INFORME DE RESULTATS ENQUESTA VISUAL PIRÀMIDE
FESTA MAJOR DRETA EIXAMPLE
JUNY 2018
El passat dissabte 2 de juny de 2018, l’Equip
Clínic Cipais va participar a la Festa Major de
la Dreta de l’Eixample proposant una activitat
al carrer.
L’activitat va consistir en la realització d’una
enquesta visual, en forma d’estructura
piramidal, sobre el que “ens fa sentir bé” o
“ens genera patiment” dels diferents àmbits
vitals: familiar, personal i laboral.

Prèviament, s’havien fet unes sessions amb l’equip de pluja d’idees per elaborar els diferents
grups o conjunts de conceptes que apareixien a les diferents cares de la piràmide. A més a més,
es van recollir aquelles que els i les participants van trobar que mancaven per incorporar-les en
un futur. L’objectiu és que l’enquesta visual es pugui realitzar en el marc de festa major de tots
els barris del Districte l’Eixample, ja hi ha data confirmada per realitzar-la a la Festa Major de
l’Esquerra de l’Eixample a finals de setembre 2018.
A la Dreta de l’Eixample hi van participar 69 persones, de diferents barris de Barcelona tot i que
la majoria provenien de la Dreta Eixample, com podem veure al següent gràfic de procedència
de persones enquestades.
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També vam recollir la participació segons sexe i edat, dades en les que podem observar un
lleuger increment de participants dones (57%) envers els homes (43%).
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Alhora podem remarcar la franja d’edat, de 20-40 anys on predomina la participació.
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En l’àmbit personal, es considera que fa sentir bé gaudir d’activitats en companyia, amb un 25%,
aprendre coses noves amb un 24% i tenir projectes personals, amb un 22%.

PERSONAL:
Em fa sentir bé
Tenir projectes personals
22%

25%

Aprendre coses noves
Aficions

12%

24%
17%

Participar activament a la comunitat
Gaudir activitats en companyia

Mentre que les coses que més preocupen són les qüestions socials i polítiques, amb un 24%, fet
que ens sembla rellevant degut a la situació sociopolítica viscuda durant els últims mesos,
decebre algú que estimo amb un 22% i els conflictes amb un 20%. Trobem que la resposta de
les tres preocupacions principals es troben força alineades.

PERSONAL:
Em preocupa
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En l’àmbit professional, les respostes més predominants del que fa sentir bé són la relació amb
l’equip i companys i companyes, amb un 21%, seguit del fet de tenir iniciatives, amb un 20%, i
per últim la motivació per la feina que es realitza.

PROFESSIONAL:
Em fa sentir bé
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Motivació
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Reconeixement
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Tenir iniciatives

De les coses que preocupen en l’àmbit professional es pot destacar en primer lloc i amb una
diferència important de percentatge, el mal ambient laboral. Aquest concepte coincideix amb la
demanda d’usuaris i usuàries que es troben de baixa o en situació de fragilitat emocional, referint
que a la seva feina hi ha mal ambient, sigui amb companys i companyes o amb caps.
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Em preocupa
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Per últim, en l’àmbit familiar trobem que el fet de divertir-se, la confiança i les estones
compartides, són els conceptes més valorats amb 23 i 22% respectivament.

FAMILIAR:
Em fa sentir bé
Estones compartides
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En canvi el que més preocupa és el patiment de les persones que es té estima, amb un 35%, el
percentatge més elevat de l’enquesta seguit de que els passi alguna cosa, amb un 26%. Aquest
fet coincideix també amb el motiu de consulta del nostre equip.

FAMILIAR: Em preocupa
Tensions i desencontres
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Finalitzant l’informe, volem recollir una aportació en l’àmbit personal, com a preocupació:
problemes de salut i malalties, que incorporarem a la proper activitat.
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