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Àrea geogràfica d’estudi: Barri

Pregunta de control: Vius al barri?

Qüestió Pregunta Resposta

Hi ha sobreenvelliment al barri? 1. Quina és la teva edat? a) Entre 18 i 30
b) Entre 31 i 49
c) Entre 50 i 64
d) Entre 65 i 84
e) 85 o més

Persones amb formació 
universitària al barri?

2. Tens estudis 
universitaris?

a) Sí
b) No

Ha variat la població d’orígen 
europeu en els darrers anys?

3. Has nascut a Europa? a) Sí
b) No

Percepció del benestar material 4. Com valores el teu 
benestar material: 

a) Deficient
b) Suficient
c) Bo
d) Molt bo

Ocupació dels habitatges? 5. Quantes persones viviu a 
la teva llar? 

a) Menys de 3
b) Entre 3 i 4
c) Més de 4

6. Quantes habitacions teniu
habilitades com a 
dormitori?

a) 1
b) 2
c) 3
d) Més de 3

Quin percentage de residents 
estan en lloguer o pagant una 
hipoteca?

7. El teu habitatge és... a) de lloguer, 
b) pagues hipoteca
c) o ets propietari/ària?

Impacte de la despesa per 
habitatge

8. Quants ingressos nets per
llar?

a) Menys de 800 €
b) Entre 800 i 1000 €
c) Entre 1000 i 1200 €
d) Entre 1200 i 1500 €
e) Entre 1500 i 1800 €
f) Entre 1800 i 2000 €
g) Més de 2000 €

9. Quant pagues de lloguer/
hipoteca cada mes?

a) Menys de 500
b) Entre 500 i 800 €
c) Entre 800 i 1000 €
d) Entre 1000 i 1200 €
e) Més de 1200 €

Proximitat a parcs urbans grans 
"aïllats"

10. Diries que tens un parc 
urbà / zona verda a menys
de 300 m de casa?

a) Sí
b) No

Cohesió-exclusió dels col·lectius 
socials en relació al transport 

11. Diries que el teu transport 
públic més utilitzat es 

a) Sí
b) No
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públic. troba a menys de 300 m?

Població

Propietat

Accessibilitat / Singularitat
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