
RESULTATS DE L’ENQUESTA SOBRE

L’IMPACTE DE LA COVID-19
A LA POBLACIÓ DE SANT FELIU

L’Ajuntament ha realitzat una enquesta per conèixer l’impacte del coronavirus a la ciutat, 
realitzada de manera telefònica a 800 persones del municipi, amb preguntes sobre caracte-
rístiques sociodemogrà�ques de les persones entrevistades, incidint especialment en el 
possible canvi de situació econòmica, laboral o d’hàbits quotidians, socials o alimentaris, 
entre d’altres, derivats de l’arribada del virus i el posterior con�nament.

La realització de l'enquesta sobre l'impacte del coronavirus al municipi dona compliment als 
acords del Pacte de Ciutat, l'instrument on es de�neixen les diferents línies d'actuació que 
guien la reconstrucció socioeconòmica de Sant Feliu després de la irrupció de la COVID-19.

El 50,6% de la població valora “bé” o “molt bé”
l’actuació de l’Ajuntament durant la pandèmia

Principals mesures a impulsar segons la ciutadania
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Hàbits

assegura que 
sempre es renta les 

mans diverses 
vegades al dia

a�rma que 
sempre es posa la 

mascareta

con�rma que 
sempre manté la 

distància de 
seguretat de 2 

metres

declara que canviaran 
moltes o bastantes 
coses en els seus 
hàbits quotidians, 

xifra que s’acosta al 
50% entre les dones

assegura que ha 
fet menys esport

95% 83% 77% 40,9% 60% 

Por al Coronavirus

de les dones grans 
encara tenen molta 
por a la COVID-19

de la població ha reduït 
molt o bastant la seva 
vida social per por a la 

malaltia

Entre els joves, només un 
8% reduirà molt o 

bastant la seva vida 
social

Les activitats que més es 
reduiran són les associa-
des amb aglomeracions 
de gent o espais tancats

25% 25% 8% 

Hàbits alimentaris

de les persones enques-
tades assegura haver 
begut menys alcohol

diu que ha menjat 
millor que abans 
de la pandèmia

diu que ha menjat 
pitjor que abans 
de la pandèmia

20% 25% 25% 
a�rma que ha 

augmentat de pes 
durant l’estat d’alarma

44% 

Salut
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2 de cada 10
persones han vist 
empitjorar la seva 

salut durant el 
con�nament

En el cas de les dones, 
puja �ns a 3
de cada 10

Un 60% de la
població enquestada 
ha patit angoixa en 

algun moment

En el cas de les dones, 
puja �ns al 70%

Un 25% a�rma 
haver-se sentit sol/a 

en alguna ocasió

En el cas de les dones, 
puja �ns al 31%


