NOTA DE PREMSA

La meitat dels barcelonins no marxaria
mai de la ciutat ni pel doble del sou
Un estudi encarregat per la Fundació puntCAT desvetlla
sorprenents dades sobre el tarannà dels barcelonins.
Amb l’objectiu de donar a conèixer i promocionar entre els barcelonins el domini
d’internet .Barcelona, la Fundació puntCAT ha fet una sondeig entre els ciutadans per
saber si dominen la seva ciutat. L’enquesta ha trencat tòpics arrelats entre la ciutadania,
com per exemple, que un barceloní mai ha visitat la Sagrada Família per dintre (7 de
cada 10 sí que ho han fet) o que seguim allò de ‘la pela és la pela”: La meitat dels
barcelonins no marxaria de la ciutat ni pel doble del sou.
El tarannà d’un barceloní, entre d’altres trets és: simpàtic, ajuda els turistes quan
es troben perduts, va encantat a visitar la sogra, considera que les braves més
emblemàtiques són les del seu barri i acostuma a fer-li mandra allò de fer una
cerveseta amb els companys de feina. Aquestes i d’altres dades estan recollides
al web www.dominalatevaciutat.barcelona des d’on la Fundació puntCAT vol ajudar
que tothom tingui presència a la xarxa, creant una plana web gratuïta per tots
aquells que reservin el seu domini .Barcelona.

www.dominalatevaciutat.barcelona
*Aquest estudi ha estat realitzat per l’Instituto DYM de Barcelona.

RESULTATS DE L’ENQUESTA ENCARREGADA PER FUNDACIÓ PUNTCAT
PER CONÈIXER L’AUTÈNTIC TARANNÀ DELS BARCELONINS/NES:

La meitat dels barcelonins no
marxaria mai de la ciutat ni
pel doble del sou!
La pela és la pela, però ni en temps de crisis
la meitat dels barcelonins marxaria de la seva
ciutat. Ara bé, i l’altra meitat?
Resultats de l’enquesta:
51,1% I tant! La pela és la pela
48,9% Mai! Som de ciutat i ens encanta
Barcelona

Contra tot pronòstic 7 de cada 10
barcelonins han visitat el Temple
de la Sagrada Família (per dins!)
Encara que ens costi de creure, la majoria de barcelonins
gaudeix també dels monuments més concorreguts pels turistes.
Un exemple és que un 68,2% dels ciutadans de Barcelona afirma
haver entrat al Temple Expiatori de la Sagrada Família.
Resultats de l’enquesta:
68,2% Sí, i per dins!
31,1% No
0,7% No, i no sé ni quina línia de metro hi arriba

Gairebé 8 de cada 10 barcelonins
afirmen que van encantats a casa
de la sogra.
Els profetes i vaticinadors dels acudits més atrotinats sobre les
relacions amb la família política necessiten saber que representen
poc més d’un 20% dels ciutadans barcelonins, ja que el 77,7%
afirma estar encantat amb els seus parents (no sabem si la
parella era present quan se’ls hi va realitzar l’enquesta!).
Resultats de l’enquesta:
77,7% No hi vaig obligat/da. Hi vaig encantat/da
22,3% Obligats a anar
5,9% Obligat cada setmana
9,5% Obligat cada 15 dies
6,9% Obligat cada 3 setmanes

Un 81’6% dels barcelonins ajuda
els turistes que es troben perduts
quan visiten la nostra ciutat.
La Ciutat Comtal és el destí més escollit pels ciutadans
europeus per a realitzar una escapadeta de cap de
setmana i és que no només vivim en una preciosa ciutat,
sinó que som uns bons amfitrions.
Resultats de l’enquesta:
81,6% Sí, l’ajudo i l’indico
18,4% Em faig el longuis

Les braves més emblemàtiques no són
ni les del Mandri ni les del Tomás sinó
les que ens serveixen als bars que
omplen els nostres barris.
D’ençà que la ONU va denominar-les el 2008 com a plat típic
espanyol, encara no sabem si ens agraden més les de Madrid
o les de Barcelona , i de fet, tampoc tenim clar quines són les
braves més emblemàtiques de la nostra ciutat. Gairebé el
40% dels enquestats ha contestat que... “variades!”. Mentre
els seguidors del Bar Tomás i el Mandri segueixen discutint,
nosaltres seguirem intentant esbrinar aquest misteri.
Resultats de l’enquesta:
39% Altres
35,1% Bar Tomás
18,4% Prefereixo no dir-ho perquè sigui un lloc secret
7,5% Mandri

Un 44,3% dels barcelonins posen
excuses per no haver de sortir a fer
una copa amb els companys de feina.
A Barcelona ens agrada menjar al carrer, gaudir de les terrasses,
sortir a córrer, passejar en bicicleta, i fins i tot, de vegades, anar
a prendre una cervesa amb els companys de feina. Això sí, una
mica d’afterwork però sense passar-nos... que si no fa mandra!
Així ho ha declarat el 41% dels enquestats, molt ajustat amb el
44,3% que declara que normalment s’excusa per no anar-hi. La
ciutat està dividida entre els que proposen i els que fan veure
que no poden.
Resultats de l’enquesta:
44,3% Fa mandra, normalment poso una excusa
per a dir que no puc
41,0% Un dia per setmana
14,8% Més d’un dia per setmana

Els barcelonins som simpàtics
i així ho reconeix un 80,7%
dels enquestats! :)
Gairebé el 80% dels barcelonins es considera simpàtic;
ara falta esbrinar si al 20% restant els manca l’àvia
o si de sossos només en tenim la fama.
Resultats de l’enquesta:
80,7% Simpàtics
19,3% Antipàtics

1 de cada 3 barcelonins admet
que escull el parc per lligar
El lloc preferit dels barcelonins per lligar sembla ser el
parc (un 30,2%), molt seguit de la feina (29,8%), i també
del carrer (23%)... També pot ser, que per a un barceloní,
qualsevol lloc sigui bo per mostrar els seus encants; ja
sigui portant al gos a passejar o fent una pausa a la feina…

Resultats de l’enquesta:
30,2% Als parcs
9,2% Al transport públic
29,8% A la feina
7,9% Al supermercat
23% Al carrer

Gairebé la meitat dels barcelonins,
no pot evitar acomiadar-se amb
un “déu” quan marxa de viatge.
Acomiadar-se dient “déu” és un afegitó de difícil substitució
quan estem fora de casa... però la nostra sensibilització amb
la integració lingüística dóna els seus fruits i a poc a poc anem
millorant. Ja gairebé més de la meitat dels barcelonins ho
intenta en la llengua local!
Resultats de l’enquesta:
56,1% En la seva llengua
43,9% Dient ‘déu’

Els turistes coneixen llocs de
Barcelona que un 43%
de barcelonins desconeixia.
Bé sigui perquè aprofitem per anar a llocs habitualment
aclaparats per turistes o bé perquè simplement sortim
de les nostres rutines ... el cas és que a gairebé la meitat
dels barcelonins, el fet de rebre visites de forans, ens ajuda
a conèixer més la nostra ciutat i aprendre coses noves.
Resultats de l’enquesta:
43% Els turistes m’han fet descobrir coses noves de Barcelona
57% Els turistes no m’han fet descobrir coses noves de Barcelona

La majoria dels barcelonins
evita fer el transbord de Passeig
de Gràcia.
Quasi el 90% dels barcelonins prefereix evitar el transbord
entre la línia verda i la groga/lila en aquesta estació de
metro, ja que el seu passadís és relativament llarg... potser
si l’incloem en la nostra rutina esportiva ens posem en forma!
Resultats de l’enquesta:
85,2% Sí, és massa llarg
14,8% No, i em cronometro per veure quant trigo

La meitat dels barcelonins admet no
menjar cap dels plats típics dels dinars
de cap de setmana.
Paella, fideuà, pollastre a l’ast o canelons són plats típics dels
dinars de cap de setmana dels catalans, i per extensió, dels
barcelonins, però representen, segons aquest estudi, només
un 48,9% del nostre menú de diumenge. L’altra meitat dels
habitants de Barcelona admet que menja molt variat, no
sabem si amb això volem dir que alternem la cuina més
nostrada amb l’oferta de food-truck i/o de sushi.
Resultats de l’enquesta:
22% Paella o Fideuà
20,7% Pollastre a l’ast
6,2% Canelons
51% Molt variat
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