
EL PRAT

10
desembre 19

Segons 
l’enquesta, el 
Prat destaca 

per l’alt 
nivell de 

sociabilitat 
amb amistats, 

familiars i 
persones 
del barri.

de 7: en les expectatives d’implicació co-
munitària (com creuen que reaccionaria 
el veïnat) davant l’especulació immobi-
liària (preus, desnonaments...), davant 
la remodelació no-pactada d’espais 

Valoració mitjana final

Àmbits a puntuar, de 0 a 10 El Prat 

Comparativa de valoracions entre el Prat, municipis similars i l’AMB

Municipis 
de 50.000 
a 100.000 
habitants

Total Àrea 
Metropolitana

[ El coneixement entre veïns/es

[ El preu i les característiques dels habitatges

[ La centralitat (tot ot està a prop)

[ L’oferta d’equipaments i centres cívics o socials

[ La qualitat dels serveis del barri

[ La proximitat a entorns històrics o naturals (bosc, platja…)

[ La possibilitat de veure’s amb els amics i/o familiars

[ L’ambient al barri

[ La seguretat al barri

[ L’animació als carrers

[ L’animació en parcs i places

[ L’animació a les botigues

[ L’animació als bars i restaurants

[ Es pot confiar en la majoria de persones del barri

[ El tracte entre veïns/es és cordial i respectuós

[ Els veïns/es criden l’atenció a les persones incíviques

[ Expectatives d’implicació comunitària davant la retallada de serveis                                                                                                                          
i d’equipaments públics

[ Expectatives d’implicació comunitària davant la remodelació no-pactada                                                                                                                           
d’espais del barri (parcs…)

[ Expectatives d’implicació comunitària davant els problemes de seguretat                                                                                                                 
ciutadana (furts, drogues…)

[ Expectatives d’implicació comunitària davant l’especulació immobiliària                                                                                                                    
(preus, desnonaments…) 
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del barri (parcs...) i davant la retallada 
de serveis i d’equipaments públics; “els 
veïns/es criden l’atenció a les persones 
incíviques”, i “es pot confiar en la majoria 
de persones del barri”. No obstant, tot i 

ser aquestes cinc les puntuacions més 
baixes, estan per sobre o pràcticament 
igualades a les mitjanes metropolitanes 
i de municipis similars. 

Al Prat, menys riscos 
per a la convivència

Un dels aspectes de l’enquesta que mos-
tren més clarament la bona situació del 
Prat respecte del conjunt metropolità 
són els riscos que la població detecta: no 
tenir amb qui parlar, no tenir relació amb 
els veïns/es, no tenir cura dels espais co-
muns, persones conflictives, etc.  

Les principals diferències a favor 
del Prat es donen en els àmbits de la 
sociabilitat amb amistats i familiars, 
l’organització de les comunitats veïnals 
(es fan reunions, es manté l’edifici en bon 
estat, es cuiden els espais comuns...); i el 
respecte entre persones al barri ❧ 


