Accommodating Creative Knowledge –
Competitiveness of the European Metropolitan Regions within the
Enlarged Union
(Adaptant el coneixement creatiu: competitivitat de les regions

metropolitanes a l’Europa ampliada)

http://www2.fmg.uva.nl/acre/index.html
QÜESTIONARI
El present qüestionari forma part d’un ampli projecte de recerca europeu que analitza
l’impacte de les indústries de coneixement intensiu i les emergents indústries creatives sobre
la competitivitat a diverses regions metropolitanes europees. Mitjançant una aproximació
comparativa, dins la qual s’inclouen 13 àrees metropolitanes europees, el projecte tracta
d’estudiar de quina manera el grau de creativitat, innovació i coneixement són claus per a
l’èxit del desenvolupament econòmic a llarg termini. Com a persona que treballa en un sector
econòmic que ha exercit un rol central en el desenvolupament de la Regió Metropolitana de
Barcelona, considerem molt important la seva contribució en aquesta recerca.
Estem interessats a obtenir el seu punt de vista sobre els següents aspectes:
•
La seva vida a la ciutat (o municipi) on viu
•
La seva feina i entorn laboral
•
El seu barri i entorn ambiental
La seva col·laboració en aquest projecte, per suposat, és totalment voluntària i aquesta
enquesta compleix amb els estàndards ètics vigents i empleats pels investigadors. Les seves
respostes seran guardaran l’anonimat i seran confidencials. El qüestionari no durarà més de
20 minuts.
Completi el qüestionari amb les següents indicacions, si us plau:

•
•

Trií la seva resposta amb cura assenyalant amb el signe √ la casella apropiada

•

Li estaríem agraïts si emplenés el qüestionari utilitzant un bolígraf i no un llapis.

Si desitja canviar la seva resposta haurà de canviar el signe de la resposta
incorrecte per X

Gràcies pel seu temps i col·laboració
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Qüestionari No. (per a l’enquestador)
Nº enquestador//nº enquesta//sector
econòmic o tipus de
llicenciatura//ciutat on treballa
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SECCIÓ A – SATISFACCIÓ AMB LA CIUTAT
Les següents qüestions estan relacionades amb el temps que vostè porta vivint a
Barcelona i les principals raons per romandre aquí.
Seleccioni la seva resposta amb cura assenyalant amb el signe √ a la casella apropiada
A1) Quan temps fa que viu a el seu municipi?
Menys d’un any
Entre un i 2 anys
Entre dos i 5 anys
Entre 5 i 10 anys
Més de 10 anys

Nom de la ciutat o municipi.................................................
A2) On vivia vostè abans de traslladar-se a la seva adreça actual?

A aquest municipi però a un altre barri
A una altra ciutat/poble dins de la Regió, de
Barcelona província o de Catalunya
A una altra ciutat d’Espanya
Fora a d’Espanya
Fora a d’Europa
(si no s’ha traslladat mai, deixar en blanc)
Nom del barri i/o ciutat on vivia abans.......................................
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A3) Si us plau, senya-li els 4 motius més importants per els quals vostè actualment viu a la
seva ciutat o municipi ( marqui 1 com a més important i 4 com a menys important)
Marqui vostè mateix les opcions.
Lligams
Vaig néixer aquí
personals
La meva família viu aquí
Vaig estudiar a La seva ciutat o municipi
Pròxim al meu entorn d’amistats
Treball

Em vaig traslladar aquí per la meva feina
Em vaig traslladar aquí per la feina de la meva parella
Bones feines i oportunitats
Millors salaris (més alts)

Localització

Grandària (tamaño) de la ciutat
Temps/clima
Bones connexions en transport
Proximitat a entorns naturals (mar, muntanyes, camp)

Característiques
de la ciutat

Habitatge assequible
Disponibilitat d’habitatge
Qualitat d’habitatge
Seguretat per als nens

Gent/Ambient
social

Ciutat oberta a diferents tipus de persones (en termes d’etnicitat)
Mentalitat oberta i tolerant
Ciutat respectuosa a Gays/lesbianes
Llenguatge (possibilitats de comunicar-se amb
Anglès/Espanyol/Italià/Alemany, etc)
Bon ambient i amabilitat general de la ciutat
Diversitat d’ofertes d’oci i instal·lacions per a l’entreteniment
Diversitat cultural
Diversitat d’ambients (jardins, edificis, zones esportives...)

Formació

Presència de bones universitats

Altres raons

(si us plau especifiqui)

A4) Quina de les següents afirmacions s’ajusta més a la seva situació i a la de la seva família?
Volia viure a aquesta ciutat, així que vaig buscar feina aquí
La meva parella volia viure a aquesta ciutat, així que vam buscar feina aquí
Visc a aquesta ciutat perquè vaig trobar feina aquí
Visc a aquesta ciutat perquè la meva parella va trobar feina aquí
Cap resposta és aplicable
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Les següents qüestions fan referència a la seves experiències a la seva ciutat o
municipi com a ciutat i com n’està de satisfet amb aspectes de la seva vida a la seva
ciutat o municipi.
A5) Amb quina freqüència participa de les següents activitats?
Cada
dia

A

Com a
mínim un
cop per
setmana

Menys
sovint

Mai

(No sé)

Anar de pubs i bars

B

Menjar fora de casa (bar, restaurants,etc.)

C

Anar al cinema, teatre i/o concerts

D

Anar a museus i/o galeries d’art

E

Passejar pel centre de la ciutat

F

Excursions a parcs o àrees verdes perifèriques

G

Anar a bars de nit (bars de copes)

H

Esports d’aventures

I

Sortir a parcs

J

Anar a festivals

K

Visitar als amics

L

Participar en Associacions de Veïns o altres
associacions ciutadanes

M

Participar en activitats de caire religiós

N

Participació en treballs comunitaris

O

Participació en activitats polítiques (sindicats, partits
polítics, etc)

P

Altres (si us plau especifiqui)

Ç
A6) Quin grau de satisfacció té amb les següents activitats de lleure i oci a la seva ciutat o
municipi
Molt
satisfet/a
A
B
C
D
E

Qualitat dels pubs

G

Qualitat dels cinemes

I
J

Indiferent

Insatisfet/a

Molt
insatisfet/a

Qualitat dels espais públics
(Places, parcs, etc.)
Qualitat de les instal·lacions
esportives
Qualitat i gamma de festivals I
activitats culturals
Qualitat I gamma de museus /
galeries d’art
Qualitat I gamma de
restaurants

F

H

Satisfet/a

Qualitat de les àrees de
comerç
Arquitectura de la ciutat/
monuments rellevants
Nombre d’associacions/
organitzacions per a activitats
socials
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No sé

A7) Quin grau de satisfacció té amb els següents serveis púbics oferts a la seva ciutat o
municipi
Molt
satisfet/a
A

Satisfet/a

Indiferent

Insatisfet/a

Molt
insatisfet/a

No sé

Qualitat de la xarxa de
transport públic de La seva
ciutat o municipi

B

Transport dins la Ciutat

C

Connexió entre la ciutat I la
perifèria

D

Seguretat als carrers

E

Servei policial

F

Nombre de carrils-bici

G

Qualitat de les Atraccions
Turístiques

H

Seguretat Social

I

Qualitat dels Serveis Sanitaris

A8) Com valoraria els següents aspectes ambientals de la ciutat?
Molt
bé
A

Condicions dels els carrers, paviments i les
aceres de la ciutat

B

Neteja dels carrers I les aceres

C

Serveis de recol·lecció per a reciclar

D

Qualitat de l’aigua per beure

E

Brossa/servei de recol·lecció d’escombriaires

G

Neteja dels parcs de la ciutat

H

Congestió viària (tràfic)

I

Disponibilitat d’espais per aparcar

J

Disponibilitat de carrils-bici

K

Contaminació acústica

L

Contaminació de l’aire

M

Qualitat dels parcs per a jocs de la ciutat

Bé

Intermig

Pobre

Molt
pobre

No sé

A9) En quin grau li preocupen els següents temes de la seva ciutat o municipi:
Molt
preocupant

A
B
C
D
E

Una mica
preocupant

No
particularment
preocupant

No
preocupant

Per a res
preocupant

Volum de crims a la ciutat
Seguretat
Disponibilitat de recursos
per als adolescents
Disponibilitat de habitatge
assequible
Disponibilitat de recursos
per a gent gran
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No sé

F
G
H
I

Possibilitats de feina
Disponibilitat de transport
públic
Disponibilitat de recursos
per a nens
Nombre de grafittis

J

Problemes de drogues

K

“sense sostres”

L

Agressivitat/comportaments
antisocials

M

Prostitució als carrers

N
O
P

Trànsit
Contaminació ambiental (de
l’aire)
Manifestacions a l’espai
públic

A10) Tenint en compte el cost de vida a la seva ciutat o municipi, com de car troba els
següents aspectes
Molt car
A

Preu de l’Habitatge (hipoteca, lloguer)

B

Costos dels serveis bàsics relacionats
amb l’habitatge (gas, electricitat)

C

Cost de les activitats de lleure

D

Cost del transport

E

Cost del menjar I la beguda (de consum
bàsic)

F

Cost general del nivell de vida

Car

Mig

Barat

Molt
Barat

No sé

Les següents qüestions estan relacionades amb la seva experiència de transport i
desplaçaments a la seva ciutat o municipi
A11) Quin és el transport que sol utilitzar vostè i els altres membres de la família per
desplaçar-se fins la feina/escola?Si us plau, marqui la casella més representativa per cada un
dels membres de la família
Especifiqui la
seva relació de
parentesc

A

Camina
nt

Bicicleta

Tren

Cotxe
privat

Tramv
ia

Bus

Metro

En cotxe
però
conduint un
altre

Vostè

B

Membre 2

C

Membre 3
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Altres (Si
us plau
especifiqui)

A12) Com a mitjana, quantes vegades utilitza vostè i els altres membres de la família el
transport públic ?
(Si us plau mantenir el mateix ordre de membres familiars de la pregunta anterior)
Especifiqui la
seva relació
de parentesc

A

Vostè

B

Membre 2

C

Membre 3

Mai

Un cop
al mes

Algunes
vegades
al mes

Un cop a
la
setmana

Algunes
vegades
a la
setmana

Cinc o més
dies per
setmana

A13) Com a mitjana, quan de temps sol durar el seu trajecte a la feina (només anada, un dia
habitual)?
Treballo a casa
Menys de 15 min
15-29 min
30-44 min
45-59 min
60- 90 min
Més de 90 min

A14) Aproximadament, a quina distància està la seva feina (de casa a la feina- només un
trajecte)?
Treballo des de casa
No tinc un lloc fix
Menys d’1 quilòmetre
1-4 quilometres
5-9 quilometres
10-14 quilometres
15-29 quilometres
30 o més Quilometres
No sé

A15) Quants cotxes tenen al seu nucli familiar? Si us plau marqui la casella més representativa
Cap
1 cotxe
2 cotxes
3 cotxes o més
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Les següents qüestions fan referència a la seva opinió sobre “Tolerància” a la ciutat o
municipi.on viu
A16) En quin grau està vostè d’acord amb l’afirmació de que La seva ciutat o municipi és
acollidora per la gent que ve d’altres països?
Molt d’acord
D’acord
Ni en acord ni en desacord
En desacord
Molt desacord
No sé

A17) En quin grau està vostè d’acord amb l’afirmació de que La seva ciutat o municipi és
acollidora per a grups minoritaris (identificables)?
Molt d’acord
D’acord
Ni en acord ni en desacord
En desacord
Molt desacord
No sé

A18) En quin grau està vostè d’acord amb l’afirmació de que la seva ciutat o municipi és
respectuosa amb les persones lesbianes?
Molt d’acord
D’acord
Ni en acord ni en desacord
En desacord
Molt desacord
No sé
A19) En quin grau està vostè d’acord amb l’afirmació de que la seva ciutat o municipi és
respectuosa amb les persones gays?
Molt d’acord
D’acord
Ni en acord ni en desacord
En desacord
Molt desacord
No sé
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A20) En quin grau està vostè d’acord amb l’afirmació de que La seva ciutat o municipi hi ha
tensions entre les persones amb alts ingressos i les persones amb nivell d’ingressos baixos ?
Molt d’acord
D’acord
Ni en acord ni en desacord
En desacord
Molt desacord
No sé
VOLDRIA PREGUNTAR-LI SOBRE EL SEU GRAU DE SATISFACCIÓ GENERAL DE LA SEVA CIUTAT O MUNICIPI
COM A CIUTAT
A21) Creu que la qualitat de vida a La seva ciutat o municipi ha millorat, ha restat igual o a
empitjorat en els últims 5 anys?
Millorat
Igual
Empitjorat
No sé
Per què?_(si us plau contesti a aquesta pregunta oberta
també):_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_
A22) Si vostè ha viscut durant un any o més a algun altre lloc com classificaria vostè la seva
ciutat o municipi com a lloc per viure comparat amb altres llocs on ha viscut?
El millor lloc per viure
Un lloc molt millor per viure
Un lloc una mica millor per viure
Un lloc una mica pitjor per viure
Un lloc molt pitjor per viure
El pitjor lloc per viure
No he viscut a cap altre ciutat o municipi
No aplicable (NS/NC)
A23) On acostuma a passar els seus caps de setmana?
A la meva ciutat
A la Regió Metropolitana però no al meu municipi
Fora de la seva ciutat o municipi però a Espanya
Fora de La seva ciutat o municipi, a Europa
No sé
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A24) Tenint en compte una valoració general, quin és el seu grau de satisfacció de la seva vida
a La seva ciutat o municipi? Si us plau expressi-ho amb una escala de l’1 al 10 ( on 1
seria molt satisfet I 10 molt insatisfet)
Molt
Molt
satisfet
insatisfet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A25) Quina probabilitat hi ha que vostè es traslladi de La seva ciutat o municipi durant els
pròxims 3 anys?
On?

Per què?

Definitivament sí
Molt probable
Una mica probable
No gaire probable
Gens probable

Secció B. SATISFACCIÓ AMB LA FEINA I AMB L’ENTORN DE TREBALL
Les següents qüestions estan relacionades amb el seu treball, amb el lloc on
treballa, i amb el grau de satisfacció de diferents aspectes de la seva vida
laboral.
Seleccioni la seva resposta amb cura assenyalant amb el signe √ a la casella apropiada
B1) Quina és la seva professió actual?
Escrigui Ocupació
B2) Quina és la seva situació laboral actual?
Situació
actual
Empleat
Treballo per a mi mateix /freelance
B3) Quin és el tipus de contracte en la seva actual feina?
Contracte fix indefinit
Contracte per a un projecte específic
Contracte de menys de 12 mesos
Contracte de 12 mesos o més
Contracte temporal per a una agència de treball
temporal
Aprenent o algun altre tipus de contrac te de formació
Sense contracte escrit
Altres (especificar)
(No sé)
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B4) Si us plau descrigui amb poques paraules el que el seu treball actual exigeix
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
B5) Incloent-se vostè, quantes persones estan en empleades en el lloc on vostè normalment
treballa ( treballava)?
Menys de 10
De 10 a 49
50-99
100-249
250-499
500-999
1000 – 1999
2000 o més
(No sé)

B6) Quan de temps porta treballant a aquesta empresa o organització o de freelance?
Anys
B7) Quanta gent, si és que en té alguna, està sota la seva supervisió?
Nombre

B8) Quantes hores treballa per setmana a la seva feina?
Menys de 20
Entre 21 i 30 hores
Entre 31 i 42 hores
Entre 43 i 55 hores
Més de 55 hores
Varia cada setmana
No sé

B9) Quin grau de satisfacció té amb els següents aspectes del seu treball?
Molt
satisfet/a

A

B
C

Satisfet/a

Indiferent

Insatisfet/a

Molt
insatisfet/a

No sé

La sensació d’èxit que
vostè té a la seva
feina
Poder tenir les seves
pròpies iniciatives
El volum d'influència
que vostè té sobre el
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Molt
satisfet/a

Satisfet/a

Indiferent

Insatisfet/a

Molt
insatisfet/a

No sé

seu treball
D

G

Les instal·lacions del
seu lloc de treball
L’estímul intel·lectual
d’aspectes del seu
treball
Les amistats de
l’entorn de treball
La formació que rep

H

El que cobra

I

La quantitat de
vacances pagades
La seguretat a la seva
feina
Perspectives per
avançar a la seva
carrera
La capacitat per
compaginar la seva
vida personal
(família, amics) i
laboral
La oportunitat per
conèixer xarxes de
professionals del seu
mateix camp
Satisfacció general
amb el seu treball

E

F

J
K

L

M

N

B10) Quan de temps pensa que seguirà a la seva empresa o organització o de freelance?
Menys de 6 mesos
Menys d’1 any
Entre 1 i 3 anys
Més de 3 anys però menys de 5
Entre 5 i 10 anys
Més de 10 anys
No sé
B11) Si vostè espera anar-se’n de l’empresa o organització durant el pròxim any, quines són les
dues principals raons, en ordre de prioritat?
Trobar una feina més interessant
Trobar millor sou
Trobar una feina menys estressant
Trobar millors condicions
El meu contracte finalitzarà
Em trasllado fora de La seva ciutat o
municipi
Vaig a viure a un altre país
Altres raons
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SECCIÓ C

SATISFACCIÓ AMB EL SEU BARRI I HABITATGE

Seguim amb algunes qüestions sobre el seu grau de satisfacció amb el seu barri I la
seva vivenda
Seleccioni la seva resposta amb cura assenyalant amb el signe √ a la casella apropiada
C1)

Com definiria l’àrea on vostè viu, tenint en compte la seva situació dins la Regió
Metropolitana de Barcelona

Centre de la ciutat de Barcelona
A la resta de barris de Barcelona
Ciutat o municipi limítrofa (tocant ) a Barcelona
Petita població a la resta de la Regió
Metropolitana
Mitjana o gran població a la resta de la Regió
Metropolitana
(No sé)

Nom de municipi i barri on viu..............................................................
C2) Quan fa que vostè viu a aquest barri o àrea?
Menys d’1 any
Entre 1 i 5 anys
Entre 5 i 10 anys
Més de 10 anys

C3) Quin grau de satisfacció té amb els següents aspectes de la vida al seu barri o àrea?
Molt
satisfet/a
A

Proximitat amb la feina

B

Seguretat personal

C

Nivells de soroll de tràfic

D

Nivells de pol·lució

E
F
G
H
I
J

Una mica
satisfet/a

Una mica
insatisfet

Molt
insatisfet

Sense
opinió

Provisió d'equipaments per a
nens
Provisió d’equipaments
sanitaris
El nivell de interaccions socials
dins el barri
L’aspecte del barri
L’accés a comerços
(alimentació, farmàcies...)
Disponibilitat d’espais públics
(parcs, places, etc)

K

Accés a transport públic

L

En general, qualitat de vida al
seu barri
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C4) Compleix les seves expectatives la vida en aquest barri/àrea?
Sí
No

C5) quin grau d’importància tenen els següents factors per decidir-se a viure a l’actual
residència?
Molt
important
A

Distància de casa a la feina

B

Preu de l’habitatge

D

Mida de l’habitatge

E

Disponibilitat d’espais oberts
privats (ex. terrassa, jardins,
balcons,etc)
Proximitat a la família /amics

F
G
H
I
J
K

Pròxim al centre de la ciutat

L

Bona qualitat de les escoles

M

Disponibilitat de guarderies

N

Disponibilitat d’equipaments
per a l’oci
Qualitat de l’entorn del barri

P

Q

Una mica
important

No
important

No
aplicable

Proximitat a serveis /
equipaments
Proximitat a transport públic
Proximitat a vies
principals/carreteres
Pròxim a pubs/bars de copes

O

Bastant
important

Proximitat a espais públics
oberts (e.g. parcs, parcs per
nens, etc)
L’ambient del barri

C6) Quin grau de satisfacció té amb els següents aspectes del seu habitatge?
Molt
satisfet/a
A

Mida de l’habitatge

B

Espai per emmagatzemar

C

Mida de la cuina

D

Mida dels dormitoris

E

Vistes des de l’habitatge

F

Aspectes de seguretat de l’habitatge

G

Equipat amb espais oberts(jardí)

H

Qualitat física de habitatge

Una mica
satisfet/a

Una mica
insatisfet

Molt
insatisfet
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Sense
opinió

I

Espai per a pàrking

J

El nivell de soroll dels veïns

K

(si és en un pis o apartament) La qualitat
del manteniment i del funcionament quant a
gestió de l’edifici
Altres (especificar)

L

C7) Quina de les següents respostes descriu millor la seva situació de tinença?
Propietari sense hipoteca (i.e. sense cap préstam)
Propietari amb hipoteca
Lloguer, pagant lloguer a un propietari privat
Lloguer, pagant lloguer social/o a alguna entitat
pública.
Gratuit
Otros
(No sé)
C8) Si vostè paga lloguer , quin percentatge dels ingressos representa? (ingressos No
individuals, ingressos per LLAR)
0-10 %
11-20%
21-30%
31-40%
41-50%
51-60%
C9) Si vostè és propietari, quin percentatge del seus ingressos representa la hipoteca?
(ingressos No individuals, ingressos per LLAR)

0-10 %
11-20%
21-30%
31-40%
41-50%
51-60%

C10) Considera que el diners que paga pel seu lloguer mensual o hipoteca ...
És molt fàcil pagar-los
És fàcil pagar-los
Es poden pagar
No és fàcil pagar-los
Molt difícil pagar-los
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SECCIÓ D

DADES BÀSQIUES

Aquesta és la última secció del qüestionari, cerca informació bàsica sobre vostè i la
seva família
D1) Si us plau indiqui el seu gènere.
Masculí
Femení
D2) Quina d’aquestes categories descriu millor el seu nucli familiar actual?
Una persona
Marit i muller o parella cohabitant
Marit i muller cohabitant (o parella cohabitant) amb fills
Pare/mare soltera i fills
Marit i muller cohabitant (o parella cohabitant) i altres persones
Marit i muller cohabitant (o parella cohabitant) amb fills i altres
Pare/mare soltera amb fills i altres
Dues famílies convivint
Llars no familiars, incloent persones amb llaços personals
(germans, germanes) o no (amics, companys de pis)
Altres (especificar)

D3) Indiqueu el nombre total de persones que viuen a la llar, incloent-hi vostè
1
2
3
4
5
6 o més

D4) Quin és el seu nivell més alt de formació (Batxillerat,graduat,llicenciat,doctorat...)?
Nivell de formació

D5) On va adquirir aquest més alt nivell de formació?
Nom de la Ciutat
Nom
de
Institució

la
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D6) Si us plau indiqui la casella que millor descrigui el seu nivell d’ingressos inclòs impostos
(Euros). (mensuals bruts) (ingressos No individuals, ingressos per LLAR)

Menys de 500
500- 999
1,000-1,999
2,000-2,999
3,000-3,999
4,000-4,999
5,000-5,999
6,000- 6,999
7,000-7,999
8,000-8,000
9,000-9,999
10,000 o més
No sé/no contesto
D7) Si us plau, marqueu la casella que inclou la vostra edat
15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-78
78-84
85 anys ó més
No contesto

D8) Si us plau indiqui el seu lloc de naixement
Lloc de naixement
D9) Quina és la seva nacionalitat (una o més)
Nacionalitat/s

Ha finalitzat el qüestionari. Un altre cop, gràcies pel seu temps
i col·laboració
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