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DISTRICTE de ‘SARRIÀ - SANT GERVASI’

Dades polítiques

. . . al districte a la ciutat

Abstenció eleccions generals 2011 24.3 31.9

Abstenció eleccions locals 2011 38.4 47
Vot a CIU eleccions locals 2011 47.9 28.2
Vot a PSC eleccions locals 2011 9.6 21.8
Vot a PP eleccions locals 2011 22.2 16.9
Vot a ICV eleccions locals 2011 5.1 10.2
Vot a ERC eleccions locals 2011 3.1 5.5

Vot a CIU eleccions europees 2014 36.2 20.7
Vot a PSC eleccions europees 2014 5.3 12.1
Vot a PP eleccions europees 2014 18 11.9
Vot a ICV eleccions europees 2014 7.6 12.5
Vot a ERC eleccions europees 2014 14.4 21.6
Vot a Podemos eleccions europees 2014 1.8 4.7

Dades socio-econòmiques

. . . al districte a la ciutat

Atur (estimació)1 8.9 16.9

1Disposem a nivell de barri de dades sobre la població i sobre el nombre d’aturats registrats. Per calcular la taxa d’atur cal
saber la taxa d’activitat (no disponible per barris) i el nombre d’aturats real (més alt que els registrats). Per tant, cal fer una
estimació aproximada. Usant com a referència dades de la EPA del 4rt trimestre de 2013, hem multiplicat la població total per
0.51 per estimar la població activa i hem multiplicat l’atur registrat per 1.38 per estimar la població aturada.

1



. . . al districte a la ciutat

Renda familiar2 2014 185.2 100

Habitatge

. . . al districte a la ciutat

Preu metre quadrat compra 2013 3809 2454
Preu metre quadrat lloguer 2011 13.6 11.9

Persones per llar 2.6 2.4
Densitat (habitants/hectàrea) 72.4 157.8

Llars comprades i pagades (%) 35.1 37.6
Llars de lloguer (%) 34.4 30.1
Llars comprades hipotecades3 (%) 16.1 22.5

Llars sense calefacció (%) 3.3 10.7
Llars sense internet4 (%) 23.4 34.6

Població

. . . al districte a la ciutat

Població a Barcelona el 2013 (en milers) 145 1612
Nascuts a Catalunya (%) 72.8 59.2
Nascuts a Espanya fora de Catalunya (%) 15.8 23.3
Nascuts a l’extranger5 (%) 15.6 21.8

2Es tracta de la ‘renda familiar bruta disponible’, un índex en base a 100 que calcula el servei d’estadística de l’Ajuntament.
3El percentatge de llars amb diferent tipus de tinença no sumen 100 perquè hi ha altres tipus (ex.: ‘herència’, ‘cedides’, . . . )

no recollits en aquesta taula.
4Les dades sobre percentatges de llars amb manques (calefacció, internet) poden contenir errors perquè sovint hi ha

sobre-estimació del nombre de llars (denominador), disminuint llavors el percentatge real.
5Els percentatges no sumen exactament 100 per diferències entre les fonts. Són estimacions aproximades.
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Dades socio-demogràfiques

. . . al districte a la ciutat

Taxa de natalitat 2014 9 8.2
Taxa de mortalitat 2014 9.1 9.2
Taxa bruta d’immigració 2014 40.5 47.1
Taxa bruta d’emigració 20146 27.5 33.3

Índex de dependència demogràfica7 62 53
Menors de 14 anys (%) 15.6 12.4
Majors de 65 anys (%) 0 0

Nivell educatiu

. . . al districte a la ciutat

Estudis primaris (%) 8.8 22.6
Estudis secundaris (%) 35 40.3
Estudis universitaris (%) 39.8 23.9

Nota: Moltes estadístiques oficials es calculen en base a enquestes que no són representatives, sovint ni tant
sols a nivell de districte. Per exemple, la taxa d atur, que és el percentatge d’aturats sobre la població activa,
no es pot estimar a nivell de barri perquè la població activa es calcula en base a la EPA, que només és
representativa a nivell de ciutat. En aquestes circunstàncies només es pot fer una aproximació en base al
nombre d’aturats i el nombre de persones en edat de treballar. Un altre cas similar és la taxa de risc de
pobresa, que es calcula en base a l’enquesta de condicions de vida de tota la ciutat.

6Taxes per cada 1000 habitants.
7Calculat pel servei d’Estadística de l’Ajuntament en base a la seguent fórmula: (Població 65 i més / població de 16 a 64)

x100
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Dades subjectives

La informació que apareix a continuació ha sigut recollida mitjançant enquestes fetes a través d’internet
(http://goo.gl/OfqwdC). Tot i que l’enquesta segueix en funcionamenta, les dades que aquí es presentan van
ser descarregades el 28 de gener del 2015, després de més d’un mes de funcionament. Aquesta descàrrega
quan encara està en funcionament té per objectiu el poder aportar informacions que puguin ser d’utilitat pel
diagnóstic dels barris uq està fent Guanyem. És molt important ser conscients de que la informació que
presentem no té cap significació estadística (i menys a nivell de barris) que permeti fer inferències
amb un mínim de certesa.

En pràcticament tots els casos, la mostra aconseguida no és encara gaire gran. A més, aquesta mostra no és
mai, com veurem a continuació, aleatòria. És per això que demanem NO pendre les informacions recollides
en aquesta secció com a dades representatives del conjunt de la població de barris o districtes, sinó més aviat
com a opinions puntuals a títol personal. Per descomptat, aquests apunts sobre el conjunt de la mostra no lis
treuen importància a cadascuna de les valuoses opinions recollides, les quals, per si mateixes, també expliquen
bona part de la realitat del barri o districte (i per això les oferim).

Enquestes al districte de ‘SARRIÀ - SANT GERVASI’

La mostra consta de 127 enquestes realitzades des de 47 IPs diferents. Com es pot comprovar a
continuació, el perfil de les persones enquestades està esbiaixat i no és representatiu del conjunt de la població
del barri o districte:
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Opinions sobre la situació general al barri o districte
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Altres problemes del barri/districte relacionats amb l’habitatge i enumerats durant les enquestes (sense
filtratge previ): esceso de casa de ocupas en su mallo ria estranjeros / existeix un pla parcial amb assetjament
immobiliari perpetrat per l’administració pública. / tenim habitages afectats i fora de ordenacio siguen primera
i unica vivienda / habitatges amb afectacions urbanistiques amb moltes trabes per fer obres de millora, llogar
i vendre / manca de pisos de lloguer social / regulació llei en mans de l’estat / expulsió del barri dels joves
/ desallotjaments de pisos ocupats / autogestionats / relació amb salaris / no conec prou el tema, però
segurament hi ha bastants pisos buits en mans de bancs.

.
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Altres problemes del barri relacionats amb l’educació i enumerats durant les enquestes (sense filtratge previ):
el tranport tmb bus barri 118 no fa els horaris escolars i frecuencia, es el unic tranport public que tenim aprop
/ aquí el cotxe és imprescindible per moure’s. no hi ha transport públic cap a les escoles (el bus del barri no
serveix) / gran concentracio escola concertada religiosa i privada / moltes escoles concertades religioses /
gran concentración de escuelas concertadas / en el nostre barri hi han les grans diferencies entre l´escola
pública i privada, / no hi ha a sarria-sant gervasi / massa inmigració a l’escola pública / manca de recursos
publics / horaris / acces a escola publica dels teus fills / manca d’escoles bressol públiques / només hi ha
una escola pública a prop de casa, i son 20 min a peu. / manca de recursos per ensenyament / manca de
guarderies.

.
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Altres problemes del barri relacionats amb l’atenció sanitària pública i que també han sortit (sense filtratge
previ): els cap de semana es cuan ja mes gent al barri, faria falta servei sanitari, antigament teniam creu roja
i guardia urbana / els serveis d’emergència triguen a arribar des de barcelona / manca de plaçes hospitalaries
publiques / listas de espera / llistes d’espera / interesos privats del gestor / residencies geriatriques publiques
/ durada de temps d’espera per les proves / a sarrià tenim neteja bucal gratuïta, poques cues per al metge de
capçalera, etc. uns privilegis que altres barris no poden gaudir, i no sembla just. / dificultat per accedir al
cap / el cap esta lluny i no hi ha transport public / está lejos / temps d’espera a les urgències d’hospitals
com el clínic; derivacions a d’hopitals públics a privats com el sagrat cor. / manca informacio, formacio i
coordinació entre centres d’urgencies / el cap està molt lluny.

.
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Inconvenient del turisme al barri:

fan referència a les dades de tots els barris)
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Altres incovenients, relacionats amb el turisme, i que afecten al barri (sense filtratge previ): “un esceso a
la alta de casas con”“ocupas”" / no hi ha turisme. . . . per sort / el “”turisme“” que patim aquí és el dels
“”domingueros“” de barcelona els caps de setmana" / donar la prioritat al turisme en detriment del barri / en
el meu barri sarrià no hi ha gaire turisme i tampoc en volem / no n’hi ha molt / botigues de souvenirs, no
culturals / botigues de souvenirs, no culturals / botigues de souvenirs, no culturals / dona vida / no massa
turisme al barri

Altres incovenients, relacionats amb el turisme, i que afecten al barri (sense filtratge previ): al horari del bus
del barri , dons pasa cada hora i vint m i no nia als festius / espais de socialització i per entitats / gimnàs
/ espais per a joves / cineme, teatre / cinemes, teatres / poliespotius municipals / es un barri ben sortit /
voreres per a peatons més amples (en moltes has d’anar en fila india i no pots conduir cotxets, cadires de
rodes) / poder circular peatones por las aceras / aparcament gratuït / cap / parkings publics / parquings
publics / llocs d’aixoplucs / centre sanitari / comerços / hi han zones verdes però plenes de caques i pipis
de gos, i els nens no les poden gaudir en plenitud. / zones per a esport publiques / espais de joves / mes
autobusos

.

9



Molt
insuf.

Insufi
cients Bé

Exce
ssives NS/NC

Quina capacitat d'opinar i influir tenim?

de tots els barris representades en punts verds)
influència ciutadana en polítiques municipals (dades conjuntes

%
 d

e 
pe

rs
on

es

0
10

20
30

40
50

Molt
insuf.

Insufi
cients Bé

Exce
ssives NS/NC

Al barri hi ha instàncies de vida associativa?

tota la mostra de Barcelona està als punts verds)
cooperatives, entitats culturals, etc. (l'opinió de

%
 d

e 
pe

rs
on

es

0
10

20
30

40
50

.

Sí. No No ho sé NS/NC

Semblaria bé escollir regidors de districte?

(punts verds representen totes les entrevistes realitzades)
regidors escollits directament per la ciutadania

%
 d

e 
pe

rs
on

es

0
20

40
60

80

.

Quins altres problemes no esmentats en el qüestionari són importants al barri on vius? I per
la ciutat? (respostes en brut, sense filtrar): forta contaminacio electromagnetica procedent de la torre
de collserola i altres antenes a la muntanya del tibidabo / el bus del barri pasa cada hora am curanta minuts i
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els festius no nia cap / tenir que pagar peatge als túnels de vallvidrera per comunicar-nos amb la resta del
municipi. / prevencio de incendis, neteja del sota bosq, camins , anula tots el cadenats del camins de la
serra collserola (avisan amb senyal la prohivisio de circular vehicles amb motor deixan sol serveis i veins) /
les afectacions urbanístiques, la neteja dels boscos, falta de serveis, falta de conservació del paviment, falta
de il·luminació en algun sector / barcelona és una ciutat molt cara, paguem pràcticament per respirar. en
el nostre cas, fer servir els tunels de vallvidrera per anar al districte, per exemple, ens costa un ronyó /
poc transport públic / acces als regidors de paraula i no per formulari / l’atenció a la gent gran. places
públiques de residències per a gent gran / poca conexió social amb altres barris / poca connexió social amb
altres barris / encariment pisos i transport / el preu de la vivenda, molt cara / problemas de circulación
importantes a la hora de la entrada en las escuelas / bruticia al carrer, transport public insuficient / hem de
seguir millorant la xarxa de transport públic, més densitat de xarxa i més freqüència, també en festius i nits.
/ s’està convertint en un parc temàtic comercial / connectivitat transport public / anarquía en las aceras
motos coches bicicletas / ña manca de participació de la ciutadania en les decisions que pren l’ajuntament,
sobre tot en relació amb les despeses que es planifiquen, no sempre necessàries i quasi sempre no prioritàries
per a la gent / atomització / aparcaments públics. / el nostre barri és principalment de convergencia i pp
, per tan està tot relacionat amb la seva ideologia de dretes / no hi han zones esportives per a la tercera
edat / no hi han zones esportives per a la tercera edat / no hi han zones esportives per a la tercera edat
/ atenció a la gent gran / antes biblioteca, pero han puesto una, me parece un barrio privilegiado, faltan
guarderías y colegios públicos / encariments de preus de productes bàsics (supers, botigues, bars. . . ) / neteja
/ no hi ha masses espais culturals / falta vigilancia policial / participació mes activa / ajuda a la gent gran /
espai urbà abandonat / mejorar la movilidad para los peatones y bicicletas / preus cars en comerços / oci
i soroll nocturn durant els dijous, divendres i dissabte; pixums dels gossos en carrers secundaris. per a la
ciuta, grans problemes són el turisme, la privatització de serveis i espais públics i les nombroses mancances
i encariments del transport públic. i la ciutat ha de ser concient del gran valor dels espais naturals de la
rodalia: el parc agrari com a font d’aliments, aigua i reserva biodiversitat, i collserola com a gran reserva
també de biodiversitat (són dos espais que no s’han d’hiperfreqüentar i que cal protegir al màxim). a bcn
tampoc no s’hi haurien de oplantar espècies invasores. / tenim una esglèsia davant de casa que el cap de
setmana fa servir el carrer com a aparcament com li surt, sense contenplacions i amb el consentiment de la
urbana. / preus en general / pobresa, gossos / envelliment de la població, aïllament de la gent gran / neteja
/ el mercat no te en compa els veins, fan festes a la nit amb molta llum i musica amb alt volum / en la
distribució dels ingressos públics entre àmits de govern, els ajuntaments haurien de comptar, amb més de la
tercera part / falços carrers peatonals / falços carrers peatonals / manca de relació dels polítics i regidors amb
la gent / ambient a les plaçes (borratxos) / crec que a la ciutat en general hi ha més problemes que al meu
barri en particular. / corrupció, manca de transparència en les adjudicacions públiques, dubtosa utilitat de les
obres que fa l’ajuntament. / manca d’espais culturals per infants i juventut / la mobilitat a tota la ciutat,
sobretot pel que fa a les poquíssimes places d’aparcsment per a motos, darrerament a això se li suma la grua
municipal retirant motos de la vorera. jo necessito la moto i la politica municipal es punitiva. / estoy a favor
del turismo como industria que contamina menos que otras, de airbnb, de uber, de toda economia colaborativa
/ desaparicio dl comerç de sempre / els mitjans d’opinió son inadequats / falten espais públics de reunió
(places, zones de passeig, etc.) / transport public insuficient / accesibilitat ferrocarril (no adaptat).

.

Tens alguna proposta per al barri/districte que es pogués implementar en el futur? (respostes
en brut, sense filtrar): monitoritzar els nivells de contaminacio electromagnetica i velar perque estiguin a
uns nivells raonables per la salut i el descans de les persones (especialment a les hores de dormir) / frecuensia
del bus / regulariça tots al habitages prut afectats, treure el fora de ordenacio, sortida del tunels de vallvidrera
al barri i gratuita, acces a la benzinera desde la carreteraa / instal·lacions esportives: piscina / pantalles
acústiques per protegir els habitants, flora i fauna del parc de collserola del soroll del tren i l’autopista /
acces als regidors de paraula i no per formulari / reduir el trànsit privat a les escoles (rodalies plaça borràs) /
potenciar la vivenda social en habitatges de nova construcció / transport public mes freqüent / bibliiteca /
una biblioteca / propostes solidaries actives per ajudar la gent amb dificultats economiques. reactivació linia 9
/ reservar zones dels parcs públics com a horts urbans. sembrar llimoneres, llorer, etc. / el barri de sarrià
cada cop és més per als rics i menys per la gent corrent. fins hi tot el cas antic del barri, les botgues ja no
son de comerciants locals sinó d’empreses multinacionals i de les elits. / protecció del comerç del barri i
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conversió en barri verd patromini natura / acabar la linea 9 del metro / regular estac. a las salidas de los
colegios / augmentar el nivell d’informació que rep la ciutadania i la seva participació en la vida del barri. /
metro / mes serveis piblics per la gent gran / mes serveis piblics per la gent gran / mes serveis piblics per
la gent gran / falta de manteniment de jardineria / mas jardines para niños y más árboles, ascensor en la
parada de ffcc de putxet para los mayores / impolsar una vida associativa-veïnal més positiva, al voltant de
projectes creatius-artístics. / mes bancs multiples (no mes bancs individuals!) / mes estacions de bicing i
carrils bici / ayudas a personas con problemas económicos / bajar los precios del mercado! / parcs coberts /
posar canxes de basquet i futbol a la plaça rubinstein / millorar el transport públic, més estacions de bicing,
linia 9 de metro / millorar entrades i sortides dels tunels de vallvidrera / accessos al parc de collcerola / mas
calles peatonales / fomentar vida de barri / més carrils bici i treballar perquè els pares no vagin a buscar els
nens al col·le amb cotxe. més bicing / s’han de crear escoles públiques, o les concertades fer-les públiques. /
mes espais de lleure per participar al barri galvany / millorar l’entorn del barri galvany / fer pressupostos
participatius amb capacitat de decisió per part de representants directes (revocables en qualsevol moment)
per determinar on fer inversions i despesa. / parlar i tenir contacte amb la gent del barri / crear espais
per gossos / destinar el pressopost que actualment es dedica a eixamplar voreres a guarderies, serveis per a
la gent gran, centres esportius, reduir el preu del transport public i millorar les línees, etc. / augmentar el
nombre de places escolars públiques en tots els nivells educatius / pacificar els trajectes, sobretot de cara els
nens. fer carrils bici. / aprofitar mes els recursos humans que hi han / casals pels joves / isos tutelats per
la gen gran / fer més carrers peatonals / cuidado de bruticia animal / freqüencia bus per anar al cap (esta
lluny) / parlar amb el regidor directament / ascensor per . . . (?).
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Data: 31 de Gener del 2015.

Versió: 01 de Febrerer del 2015.
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.

.

Aquest informe ha estat desenvolupat pel Grup d’Anàlisi de Guanyem Barcelona.

La llicència que dóna cobertura a l’informe és una llicència Creative Commons (CC) del tipus BY-SA. Des
del Grup d’Anàlisi de Dades de Guanyem creiem que tota persona ha de ser lliure de reproduir, millorar
i supervisar tot tipus de conclusió basada en l’anàlisi de dades quantitatives i per aquesta raó optem per
distribuir el nostre material sota una llicència de copyleft. La democràcia comença en la transparència, també
a nivell metodològic, eś per això que t’encoratgem a copiar, difondre i enriquir la informació present en aquest
treball. Sense importar si tu obtindràs un benefici econòmic o no, l’únic que et demanem es que també facis ús
d’una llicència CC-BY-SA. Aquesta llicència implica la correcta citació i enllaç a la font i autor del contingut
utilitzat. Si no vols acollir-te a aquesta llicència i vols fer-ne un us directa o indirectament comercial, si us
plau posa’t en contacte amb nosaltres per que te n’autoritzem. Visita http://cat.creativecommons.org per a
més informació.

.

.

.

.

Grup d’Anàlisi de Dades

analisi.guanyem@gmail.com

.

.

.

.

.

.

Grup d’Anàlisi de Dades Guanyem, 2015.

© Aquesta obra està subjecta a la llicència de Reconeixement-CompartirIgual 4.0 Internacional Creative
Commons. Per veure una còpia de la llicència, visiteu http://creativecommons.org/ licenses/by-sa/4.0/ .
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