la taxa de gestió de residus que abonen el petit comerç i els serveis en funció del residu efectivament generat 3

Bonificacions fiscals a emprenedors 2

Sensibilitat als costos diferencials de les famílies nombroses i les persones que viuen soles en les bonificacions fiscals 2

Ús de la retirada de vehicles per part de la grua municipal amb finalitats no recaptatòries 2

Bonificacions fiscals a empreses vinculades a la contractació de personal i/o als resultats econòmics de l'empresa 1

Estudi d'una taxa intermunicipal per accedir amb gossos al PN de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac 1

Millorar la informació sobre la taxa per tinença d'animal de companyia 1

Millorar la transparència i la pedagogia en relació al cost dels serveis municipals 1
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Quin creu que hauria de ser el model econòmic futur de la ciutat de Terrassa? 
 

Multiresposta. Ordre decreixent de freqüència. 

 
 
Comentaris i propostes. 72 comentaris. Exclosos missatges que no aporten informació o propostes, se n’analitzen 62. 

 
 

 
Proposi, si ho considera oportú, mesures per facilitar la superació de la crisi econòmica que puguin aplicar-

se a nivell local. 
 
Comentaris i propostes. 91 comentaris. Exclosos missatges que aposten per la independència de Catalunya com a única sortida a la crisi (tema 
analitzat en un altre apartat de l’enquesta), i els que no aporten informació o propostes, se’n sistematitzen 78, que aporten 109 propostes. 

 
  

Orientació N

Basat en el coneixement i la innovació 137

Diversificat 121

Industrial 89

Centre comarcal de comerç i serveis 76

Especialitzat 26

Basat en la construcció 1

Comentari N

Apostar per la diversificació funcional (indústria, comerç i serveis, turisme) i territorial (potenciar l'activitat econòmica als barris) 14

Apostar pel coneixement, la recerca i la innovació, generant sinergies entre la universitat i la indústria d'alta intensitat tecnològica 13

Reindustrialitzar la ciutat 12

Impulsar les energies renovables, el sector primari, el reciclatge i un model d'economia més sostenible i de caràcter social 8

Evitar l'excessiva dependència de Barcelona, i treballar en clau de sistema territorial supralocal (Vallès, Àmbit B30...) 3

Impulsar els serveis sanitaris i d'atenció a les persones com a via simultània d'excel·lència i de font de mà d'obra intensiva 3

Potenciar la formació professionalitzadors com a via per incrementar la qualitat de l'ocupació disponible 3

Implantar mesures que facin la ciutat atractiva per als inversors foranis, i abaixar la pressió fiscal 2

Acabar la B40 per millorar l'atractivitat de Terrassa en la instal·lació de noves empreses, especialment sectors automoció i logística 1

Facilitar les oportunitats d'ocupació de col·lectius amb baixa ocupabilitat (majors 50, joves, dones, etc , amb baixa formació) 1

Facilitar les relacions en xarxa amb empreses i centres educatius d'altres països com a via per incrementar la competitivitat 1

Generar ocupació en sectors intensius en mà d'obra per atendre les necessitats d'ocupació de la població amb baixa formació 1

Comentari N

Ajuts i incentius per a la creació de noves empreses, foment de l'emprenedoria i ajuts als autònoms, suport a l'obtenció de crèdit 15

Increment del nombre de plans d'ocupació en activitats d'interès públic 15

Millorar i diversificar l'oferta de formació professionalitzadora, i cercar mesures per rebaixar el cost de la no subvencionada 10

Promoció del cooperativisme, l'economia col·laborativa, les xarxes d'intercanvi, l'economia del bé comú... Nou paradigma. 7

Millorar l'eficiència en la gestió del pressupost municipal per alliberar recursos per a la lluita contra la crisi 6

Foment del comerç local i recerca de mesures per minimitzar el risc de fuga de part del potencial de compra local 5

Millora dels dispositius de suport a l'orientació i la inserció laboral de la població aturada 5

Desenvolupar les clàusules socials a la contractació pública, i primar la contractació d'empreses locals 4

Enfortiment dels programes de serveis socials, d'habitatge social i de lluita contra la precarietat i l'exclusió 4

Facilitar i simplificar els tràmits per a l'obertura de noves activitats 4

Pla de recerca i captació d'inversió forània per instal·lar nova activitat econòmica a la ciutat, tant industrial com comercial 4

Prioritzar i enfortir la R+D+i, i la relació universitat-empresa 4

Reorientar les prioritats en la despesa municipal per afavorir la despesa social i la despesa proactiva en desenvolupament econòmic 4

Millorar l'oferta i la qualitat dels polígons d'activitat econòmica (PAE) de la ciutat 3

Municipalització de serveis bàsics (aigua, transport públic...) 3

Pla específic de suport al petit comerç de proximitat 3

Aplicar polítiques de progressivitat en la fiscalitat municipal, vinculant la pressió fiscal al nivell de renda 2

Crear una institució financera local que cobreixi el buit funcional deixat per la desaparició de l'antiga Caixa Terrassa 2

Enfortir el rol de l'ajuntament com a dinamitzador de xarxes de cooperació, tant empresarials com ciutadanes 2

Implementar un projecte de moneda social complementària de l'€ i/o d'intercanvi no monetari de béns i serveis 2

Lluitar contra l'economia submergida i gravar fiscalment les activitats especulatives en la mesura de les capacitats locals 2

Millorar la diagnosi i la planificació a nivell de desenvolupament local. Cercar nous sectors d'activitat econòmica amb potencial 2

Foment del turisme cultural i de natura 1



 

31 

 

Habitatge 
 

Quin creu que és el principal problema que té la ciutat en relacio a l'accés a l'habitatge? 
 

Multiresposta. Ordre decreixent de freqüència. 

 
 
Comentaris i propostes. 23 comentaris. Exclosos missatges que no aporten informació o propostes, se n’analitzen 14. 

 

 

Educació 

Quin creu que és el principal problema de la ciutat en relació a l'accés a l’escola pública? 
 

Multiresposta. Ordre decreixent de freqüència. 

 
 
Comentaris i propostes. 36 comentaris. Exclosos missatges que no aporten informació o propostes, se n’analitzen 26. 

 

 
 

 
 

  

Principal problema N

Dificultats accés als crèdits 100

Excés de pisos buits 94

Relació qualitat-preu del lloguer / compra 83

Desnonaments 63

Manca d'oferta pública / cooperativa 55

Condicions dels habitatges 21

Manca d'oferta de lloguer / compra 21

Comentari N

Promoure i potenciar el parc d'habitatge de lloguer social 4

Intensificar la lluita contra l'ús especulatiu dels habitatges buits en mans d'entitats financeres 3

Cercar fórmules innovadores de foment de l'habitatge compartit per a persones amb ingressos baixos 2

Fomentar la promoció d'habitatges d'iniciativa público-privada 2

Hi ha un excés d'oferta d'habitatges obsolets que caldria rehabilitar 1

Incrementar la vigilància sobre la pràctica del relloguer d'habitacions 1

Pla per a la completació o la demolició dels edificis que l'esclat de la bombolla va deixar a mig construir 1

Principal problema N

Desigualtat entre escoles 110

Poques places 62

Estat dels edificis i instal·lacions 43

Mala qualitat de l'ensenyament 40

Lluny de casa 29

Comentari N

L'actual distribució del mapa escolar és disfuncional i segregadora. Cal repensar-la 7

Cal aplicar mesures per evitar la consolidació de ghettos escolars i, a la pràctica, d'una doble xarxa per a autòctons i immigrants 5

Cal donar suport a iniciatives d'innovació pedagògica i metodològica 3

L'ús del català a algunes escoles està retrocedint. Cal aplicar mesures per impedir-ho 3

Cal millorar el treball en xarxa entre escoles, administració local i Generalitat i/o incrementar recursos 2

Dèficit d'oferta d'escola pública i excés d'escola concertada al districte I 2

Cal aplicar mesures per a la prevenció del bullying  escolar 1

Cal aprofitar el potencial de l'educació extraescolar i en el lleure, i diversificar-ne l'oferta 1

Cal avançar cap a un únic sistema escolar, independentment de la titularitat del centre educatiu, menys segregador 1

Cal implementar mesures d'estímul per incrementar i homogeneïtzar a l'alça la qualitat de les escoles de la ciutat 1
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Salut 
Quin creu que és el principal problema de la ciutat en relació a l'accés a l’atenció sanitària? 

 
Multiresposta. Ordre decreixent de freqüència. 

 
 

Comentaris i propostes. 26 comentaris. Exclosos missatges que no aporten informació o propostes, se n’analitzen 17. 

 

 

  

Principal problema N

Durada dels temps d'espera 155

Manca de serveis d'urgències 54

Manca de places/serveis hospitalaris 49

Problemes d'atenció / tracte 40

Problemes de qualitat 30

Manca de centres d'atenció primària 26

Comentari N

Els accessos a les especialitats, proves diagnòstiques i tractaments hospitalaris tenen uns temps d'espera excessius 3

Cal lluitar per acabar amb les retallades pressupostàries des del món local 3

Cal promoure la prevenció i les intervencions en salut comunitària, responsabilitzant la població 2

Hi ha disfuncions en l'assignació d'ABS. (Atenció Primària a Sant Llàtzer i hospitalària al CST tenint la Mútua al costat) 2

Influir des de l'Ajuntament en el CST per millorar-ne la logística hospitalària i la qualitat de l'atenció 2

Terrassa té dèficit de serveis d'urgències en nits i cap de setmana 2

El CAP Rambla està saturat i manca un CAP a la zona olímpica 1

La zona blava del pàrking de l'Hospital s'hauria d'eliminar o bé millorar el transport públic d'accés 1

Potenciar cures pal·liatives i serveis sociosanitaris 1
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Propostes programàtiques de ciutat 
Té alguna proposta per al conjunt de la ciutat que cregui que s'hauria d'incloure al nostre programa 

electoral? 
 
Comentaris i propostes. 80 comentaris. Exclosos missatges que aposten per la independència de Catalunya com a única proposta (tema analitzat en 
un altre apartat de l’enquesta), i els que no aporten informació o propostes, se’n sistematitzen 65, que aporten 124 propostes. 

 

 

ÀMBIT Comentari N

Economia Aplicar mesures de foment i suport a l'activitat econòmica 5

Economia Aconseguir la incorporació a la zona 2 del sistema tarifari integrat de transport públic - Eliminació peatge autopista 4

Economia Impulsar la reindustrialització de la ciutat 4

Economia Promoció de l'ocupació de qualitat 3

Economia Promoure iniciatives d'economia social i cooperativa 3

Economia Revitalització del comerç urbà 3

Economia Destinar solars buits, de manera temporal, a horts urbans i altres activitats 1

Economia Fomentar els productes i serveis de la ciutat, amb discriminació positiva terrassenca en cas d'igualtat 1

Economia Implementar un projecte de moneda social complementària de l'€ i/o d'intercanvi no monetari de béns i serveis 1

Economia Impulsar una cooperativa de crèdit de capital municipal/privat. 1

Economia Incrementar el control sobre les pràctiques abusives de les empreses de publicitat directa i correu comercial 1

Economia Introduir descomptes i bonificacions, per a persones aturades o amb poc recursos, a les activitats culturals 1

Governança Impulsar més mesures de participació directa de la ciutadania en el govern (referèndums, consultes, etc) 5

Governança Impulsar l'aplicació d'un codi ètic i assegurar la transparència en la política i la gestió municipal 4

Governança Fer "més política de carrer i menys de despatx"; millorar l'escolta i la interrelació entre electes i ciutadania... 3

Governança Desenvolupar un lideratge positiu i consensual/relacional, tant a nivell de ciutat com a nivell comarcal 2

Governança Dibuixar un nou model social i econòmic de ciutat per al segle XXI 2

Governança Afavorir la cooperació públic-privat per al desenvolupament econòmic 1

Governança Afavorir un tractament equitatiu i no partidista en la relació entre l'ajuntament i les entitats 1

Governança Apostar per la ciutat de les idees i per incrementar la relació amb l'estranger 1

Governança Aprofitar i maximitzar el potencial i el talent de la ciutat, actualment desaprofitat 1

Governança Professionalització de la gestió municipal i reducció dels càrrecs de confiança 1

Governança Promoure l'administració electrònica i potenciar aquesta via de relació i gestió entre la ciutadania 1

Governança Redissenyar les polítiques municipals des d'una òptica transversal i no segmentària 1

Governança Reduir el nombre de càrrercs electes amb dedicació exclusiva 1

Governança Reforçar el moviment veïnal 1

Governança Vincular la pressió fiscal existent a la qualitat en la prestació dels serveis 1

Persones Millora de l'oferta cultural i d'oci de la ciutat; potenciació de turisme i gastronomia 10

Persones Millorar l'atenció a grups socials vulnerables (dones, malalts mentals, discapacitats, gent gran...) 3

Persones Millorar les polítiques públiques d'habitatge (lloguer social, cooperatives, promocions, masoveria urbana...) 3

Persones Promoure la formació dels joves que no han conclòs amb èxit l'escolaritat obligatòria 3

Persones Acabar amb la guettització de la ciutat 1

Persones Ampliar l'horari de biblioteques i impulsar aules d'estudi nocturnes, escpecialment en època d'examens 1

Persones Creació d'un Museu d'Art de Terrassa 1

Persones Fomentar i donar suport a les entitats esportives i culturals 1

Persones Implementar un sistema de prestació de treball social per als perceptors de prestacions 1

Persones Increment de les places d'ensenyament públic 1

Persones Lluitar contra l'incivisme 1

Persones Lluitar des de les polítiques municipals per eradicar les desigualtats i les discriminacions 1

Persones Millora d'equipaments esportius coberts 1

Persones Millorar la qualitat dels serveis de menjador escolar i hospitalari 1

Persones Millorar la regulació dels clubs cannàbics 1

Persones Potenciació de les urgències nocturnes als CAP's 1

Persones Potenciar els projectes per a la integració dels immigrants 1

Persones Potenciar la investigació i la difusió de la història local 1

Persones Promoure l'accessibilitat universal a l'espai públic i als locals de pública concurrència 1

Territori Major cura pels camins històrics de l'entorn, per les masies que encara queden, per l'activitat del sector primari i pel medi natural 6

Territori Accelerar les obres del FGC fins a Can Roca i racionalitzar el recorregut de l'autobús urbà en relació a la xarxa de metro 5

Territori Millora de la neteja i el manteniment de la ciutat 5

Territori Repensar la convivència vehicle-vianant. Repensar el pla de mobilitat 3

Territori Dignificar i millorar la façana Avinguda del Vallès - riera de les Arenes 2

Territori Influir per millorar la xarxa interurbana de comunicacions viàries i ferroviàries 2

Territori Reclamar l'acabament del Quart Cinturó 2

Territori Ampliar les zones de vianants 1

Territori Analitzar la viabilitat d'unir els parkings de la Plaça Vella i el Portal de Sant Roc 1

Territori Impulsar una xarxa wi-fi pública i gratuïta a la ciutat 1

Territori Increment de la vigilància policial al carrer 1

Territori Millora de la gestió de l'aparcament i flexibilització i abaratiment de la zona blava 1

Territori Millora de la gestió dels residus sòlids urbans 1

Territori Millorar les zones arbrades per tenir més ombra durant l'estiu 1

Territori Municipalització de l'aigua 1

Territori Promoció del centre com a pol d'atracció econòmic i social 1

Territori Revisar la circulació per la Rambla i carrers adjacents (En especial Arquímedes-Galileu) 1

Territori Revisió del POUM 1
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Propostes programàtiques territorials 
Té alguna proposta per al seu barri/districte que cregui que s'hauria d'incloure al nostre programa 

electoral? 
 
Comentaris i propostes. 76 comentaris. Exclosos missatges que aposten per la independència de Catalunya com a única proposta (tema analitzat en 
un altre apartat de l’enquesta), els generals de ciutat, i els que no aporten informació o propostes, se’n sistematitzen 59, que aporten 76 propostes. 

 
 

Barri Proposta N

I Antic Poble de Sant Pere Potenciar el conjunt monumental de les esglésies 2

I Cementiri Vell Adequació dels solars buits, negociant amb els propietaris privats, per a destinar-los temporalment a aparcaments 1

I Cementiri Vell Més manteniment i millora de l´espai públic. 1

I Cementiri Vell Millora de la neteja. 1

I Cementiri Vell Revisió circulació cotxes. 1

I Centre Millora de la neteja. 3

I Centre Millora del manteniment urbà. 2

I Centre Revitalitzar la zona de la Plaça Nova 2

I Centre Deixar transitar per la Rambla als veïns del centre en horaris específics 1

I Centre Fer pistes poliesportives per poder practicar esport de forma gratuïta i oberta 1

I Centre Més llocs per gossos 1

I Centre Millora de la vigilància. 1

I Centre Millora dels itineraris de les línies de bus 1

I Centre Perseguir els autors de pintades 1

I Centre Unir Plaça Nova- Plaça Vella- Passeig- Plaça Saragossa 1

I Plaça Catalunya Escola Industrial Lluita contra l'incivisme 1

I Plaça Catalunya Escola Industrial Millora de la neteja. 1

I Plaça Catalunya Escola Industrial Millora del manteniment urbà. 1

I Plaça Catalunya Escola Industrial Promoció del comerç del barri 1

I Vallparadís Acabament de la estació dels FFCC de Vallparadís. 1

I Vallparadís Evitar que les mares col·lapsin els carrers a les entrades de les escoles. 1

I Vallparadís Lluita contra l'incivisme 1

I Vallparadís Millora de la mobilitat. 1

I Vallparadís Millora de la neteja. 1

I Vallparadís Millora del manteniment urbà. 1

I Vallparadís Policia de barri amb capacitat de suport i recolzament de les necessitats del barri i implicació amb els veïns. 1

I Vallparadís Promoció del comerç del barri 1

II Montserrat Desenvolupar projecte d'integració social 1

II Torre-sana Lluita contra l'incivisme 1

III Can Palet Millora de la zonificació escolar i lluita contra la creació de guettos 2

III Can Palet Reurbanització dels carrers de Can Palet, amb arbres. 1

III Can Parellada Millora de la vigilància i la seguretat. 1

III Segle XX Millora de l'oferta de comerç de proximitat 4

III Segle XX Millora del manteniment urbà. 2

III Segle XX Aprofitar les naus en desús per a usos comunitaris 1

III Segle XX Lluita contra l'incivisme 1

III Segle XX Millora de la neteja. 1

III Segle XX Reobertura de cinemes, impuls a Plaça Nova i Segle XXI 1

III Segle XX Suport a la construcció de l`escola Sala i Badrinas. 1

IV Ca n'Aurell Arreglar la circulació d'Arquímedes/Galileu - Rambla 3

IV Ca n'Aurell Estudi de mobilitat rigorós per reordenar el trànsit 1

IV Ca n'Aurell Lluita contra l'incivisme 1

IV Ca n'Aurell Millora de la neteja. 1

IV Ca n'Aurell Millora del manteniment urbà. 1

IV Ca n'Aurell Promoció del comerç del barri 1

IV Ca n'Aurell Reobrir el descampat de Pi i Margall per poder-hi aparcar de franc. 1

IV La Cogullada ALLARGAMENT DEL RODAL DEL PARC ACTUAL FINS A CONNECTAR-LO AMB EL PARC DE VALLPARADÍS. 1

IV La Cogullada SOTERRAMENT DE LA RIERA DEL PALAU EN AQUEST TRAM, CONVERTINT-LO EN LA ZONA DE TROBADA DEL BARRI. 1

IV La Cogullada VOLEM UNA ESCOLA BRESSOL 1

IV La Maurina Més proximitat dels serveis socials, sobretot per la gent gran que viu sola. 1

V Can Boada Pla d'actuació amb els edificis i cases abandonades a causa de l'especulació urbanística. 1

V Can Roca Acabar B40 1

V Can Roca Construir IES Can Roca 1

V Can Roca Construir un CAP 1

V Can Roca Obertura de l'estació de FGC 1

V Poble Nou Zona Esportiva Millora de l'oferta de comerç de proximitat 4

V Poble Nou Zona Esportiva Eliminar zona blava 2

V Poble Nou Zona Esportiva Acabar les obres de les estacions de tren. 1

V Poble Nou Zona Esportiva Millora de l'oferta cultural al barri 1

V Poble Nou Zona Esportiva Millora de l'oferta de comerç de proximitat 1

V Sant Pere L'entorn del mercat del Triomf més el primer tram del carrer Ample illa de vianants 1

V Sant Pere Lluita contra l'incivisme 1

V Sant Pere Millora de la neteja. 1

V Sant Pere Millora del manteniment urbà. 1

V Torrent d'en Pere Parres Massa zones blaves d'aparcament i manca de places d'aparcament per residents. 1

V Torrent d'en Pere Parres Un parc pel Torrent d'en Pere Parres al solar de l'antiga Fupar.  Que BBVA en faci donació a la ciutat. 1

VI Ègara Policia de barri amb capacitat de suport i recolzament de les necessitats del barri i implicació amb els veïns. 1

VI Les Arenes La Grípia Can Montllor Millora de la indisciplina viària. 1

VI Les Arenes La Grípia Can Montllor Millora de la vigilància. 1

VI Sant Pere Nord Ampliació del Parc de la república 1

VI Sant Pere Nord Condicionament d'aparcament al costat del CC Francesc Macià 1

VI Sant Pere Nord Construcció de gimnàs al CEIP Joan Marquès Casals 1

VI Sant Pere Nord Construcció residència gent gran 1

VI Sant Pere Nord Lluita contra l'incivisme 1

VI Sant Pere Nord Millora de la neteja. 1

VI Sant Pere Nord Millora del manteniment urbà. 1
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Patrons de compra 
 

Compra quotidiana 
Vostè personalment, acostuma a realitzar la compra quotidiana de casa seva? 

 
Gràfic 47. Proporció de persones, per sexe i franja d’edat, per 
freqüència de compra. A dalt, dones. A baix, homes. (N=215) 

 

 
 
 
 

 
 
No s’observen diferències significatives, en els 
valors del gràfic, entre homes i dones. Tant ells 
com elles diuen ser els responsables de la compra 
quotidiana de la llar en prop d’un 80% dels casos. 
 
Les diferències per franja d’edat són també poc 
significatives, i en tot cas més associades a 
processos d’emancipació i pèrdua d’autonomia 
que a patrons de comportament diferenciats per 
sexe.

Format i freqüència de compra (quotidià i no quotidià) 

Ens podria dir amb quina freqüència compra...? (Ens referim a qualsevol tipus de compra, quotidiana i no 
quotidiana) 

 
Al comerç de barri. (N=213) Al petit comerç especialitzat de qualsevol punt de la ciutat (N=191) 
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Als supermercats (N=207) Als mercats municipals (N=202) 

  
Als hipermercats o grans centres comercials (N=191) En altres ciutats (N=188) 

  
 
Es dibuixa un patró general de la compra de caràcter setmanal (quotidià alimentari, fonamentalment) amb 
preferència en ordre decreixent pels supermercats, el comerç de barri, els mercats municipals i el comerç 
especialitzat. La compra setmanal en hipermercats o a ciutats de l’entorn té una quota de mercat 
minoritària, a l’entorn del 15%. 
 
Les compres de caràcter mensual es realitzen en ordre decreixent de preferència als hipermercats, al comerç 
especialitzat, als supermercats, als mercats municipals i en altres ciutats. En aquest cas la quota de mercat 
minoritària correspon al comerç de barri, a l’entorn del 5%. 
 
Les compres esporàdiques es realitzen en altres ciutats, als hipermercats i al comerç especialitzat, per ordre 
decreixent de preferència en nombre absolut. Hi ha motius per aventurar la hipòtesi que les fugues 
comercials cap a altres ciutats se centren, doncs, en els subsectors d’equipament de la persona i equipament 
de la llar. 
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Patrons de consum cultural 
 

Valoració de l’oferta cultural de la ciutat 
 

En general, com puntuaria l’oferta cultural de la ciutat en els àmbits següents en una escala de 0 a 10 
essent 0 molt dolenta i 10 excel·lent. 

 
 
Tot i que la valoració de l’oferta és en general baixa, “aproven” les infraestructures culturals municipals, les 
festes populars, les exposicions, el teatre i els festivals de música, audiovisuals i arts escèniques. 
 
Els concerts, les llibreries, la dansa i el cinema obtenen una puntuació inferior a 5. Finalment, l’òpera obté 
una valoració molt deficient. 
 
 

  

Àmbit N que valora Puntuació mitja

Biblioteques 211 6,64

Festes populars 203 6,19

Centres cívics 196 6,07

Museus, exposicions 197 5,69

Espectacles teatrals 198 5,36

Festivals en general (de música, d’arts escèniques, d’audiovisuals) 190 5,25

Concerts 192 4,81

Llibreries 201 4,81

Espectacles de dansa 171 4,80

Cinema 218 4,58

Funcions d’òpera 159 2,77
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Consum cultural 
 

Per a cadascuna de les activitats següents, ens podria dir quantes vegades hi ha anat en els darrers sis 
mesos a Terrassa i fora de Terrassa 

 
Activitat Freqüència d’ús a Terrassa i a fora 

 
Biblioteques (N=216) 

 
Majoritàriament ús local. Un terç dels enquestats són usuaris 

freqüents de la xarxa de biblioteques local. 

 
 

Centres cívics (N=215) 
 

El 52% dels enquestats són usuaris de la xarxa d’equipaments 
cívics, amb patrons d’ús molt diversos. 

 
 

Cinema (N=216) 
 

Consum predominantment de caràcter local. Un 38% dels 
enquestats són espectadors freqüents. 

 
 

Teatre (N=208) 
 

Activitat minoritària. El 58% dels enquestats no ha anat al teatre 
en els darrers sis mesos. El consum de teatre es fa 

majoritàriament fora de la ciutat. 

 
 

Dansa (N=204) 
 

Activitat molt minoritària. El 88% dels enquestats no ha anat a 
espectacles de dansa en els darrers sis mesos. 
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Activitat Freqüència d’ús a Terrassa i a fora 

 
Òpera (N=204) 

 
Activitat molt minoritària. 

 
 

Concerts (N=211) 
 

Activitat practicada per un 60% dels enquestats. Els usuaris més 
intensius tenen major tendència a anar a concerts en altres 

ciutats. 

 
 

Festivals en general (N=205) 
 

En són usuaris un 33% dels enquestats, amb un patró majoritari 
amb tendència a anar a altres ciutats. 

 
 

Conferències (N=214) 
 

Un 68% dels enquestats ha assistit a alguna conferència en els 
darrers sis mesos, majoritàriament a Terrassa. 

 
 

 
 

Festes populars (N=212) 
 

Un 80% dels enquestats ha assistit a alguna festa popular en els 
darrers sis mesos, majoritàriament a Terrassa. 
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Activitat Freqüència d’ús a Terrassa i a fora 

 
Museus i exposicions (N=212) 

 
Activitat practicada per un 65% dels enquestats. Els usuaris més 
intensius tenen major tendència a visitar museus i exposicions 

en altres ciutats. 
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La ciutat i el procés per la independència. 
 

Davant del procés sobiranista que viu el nostre país, quines són les idees que reflecteixen millor la seva 
opinió? 

 
Multiresposta. Ordre decreixent de freqüència. 

 
 
 

Quin considera que ha de ser el paper de la ciutat de Terrassa en relació al procés sobiranista? 
 

Multiresposta. Ordre decreixent de freqüència. 

 
 

Idea N

Per viure millor i poder sortir de la crisi Catalunya necessita urgentment la independència. 119

Catalunya té dret a ser un Estat independent, i no cal justificar-ne els motius. 111

L’únic camí possible és la independència perquè l’autonomisme i el federalisme han fracassat. 86

Un Estat espanyol sense Catalunya no seria viable. 19

L'independentisme és circumstancial. Quan superem la crisi tot tornarà a ser com abans. 8

En una Europa interdependent crear nous estats és innecessari. 7

Catalunya separada de l'Estat espanyol no seria viable. 7

Idea N

El nou Estat s'ha de construir des dels municipis; no en podem quedar al marge. 137

Terrassa ha de liderar, juntament amb altres ciutats, el procés sobiranista. 90

Un poder municipal independentista fort facilitarà l'èxit del procés a nivell nacional. 87

Els municipis i la seva gestió no s'han de barrejar amb temes de política general. 19


