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DISTRICTE de ‘NOU BARRIS’

Dades polítiques

. . . al districte a la ciutat

Abstenció eleccions generals 2011 35.5 31.9

Abstenció eleccions locals 2011 52.4 47
Vot a CIU eleccions locals 2011 15.4 28.2
Vot a PSC eleccions locals 2011 33.7 21.8
Vot a PP eleccions locals 2011 21.1 16.9
Vot a ICV eleccions locals 2011 9.5 10.2
Vot a ERC eleccions locals 2011 3.6 5.5

Vot a CIU eleccions europees 2014 9.6 20.7
Vot a PSC eleccions europees 2014 22.2 12.1
Vot a PP eleccions europees 2014 15 11.9
Vot a ICV eleccions europees 2014 12.2 12.5
Vot a ERC eleccions europees 2014 14.9 21.6
Vot a Podemos eleccions europees 2014 6.6 4.7

Dades socio-econòmiques

. . . al districte a la ciutat

Atur (estimació)1 22.3 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.
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. . . al districte a la ciutat

Renda familiar2 2014 56.8 100

Habitatge

. . . al districte a la ciutat

Preu metre quadrat compra 2013 1567 2454
Preu metre quadrat lloguer 2011 10.2 11.9

Persones per llar 2.5 2.4
Densitat (habitants/hectàrea) 206 157.8

Llars comprades i pagades (%) 44.7 37.6
Llars de lloguer (%) 19.4 30.1
Llars comprades hipotecades3 (%) 26.5 22.5

Llars sense calefacció (%) 13.5 10.7
Llars sense internet4 (%) 45.6 34.6

Població

. . . al districte a la ciutat

Població a Barcelona el 2013 (en milers) 166 1612
Nascuts a Catalunya (%) 52.3 59.2
Nascuts a Espanya fora de Catalunya (%) 31.3 23.3
Nascuts a l’extranger5 (%) 20.7 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 8.4 8.2
Taxa de mortalitat 2014 9.6 9.2
Taxa bruta d’immigració 2014 39.4 47.1
Taxa bruta d’emigració 20146 32.8 33.3

Índex de dependència demogràfica7 60 53
Menors de 14 anys (%) 12.9 12.4
Majors de 65 anys (%) 0 0

Nivell educatiu

. . . al districte a la ciutat

Estudis primaris (%) 34 22.6
Estudis secundaris (%) 42.4 40.3
Estudis universitaris (%) 9.7 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 ‘NOU BARRIS’

La mostra consta de 41 enquestes realitzades des de 40 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): una combinació de desnonaments, gent que està pagant una elevada hipoteca heredada del
boom, i problemes d’accesibilitat (acensors) per a gent grant o amb problemes de mobilitat / muchos piso con
alquiler social, lo que lo convierte en más marginal, no se reparte la gente por otros barrios sin problemas de
marginalidad y emigración todo se lleva a los mismos barrios y se acentúa el 2 problema marginalidad de
los barrios por personas que no respetan los barrio. / manca d’acces a persones grans a pisos amb ascensor,
es van fer pisos de proteccio oficial al costat i no es va donar cap oportunitat a la gent del barri sino que
al contrari s’ha portat gent encara mes marginal d’altres barris degradant encara més el barri, aquest barri
sempre ha estat oblidat!. la politica d’habitatge no esta enfocada al barri sino a aplegar lo pitjor de barcelona
en aquesta zona que queda al marge de la resta de la ciutat, pero aixo si, els que tenim nomina paguem els
mateixos impostos que la resta. / la pobreza..

.
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Altres problemes del barri relacionats amb l’educació i enumerats durant les enquestes (sense filtratge previ):
l’ aposta per part diferents governs generalitat per l’escola privada concertada / la massificació de les aules.
fan falta més escoles i més professors per l’alumnat / en relació a manca d’oferta de 0 a 3 anys. / “al districte
de 9barris l’escola pública, s’està convertint en”“guetos”“” / el problema es principalment el de retallades de
professorat en un barri amb forta composició obrera on manca una educació compensatoria / profesores sin
cualificación, clases con mucha gente, nuevos problemas religión dentro de las clases, y emigración / moltes
famílies pensen que hi ha massa alumnes amb dificultats socials a les escoles del barri i no porten als seus
fills a les escoles del barri i això fa que s’ahagin creat guetos / l’acces basicament es per inmigrants / la falta
de recursos económicos en medios humanos y técnicos. / la falta de recursos económicos en medios humanos
y técnicos..

.
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Altres problemes del barri relacionats amb l’atenció sanitària pública i que també han sortit (sense filtratge
previ): burocratització metges per poder ser visitat per un especialista / falta de medis als centres, centres
tancats per retallades. . . / menys personal / hi ha problemes de salud derivats de les retallades en serveis,
en un districte que el 80% utilitza la xarxa pública. / també combinació per retallades que genere més
temps d’espera, manca de programes integrals de salut, salut mental (augmenten els problemes) / médicos sin
cualificación, hoy en día pocos médicos te miran en los ojos cuando te atiende, imagínate lo que hacen con tu
enfermedad. todo lo pone en google.. / problemes de qualitat per manca de recursos, no per l-atenci’o dels
professionals, que es molt bona.

.
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Inconvenient del turisme al barri:

fan referència a les dades de tots els barris)
índex de preocupació (els punts verds
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Altres incovenients, relacionats amb el turisme, i que afecten al barri (sense filtratge previ): visc a noubarris
no hi ha turisme.. seria bo crar albergs de gestió ciutadana / per ara no han arribat a nou barris, com a
minim de manera clara, per tant aqui encara no molesten. tot i aixi temo el dia en que el turisme arribi aqui.
/ no hi ha turisme, ni el volem. / el turisme no es un element que incideixi en el meu districte, nou barris. /
gairabé no tenim / “a nou barris no hi ha gaire turisme, tot i que el districte va aprovar el”“pla estratègic de
turisme de nou barris”" que ben bé no sabem per a què serveix. / a nou barris encara no ens afecta això. /
no crec que hi hagi turisme al meu barri / el meu barri no te turisme" / en torre baro no creo que tengamos
turismo, falta aria solo hay cada dia mas marginalidad, hay que repartirla porque sino todo va ha peor. / no
hi ha turisme al meu barri / a mi barrio no llega el turismo.

Altres incovenients, relacionats amb el turisme, i que afecten al barri (sense filtratge previ): residencies gent
gran / places o espais que no siguin de ciment / culturals (teatres, cinemes. . . ) / parking gratuito / un
nou casal d’avis on l’aforament no estigui acotat. / casals saturats per manca espai / ens falten espais per
equipaments de barri: un casal de joves que no sigui provisional, auditoris, ampliar espais per horts urbants,
etc. / equipaments: casal de joves, residència, centre de dia / torre baro, hay que adecuar las calles para
peatones, hacer haceras, poner escaleras mecanicas, limpiar las calles, poner en la autopista a 50km/h / oci
( cinemes, actes culturals. . . ) / centres cukturals els caps de setmana, per joves i gent gran. local nou per
l´associació de veins / espais de esbarjos per nens i joves / centro abiertos para jovenes

.
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Quins altres problemes no esmentats en el qüestionari són importants al barri on vius? I per
la ciutat? (respostes en brut, sense filtrar): atenció dones violència genere / manca de recursos per la
integració social de l’emigració i econòmica de gent sense recursos, inseguretat ciutadana (robatoris i drogues
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al carrer), cultura de barri, teixit veïnal, / creació de llocs de feina proximitat / transport interbarris noubarris
sant andreu ciutat ; democràcia / atur / sobretodo recalcar los problemas de vivienda, hay cientos de pisos de
alquiler y compra, vacíos porque están a precios monstruosamente caros. / comunicacio administracio-ciutadà
/ la neteja dels barris de barcelona. la decadencia de les universitats públiques (becas per a estudiants, taxes,
becas d’investigació. . . ), el menyspreu a les carreras socials és inadmissible. / la manca d’escoles bressol,
l’abandonament de barris del voltant, la delincuencia associada a la pobresa. . . / consells de barri de qualitat,
on es treballi a fons els problemes del barri. / la manca de simbols que recordin la memòria de la construcció
de la ciutat. elements que ajudin a crear una major consciència democràtica de la ciutat, que ser ciutadà ha
costat molt esforç. / la neteja, la pobresa energetica, la manca de possibiitats d’adquirir productes ecologics,
la perdua de petits comerciants / falta de feina. / inseguretat / tenim masa desnonaments, suort emocional i
mutu a les persones, comença a ser un barri d’exclusió social / l’atur / educacio per joves / pol.lució / el
comerç del barri / pobresa / pobresa / el paro / la pobresa / neteja i cura de la via urbana: arbres, plantes. . .
/ la pobresa / el més important ara es l’increment de la pobresa que es manifesta de formes diverses / torre
baro, menos marginalidad ya hay suficiente, los pisos sociales para gente normal (que te entienda gente joven
, gente mayor sin ascensor en ciudad meridiana) pero donde se pone marginalidad se convierte en zona poco
vivible / atur, manca de recursos per les escoles, pisos socials, més oferta cultural, fracàs escolar / incivisme,
seguretat, zona saturada d’immigracio amb els problemes que comporta, manca de cultura catalana / manquen
politiques de integraci’o social entre immigrants i autoctons.

.

Tens alguna proposta per al barri/districte que es pogués implementar en el futur? (respostes
en brut, sense filtrar): recursos en proporció als problemes del barri i proximitats dels administradors
dels recursos, explicació del perquè s’emplean el rcursos d’una manera o altra, priorització clara i concissa /
creació alberg de gestió ciutadana, / millora transpor public / equipaments autogestionats per les associacions
del barri / si, hay tantos pisos vacíos que se podrían alquilar a un precio razonable. / si, la creació d’un
organ dedicat a ajudar els nens menys afavorits, que per desgracia són molts. / la constitució d’institucions
que permetin lligar el passat amb el futur. una mena de consells de la memòria democràtica de la ciutat /
serveis d’ajut a les comunitats de veïns i veïnes que pateixen les conseqüencies de la crisis dels seus veïns
i veïnes i es troben en situacions de pobresa energetica de l’edifici amb mediació comunitaria i estudis de
viabilitat economica amb respostes alternatives a la llei de propietat horitzontal i també l’aplicació de la carta
- agenda mundial dels drets humans a la ciutat i la declaració dels drets dels infants / augment del nombre de
policies / més recolçament a tot el treball asociatiu, renda bàsica, empoderament dels pisos buits dels bancs
per les persones sense recursos, treball colectiu / espais de trobada / intercanvi / ajudar al comerç del barri,
asi com a les familias necesitades que son moltes / @9bcabrejada / neteja / en tenim moltes, estem elaborant
el programa de l’av / mas transporte, mas comercio, que recuperen el parque de collserola para el barrio y
para la ciudad, haber si aquí viene turismo, mas limpieza y mucha policía, la inseguridad esta en aumento. /
potenciar les escoles de pares, formació pels aturats, recursos per fomentar les extraescolars de les escoles /
facilitats a les persones grans a pisos amb ascensor, servei de portar la compra a casa de la gent gran igual q
es fa als de caritas, instalacio d’ascensors als pisos de ciutat meridiana, reduccio del soroll de l’autopista
amb reducció de velocitat i pantalles / salari social, pisos per tothom, professionals que treballin al carrer
dinamitzant els diferents colectius i prevenint els conflictes que provoca la pobresa i que treballi espais comuns
entre immigrants i autoctons.
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Perfil del districte de ‘NOU BARRIS’

Data: 31 de Gener del 2015.

Versió: 01 de Febrerer del 2015.

.

.

.

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/ .

12

http://cat.creativecommons.org
mailto:analisi.guanyem@gmail.com
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

	DISTRICTE de `NOU BARRIS'
	Dades polítiques
	Dades socio-econòmiques
	Habitatge
	Població
	Dades socio-demogràfiques
	Nivell educatiu

	Dades subjectives
	Enquestes al districte de `NOU BARRIS'
	Opinions sobre la situació general al barri o districte

	Perfil del districte de `NOU BARRIS'
	Data: 31 de Gener del 2015.
	Versió: 01 de Febrerer del 2015.
	Grup d'Anàlisi de Dades
	analisi.guanyem@gmail.com


