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Més del 60% de la ciutadania veu Sant Cugat com una ciutat segura
La caiguda dels robatoris amb força a domicilis es fa notar en
la percepció que la ciutadania té quant a la seguretat a Sant
Cugat. De l'últim observatori Sociològic de Sant Cugat es
desprèn que el 74% dels veïns se senten segurs a casa, un
66,3% consideren el barri segur i un 64,2 veu Sant Cugat com
un municipi segur. En comparació amb l'onada de l'octubre,
l'increment ha estat de tres dècimes en cadascun dels camps.

El veïnat viu a Sant Cugat amb tranquil·litat, en general / Foto: Ajuntament
Ara bé, la percepció està fins a cert punt polaritzada segons la zona on resideixen els enquestats. Els veïns de
Valldoreix són els menys optimistes quant a la seguretat: sobre 10 punts, posen un 6,2 a la seguretat a casa i
un 5,5 al barri. Són notes que contrasten amb les que posen els habitants del centre, que posen un 8,2 a la
seguretat al domicili i un 7,8 al barri.
Els veïns de Valldoreix són els que més inseguretat perceben a casa seva / Foto: Ajuntament
La seguretat al casa i al municipi es fa extensiva al barri / Foto: Ajuntament
Malgrat els pics de robatoris a domicilis i els descensos que s'han produït a la ciutat, la percepció de la
ciutadania al respecte de la seguretat es manté pràcticament inalterable. El 63,6% dels enquestats considera
que, en els últims 12 mesos, el nivell de seguretat a la ciutat és el mateix. Només un 18,3% pensa que hagi
empitjorat; un 16,8% creu que ha millorat.
La percepció és la clau de l'estudi. Per això s'ha preguntat a la ciutadania si han patit fets delictius o si
coneixen casos propers. L'11,2% dels enquestats assegura haver patit algun robatori o intent al seu domicili;
un 8,7% assegura haver estat víctima de robatori; un 4,9% lamenta robatori o danys en el seu vehicle. A l'altra
banda de la balança, més del 80% en el cas de robatoris expliquen que ni ells ni ningú que coneguin han patit
cap fet delictiu d'aquest tipus; en el cas dels vehicles, el percentatge s'eleva al 90%.
La gran majoria de ciutadans no han patit robatoris ni coneixen casos propers / Foto: Ajuntament
Metodologia
Els resultats del 41è Observatori Sociològic s'han extret de 1.000 enquestes vàlides telefòniques i assistides
per ordinador - el 55,3% a telèfons mòbils i el 44,7% a fixes- realitzades entre el 23 d'octubre i el 7 de
novembre del 2019 a homes i dones empadronats a Sant Cugat de 17 anys o més. Per fer-les, s'ha dut a terme
un mostreig estratificat, establint quotes per sexe, edat i zona de residència.
Marco Simarro: Hi ha una millora general en tots els nivells, probablement per la caiguda de robatoris
a domicilis.
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