RESULTATS OBTINGUTS AL QUESTIONARI
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QUE 08? – PROCÉS CONSULTIU
Les dades recollides en aquest estudi provenen de les respostes dels ciutadans i
ciutadanes de Sabadell a un qüestionari que es va subministrar, tal com hem dit, per
dues vies: Internet amb accés a través de la pàgina municipal, <www.sabadell.cat> i
en format paper repartit per diferents punts de la ciutat.
El qüestionari ciutadà és un estudi d'opinió sense representativitat estadística, ja que
és un recull sistematitzat de les opinions dels ciutadans i de les ciutadanes que
voluntàriament han participat en el procés.
El qüestionari està format per preguntes tancades, l'enquestat ha de respondre quina
acció considera prioritària dins d'un eix determinat. També hi ha un apartat obert en
què l'enquestat pot aportar eixos i accions que creu que manquen a l'enquesta.
QUESTIONARI QUE08?
El qüestionari ciutadà s’ha posat a l’abast de tots els ciutadans i ciutadanes de
Sabadell en format paper als Centres Cívics de Sabadell (11), al mercat de
Campoamor i de Merinals, al Servei d’Atenció als joves (SAJ), al Vapor Llonch
(promoció econòmica), a les Biblioteques del Vapor Badia, Safaretjos, i de la Serra i a
la Oficina d’Atenció al Ciutadà (SAC) , a més, també, a la web. www.sabadell.cat a
través del programa CONSENSUS.
El qüestionari era anònim i es demanava únicament l’edat, el sexe i el districte de
residència de la persona que el contestava. Les preguntes s’han dividit en 6 eixos dels
quals s’havien d’escollir un nombre determinat d’accions, els eixos han estat els
següents:
•
•
•
•
•
•

Participació Ciutadana
Habitatge i Patrimoni
Mobilitat
Sostenibilitat i Residus
Progrés Econòmic
Cohesió i benestar Social

A banda, també es demanava que aquella persona que consideres que hi mancava
alguna acció o volia fer alguna reflexió o suggeriment ho indiques.

1. PROCÉS DE COMUNICACIÓ
El procés de comunicació a la població del PROCÉS CONSULTIU PER A LA
CONFECCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE SABADELL 2008 – QUE08? s’ha
fet a través de diversos canals:
1.1. Difusió a través dels mitjans de comunicació locals.
A través dels mitjans de comunicació local s’han dut a terme diferents accions
per tal d’incentivar a la població a participar al procés.
Per una banda es va dur a terme una Roda de Premsa explicant el procés i les
diferents formes de participació i per l’altra es van fer anuncis al Diari de
Sabadell, i Més Sabadell i Sabadell+, cunyes a Radio Sabadell i també una
entrevista a la Tinent d’Alcalde de Participació Ciutadana

També es va posar en el lloc de destacats dins la web www.sabadell.cat i el
seu desenvolupament es va fer des de el programa CONSENSUS
1.2. Carta convidant a participar dirigida a:





Membres dels Plens de Districte,
Participants en processos anteriors
Entitats de la ciutat
Membres dels diferents consells sectorials de la ciutat

1.3. Cartells QUE 08? Repartits a diferents punts de la ciutat.

MEMÒRIA PARTICIPATIVA
1. NOMBRE D’ENQUESTES CONTESTADES
S’han contestat un total de 445 enquestes de les quals 79 s’han contestat a través del
portal municipal www.sabadell.cat i 366 en format paper.
El nombre de dones que han participat han estat 239 que suposa un 54% dels
participants i el nombre d’homes de 206 que suposa un 46% dels participants
La participació per districtes ha estat la següent:









El districte 1 ha tingut una participació de 111 persones que suposa el 25 %
El districte 2 de 68 persones que suposa un 15 %
El districte 3 de 66 persones que suposa un 15 %
El districte 4 de 65 persones que suposa un 15 %
El districte 5 de 33 persones que suposa un 7 %
El districte 6 de 85 persones que suposa un 19 %
El districte 7 de 17 persones que suposa un 4 %

La participació per franges d’edat ha estat







9 persones entre 14 i 17 anys
49 persones entre 18 i 25 anys
106 persones entre 26 i 35 anys
124 persones entre 36 i 50 anys
105 persones entre 51 i 65 anys
52 persones de més de 65 anys

2. PERSONES QUE HAN DEIXAT LES SEVES DADES PERSONALS
En total hi ha 273 persones que ens han deixat les seves dades personals bé
mitjançant un correu electrònic , bé mitjançant l’adreça postal, les quals suposen un
61.35%, per tal que els hi fem un retorn personalitzat dels pressupost finalment
aprovat i de la seva execució.

3. ANÀLISI DE RESULTATS

A continuació presentem els resultats del qüestionari, com també la seva explotació
segons sexe, grups d'edat i districte de residència dels ciutadans/es que l'han respost.
A les taules gràfiques indiquem, amb un número, cadascuna de les accions a
discussió del Questionari. Per tal de saber de quina acció es tracta, cal remetre’s al
Qüestionari Ciutadà, el qual hem reproduït al final del document.
Igualment, a sota de cada taula es comenten breument les dades més importants,
indicant quines són les accions més prioritàries en cadascun dels eixos estratègics.
3.1. RESULTATS PER EIXOS A NIVELL DE CIUTAT
PREGUNTA 1 . PARTICIPACIÓ CIUTADANA
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Un 69.21 % dels ciutadans/es (142 homes i 166 dones) que han respost el qüestionari
es decanten per creure que l'acció prioritària és la de Sensibilitzar la població a
favor dels valors cívics, la convivència en l’espai públic i el respecte pels bens
públics.
En segon ordre de prioritat, un 52% dels ciutadans/es són favorables a l’acció Millorar
el manteniment de l’espai públic i reduir el temps d’espera de resposta de les
incidències
I en tercer lloc amb un 37 % l’acció Impulsar la participació dels ciutadans i
ciutadanes en l’elaboració dels projectes de ciutat, districte o barri.

PREGUNTA 2. HABITATGE I PATRIMONI
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Un 46.1 % dels ciutadans/es (88 homes i 117 dones) que han respost el qüestionari es
decanten per creure que l'acció prioritària és la de Augmentar la inversió en
habitatge de compra.
En segon ordre de prioritat, un 43.6 % dels ciutadans/es són favorables a l’acció
Impulsar el lloguer com a forma de facilitació de l’emancipació del joves.
I en tercer lloc amb un 36.5 % l’acció Promoure la rehabilitació dels habitatges de
la gent gran amb serveis adequats a les seves necessitats

PREGUNTA 3. MOBILITAT
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En primer lloc un 41 % de les persones que han contesta el questionari (96 dones i 88
homes) considerem com a prioritari dins aquest eix Fer complir la llei d’eliminació de
barreres arquitectòniques i continuar la seva execució en l’espai públic (passos
de vianants, pals de llum...)
En segon lloc trobem tres accions que estan al mateix nivell de priorització, entre un 29
i un 31 %, per part de la població, aquestes són (1, 3 i 4): Consolidar les zones de
vianants existents i crear-ne d’altres, Crear línies d’autobus de connexió entre
barris sense el pas pel centre i Ampliar la freqüència de pas de l’autobús urbà.

PREGUNTA 4 – SOSTENIBILITAT I RESIDUS
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Un 50 % de les persones que han contesta el questionari ( 121 dones i 101 homes)
consideren com a prioritari dins aquest eix Ampliar les campanyes de
sensibilització per a la neteja dels espais públics (contra els mobles abandonats,
els excrements de gossos, etc)
En segon lloc trobem tres accions que estan al mateix nivell de priorització, entre un 34
i un 36 %, per part de la població, aquestes són (1, 3 i 11): Reduir els sorolls de la
ciutat, Promoure el desenvolupament sostenible de l’activitat econòmica i arribar
a pactes amb els sectors econòmics per reduir la contaminació ambiental i
millorar l’eficiència en els consum de recursos naturals i Ampliar els espais
verds de la ciutat.

PREGUNTA 5. PROGRES ECONÒMIC
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El 42,5% de les respostes (70 homes i 119 dones ) es decanten per prioritzar l’acció
Ampliar i potenciar l’oferta de formació professional i enfortir els centres
universitaris de la ciutat, millorant la connexió universitat – empresa.
En segon lloc trobem l’acció Enfortir els recursos d’orientació i suport laboral a les
persones que busquen feina a través de l’assessorament i la formació, la qual la
prioritzen un 38% del enquestats
En tercer lloc trobem tres accions que estan prioritzades entre un 28 i un 29 % que
són: Posar en marxa accions per aprofitar els interessos turístics de Sabadell,
tant des de la vessant econòmica com cultural, Donar suport al comerç local i a
les associacions dels diferents eixos comercials de la ciutat i Consolidar les
zones de terrenys industrials i potenciar la creació i la ubicació de noves
indústries a la ciutat.

PREGUNTA 6. COHESIÓ I BENESTAR SOCIAL
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El 42% de les persones que contesten els qüestionari consideren dues accions com a
prioritaries: Augmentar l’atenció social domiciliaria per a la gent gran i Garantir
l’atenció a les dones que pateixen maltractaments físics o psíquica o qualsevol
altra discriminació per raó de gènere.
En segon lloc entre el 36 i el 39 % consideren prioritària les accions: Promoure la
construcció de centres residencials per a la gent gran, Augmentar el nombre
d’escoles bressol i Continuar la promoció de la Igualtat entre homes i dones.
I en tercer lloc han estat valorades tres accions , en un 31%, aquestes són: Fomentar
l’educació permanent al llarg de la vida, Augmentar la dotació de policia de
proximitat i Augmentar el suport de qui té cura de persones deponents.

4. ACCIONS MES PRIORITZADES (entre un 69.2% i un 31, 5%)
1. Sensibilitzar la població a favor dels valors cívics, la convivència en l’espai públic i
el respecte pels béns públics.
2. Millorar el manteniment de l’espai públic i reduir el temps de resposta a les
incidències.
3. Ampliar les campanyes de sensibilització per a la neteja dels espais públics (contra
els mobles abandonats, els excrements de gossos, etc.).
4. Augmentar la inversió en habitatge protegit de compra.
5. Impulsar el lloguer com a forma de facilitació de l’emancipació dels joves.
6. Donar suport al teixit associatiu de Sabadell, valorant-lo com un actiu important de
la ciutat que canalitza la participació dels ciutadans.
7. Ampliar i potenciar l'oferta de formació professional i enfortir els centres
universitaris de la ciutat, millorant la connexió universitat - empresa
8. Augmentar l’atenció social domiciliària per a la gent gran.
9. Garantir l’atenció a les dones que pateixen maltractaments físics o psíquics o
qualsevol altra discriminació per raó de gènere.
10. Fer complir la llei d’eliminació de barreres arquitectòniques i continuar la seva
execució en l’espai públic (passos de vianants, pals de llum, etc.).
11. Promoure la construcció de centres residencials per a gent gran.
12. Enfortir els recursos d’orientació i suport laboral a les persones que busquen feina
a través de l’assessorament i la formació.
13. Augmentar el nombre d’escoles bressol.
14. Impulsar la participació dels ciutadans i ciutadanes en l’elaboració dels projectes
de ciutat, districte o barri.
15. Promoure la rehabilitació dels habitatges de la gent gran amb serveis adequats a
les seves necessitats.
16. Reduir els nivells de soroll de la ciutat.
17. Continuar la promoció de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.
18. Promoure el desenvolupament sostenible de l'activitat econòmica i arribar a pactes
amb els sectors econòmics per reduir la contaminació ambiental i millorar
l’eficiència en el consum de recursos naturals (aigua, energia, materials, sol).
19. Ampliar els espais verds de la ciutat.
20. Augmentar la dotació de policia de proximitat.
21. Fomentar l’educació permanent al llarg de la vida.

Preguntes QUE08? – QUESTIONARI CIUTADÀ
PREGUNTA 1 . Participació ciutadana
1. Sensibilitzar la població a favor dels valors cívics, la convivència en l’espai públic i
el respecte pels béns públics.
2. Treballar per incorporar persones nouvingudes als afers comuns de la ciutat.
3. Impulsar la participació dels ciutadans i ciutadanes en l’elaboració dels projectes
de ciutat, districte o barri.
4. Fomentar i consolidar els òrgans de participació estables: consells de districte,
consells sectorials, consell de ciutat...
5. Afavorir l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació per facilitar la
participació i l’apropament de l’administració a la ciutadania.
6. Crear nous canals i sistemes de participació adaptats a les noves necessitats,
realitats i interessos dels ciutadans.
7. Donar suport al teixit associatiu de Sabadell, valorant-lo com un actiu important de
la ciutat que canalitza la participació dels ciutadans.
8. Posar en marxa una oferta formativa adreçada a les associacions ciutadanes.
9. Millorar l’atenció directa i la informació a la ciutadania i ampliar els horaris de les
oficines d’atenció ciutadana.
10. Promoure la participació de veïns i veïnes en la construcció de nous espais
públics.
11. Millorar el manteniment de l’espai públic i reduir el temps de resposta a les
incidències.

PREGUNTA 2 . Habitatge i patrimoni:
1. Impulsar el lloguer com a forma de facilitació de l’emancipació dels joves.
2. Organitzar la mediació entre propietaris i llogaters per augmentar el parc
d’habitatge de lloguer.
3. Augmentar la inversió en habitatge protegit de compra.
4. Treballar per evitar el procés d'emigració del jovent a altres municipis de la
província a causa de l'encariment de l'habitatge.
5. Fer campanyes de rehabilitació i manteniment dels habitatges per incrementar el
parc d’habitatge disponible.
6. Promoure la rehabilitació dels habitatges de la gent gran amb serveis adequats a
les seves necessitats.
7. Promoure l’habitatge compartit entre gent gran i joves estudiants.
8. Promoure la construcció d’habitatges orientats cap a la sostenibilitat ambiental.
9. Promoure la recuperació del patrimoni arquitectònic de la ciutat amb perspectives
d’utilització per necessitats actuals.
10. Protegir el rodal.
PREGUNTA 3. Mobilitat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Consolidar les zones per a vianants existents i crear-ne d'altres.
Ampliar el nombre de línies d’autobús.
Crear línies d’autobús de connexió entre barris sense pas pel centre.
Ampliar la freqüència de pas de l’autobús urbà.
Ampliar la xarxa de carrils per a bicicletes.
Crear un servei públic de lloguer de bicicletes.
Establir un pla d'aparcaments que respongui al dèficit existent.
Construir aparcaments propers a les estacions de transport públic.

9. Fer complir la llei d’eliminació de barreres arquitectòniques i continuar la seva
execució en l’espai públic (passos de vianants, pals de llum, etc.).
10. Implantar el sistema de rutes segures a les escoles.
11. Prendre mesures per eliminar l’aparcament de vehicles de gran tonatge dins la
ciutat.
PREGUNTA 4. Sostenibilitat i residus
1. Reduir els nivells de soroll de la ciutat.
2. Modificar horaris de recollida d’escombraries per disminuir l’impacte sonor.
3. Promoure el desenvolupament sostenible de l'activitat econòmica i arribar a pactes
amb els sectors econòmics per reduir la contaminació ambiental i millorar
l’eficiència en el consum de recursos naturals (aigua, energia, materials, sol).
4. Potenciar i respectar els valors ambientals, educatius i econòmics del rodal i
facilitar als ciutadans l’accés a aquest espai.
5. Fomentar la reducció del consum d’aigua.
6. Garantir el mínim impacte ambiental de totes les accions, infrastructures i
equipaments municipals.
7. Promoure entre els ciutadans, les associacions i les empreses més sensibilització
pel medi ambient.
8. Fomentar la reducció de residus, la recollida selectiva i l’ús de contenidors.
9. Ampliar les zones de recollida selectiva de residus.
10. Ampliar les zones de recollida pneumàtica i subterrània d’escombraries.
11. Ampliar els espais verds de la ciutat.
12. Ampliar les campanyes de sensibilització per a la neteja dels espais públics (contra
els mobles abandonats, els excrements de gossos, etc.).
PREGUNTA 5. Progrés econòmic
1. Fer una política de coordinació entre les diferents àrees comercials de la ciutat.
2. Ampliar i potenciar l'oferta de formació professional i enfortir els centres
universitaris de la ciutat, millorant la connexió universitat - empresa.
3. Promoure una ciutat dinàmica i innovadora que reforci els sectors emergents i de
valor afegit.
4. Donar suport al comerç local i a les associacions dels diferents eixos comercials de
la ciutat.
5. Completar les infrastructures per potenciar la difusió de les tecnologies de la
informació i la comunicació.
6. Enfortir els recursos d’orientació i suport laboral a les persones que busquen feina
a través de l’assessorament i la formació.
7. Potenciar l’assentament de noves activitats professionals del sector serveis a la
ciutat.
8. Consolidar les zones de terreny industrial i potenciar la creació i la ubicació de
noves indústries a la ciutat.
9. Desenvolupar accions per consolidar el potencial econòmic del centre de la ciutat i
l’Eix Macià.
10. Posar en marxa accions per aprofitar els interessos turístics de Sabadell, tant des
de la vessant econòmica com cultural.

PREGUNTA 6. Cohesió i benestar social
1.
2.
3.
4.

Promoure activament la integració dels col·lectius amb risc d'exclusió social.
Continuar la promoció de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.
Incorporar l’òptica de la igualtat de gènere a les activitats i serveis municipals.
Afavorir la integració de les persones amb disminució en tots els àmbits de la vida
a la ciutat.
5. Incrementar les accions per promoure la participació social dels joves.
6. Optimitzar la utilització dels equipaments públics i privats, promovent la
compatibilitat d’usos en diferents horaris i ampliant l’oferta d’activitats.
7. Promoure l’existència d’uns serveis de salut en què prevalgui l’accessibilitat,
l’equitat i la qualitat.
8. Crear espais culturals, esportius i de lleure de manera equilibrada segons les
necessitats de cada zona de la ciutat.
9. Incrementar i millorar l'oferta d'oci i equipaments per als joves per tal que puguin
comptar amb propostes estables i amb format, contingut i horaris alternatius.
10. Fomentar l’accés a la cultura dels diferents col·lectius que configuren la ciutat.
11. Promoure la construcció de centres residencials per a gent gran.
12. Augmentar l’atenció social domiciliària per a la gent gran.
13. Augmentar el suport a qui té cura de persones dependents.
14. Donar suport a les iniciatives per al manteniment de la vida activa de les persones
grans.
15. Garantir l’atenció a les dones que pateixen maltractaments físics o psíquics o
qualsevol altra discriminació per raó de gènere.
16. Continuar l’impuls a la convivència multicultural, fomentant la integració de les
persones nouvingudes.
17. Augmentar la dotació de policia de proximitat.
18. Fomentar l’educació permanent al llarg de la vida.
19. Afavorir la participació dels nois i noies en les activitats educatives que ofereixen
les associacions de lleure infantil i juvenil de la ciutat.
20. Donar suport a la funció educadora dels pares i les mares i impulsar la formació,
l’assessorament i l’intercanvi entre ells.
21. Continuar impulsant l’escola arrelada al barri, participativa i implicada en les
activitats i els projectes educatius vehiculats a la ciutat.
22. Impulsar actuacions encaminades a garantir l’èxit escolar per al major nombre
d’alumnat possible.
23. Augmentar el nombre d’escoles bressol.
24. Augmentar el nombre de biblioteques i ampliar-ne l’horari.
25. Fomentar la cultura catalana a tots els barris de la ciutat.
26. Promoure el manteniment de la pràctica esportiva entre les noies i nois joves.

