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DISTRICTE de ‘SANT ANDREU’

Dades polítiques

. . . al districte a la ciutat

Abstenció eleccions generals 2011 31.2 31.9

Abstenció eleccions locals 2011 47.2 47
Vot a CIU eleccions locals 2011 21 28.2
Vot a PSC eleccions locals 2011 28.1 21.8
Vot a PP eleccions locals 2011 16.1 16.9
Vot a ICV eleccions locals 2011 10.8 10.2
Vot a ERC eleccions locals 2011 5.6 5.5

Vot a CIU eleccions europees 2014 15.1 20.7
Vot a PSC eleccions europees 2014 14.6 12.1
Vot a PP eleccions europees 2014 10.7 11.9
Vot a ICV eleccions europees 2014 13.4 12.5
Vot a ERC eleccions europees 2014 23.3 21.6
Vot a Podemos eleccions europees 2014 5.5 4.7

Dades socio-econòmiques

. . . al districte a la ciutat

Atur (estimació)1 18.8 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 75 100

Habitatge

. . . al districte a la ciutat

Preu metre quadrat compra 2013 1579 2454
Preu metre quadrat lloguer 2011 10.8 11.9

Persones per llar 2.5 2.4
Densitat (habitants/hectàrea) 223.6 157.8

Llars comprades i pagades (%) 39.9 37.6
Llars de lloguer (%) 22.9 30.1
Llars comprades hipotecades3 (%) 27.7 22.5

Llars sense calefacció (%) 11.7 10.7
Llars sense internet4 (%) 36.3 34.6

Població

. . . al districte a la ciutat

Població a Barcelona el 2013 (en milers) 147 1612
Nascuts a Catalunya (%) 61.6 59.2
Nascuts a Espanya fora de Catalunya (%) 25.4 23.3
Nascuts a l’extranger5 (%) 17.1 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 8.2 9.2
Taxa bruta d’immigració 2014 36.3 47.1
Taxa bruta d’emigració 20146 31.5 33.3

Índex de dependència demogràfica7 53.3 53
Menors de 14 anys (%) 13.1 12.4
Majors de 65 anys (%) 0 0

Nivell educatiu

. . . al districte a la ciutat

Estudis primaris (%) 25.4 22.6
Estudis secundaris (%) 44.1 40.3
Estudis universitaris (%) 16.3 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 ‘SANT ANDREU’

La mostra consta de 63 enquestes realitzades des de 62 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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filtratge previ): **.
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Altres problemes del barri relacionats amb l’educació i enumerats durant les enquestes (sense filtratge previ):
el sistema pedagogic / sense ies o fp / pocs centres amb projectes educatius d’escola viva i activa / manca de
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places públiques a les escoles bressol / manca de places d’instituts i de formació professional, no tenim cap
centre públic. / manca ajuts publics (governamentals) / falta de mitjans en general / manca oferta pública
d’fp / incultura i mal exemple de la societat adulta i els seus mitjans de comunicació / a sant andreu falten
escoles i instituts. / hi ha dues escoles en barracots. . . .mentre una escola pública té les aules amb parquet. . .
/ manca d’ies i d’escoles bressol / poques places en escola bressol i secundària, els de secundària ubicats en
els extrems del barri. manca de projectes interessants / no estic al cas d’aquest tema. / hi ha més escola
concertada i religiosa q pública i aquesta està en desaventatge d mitjans / ràtios altes.

.
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Altres problemes del barri relacionats amb l’atenció sanitària pública i que també han sortit (sense filtratge
previ): manca de serveis d’urgencies nocturnes / atenció a la salut mental. / durada de temps d’espera per
especialitats / manca de formació bàsica sanitaria de la població // afany de lucre dels proveïdors sanitaris /
acaben d’inaugurar un cuap a l’extrem del barri i han portat allà tot pediatria i les urgències / sobre-saturació
i massificació de l’hospital de referència (vall d’hebron) / solament s’oferta la medicina alopàtica, em sembla
una vergonya que totes les medicines alternatives tinguin que ser privades. / falta de personal. / manca
especialitats mèdiques en els centres d’atenció primària.

.
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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): manca d’activitats
o actes que permetin obrir el barri a barcelona / no hi ha turisme. . . no som cuquis. . . / al.legalitat o fins i
tot il.legalitat d’alguns dels allotjaments (bed and breakfasts, youth hostels, . . . ) / penso que a sant andreu no
tenim gaire problema específic de turisme.

Altres incovenients, relacionats amb el turisme, i que afecten al barri (sense filtratge previ): botigues de
queviures i de serveis / “locals per a entitats del barri / millorar la qualitat dels serveis que hi han. com que
la població al bon pastor es la que és, sembla que els serveis es presten en conseqüència.(ex: tallers centre
cívic, funcionament del gimnàs. . . ) coses”“cutres”“, per gent”“cutre”“?” / equipaments juvenils / espais per
organitzacions veinals-organització ciutadana / aparcament gratuit / rocodrom / espais públics polivalents /
espais de reaprofitament de béns // intercanvi etc // recuperar l’urbanisme històric // rec comtal obert /
voreres més amples al principal eix (carrer gran de sant andreu) així com la pacificació del trànsit a aquest
mateix eix / ludoteques, centres infantils de lleure / aparcament gratuït per els coches. / espai per a gossos
per evitar que les places i parcs es converteixin en grans pipi-cans / manca d aparcaments públics. q acabin
obres la sagrera i s adequin els espais al seu voltant / places gratuites de aparcament / horts / més pipi-can

.
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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): incivismo, suciedad / delincuencia,pobressa extrema i
oblit per part de les administracions / tenim un transport public molt millorable, mes pressencia policial

9



evitaria molts dels problemes d’inseguretat, un govern que escolti / carrils bici entre bon pastor i els barris
fronterés (trinitat vella, baro de viver, sant andreu, la verneda, etc) / serveis socials insuficients. mateixes
ratios de professionals per als barris amb renta per càpita més alta i els de més baixa, el resultat és molta
diferència enla qualitat del servei que es presta. / “inversions en obres públiques que no se sap amb quins
criteris de prioritat es fan. / falta de recursos econòmics / desaparició del comerç de proximitat substituït
per franquícies / el tema de les policies, municipals i mossos d’esquadra que exerceixen en molts casos abús
de poder i tergiversen els fets. són una lacra per a la democràcia i per a l’estat de dret. / brutícia dels
carrers, incivisme amb gossos, dificultat per gaudir de les zones verdes amb els nens perquè els gossos campen
deslligats. la ciutat és molt cara per viure, insuficiència de serveis públics a bon preu (esports, cultura) /
molt trànsit rodat, estacions de tren i metro amb poques escales mecàniques,pocs parcs infantils,poques zones
verdes / facilitats per obrir un establiment, hi ha molta burocracia en el tema de permisos / no hi ha espais
de trobada, desapareix el petit comerç / participacio ciutadana / obres inacabades (la maquinista) i pèrdua de
comerç de proximitat. / manca total de manteniment dels carrers (alfaltament, mobiliari urbá, etc, etc) / els
politics gasten els diners en coses superflues i no arreglen els problemes que tenim / tota la problematica de
la inseguretat ciutadana que genera la guardia urbana i les normatives arbitràries / el manteniment de la via
pública, no tant enquant manca de neteja si no fer pedagogia de la neteja i manteniment del mobiliari urbà /
a sant andreu s’ha de protegir i recuperar l’urbanisme antic del poble. reformar i socialitzar els immobles buit
i deterioratss / —- / falta d’equipaments culturals, d’activitats culturals,. . . / important en problema que
patim de places escolars públiques. / tenim un regidor-cacic, acabar la l9, alt nivell d’atur, espais públics
per fer esport. ciutat-desnonaments, l9, atur. / finalització obres vies ave // millorar connexions amb sant
martí (connexió amb rambla prim, . . . ) // manca de”“camins escolars”" // barrera física i soroll de l’av.
meridiana // per la ciutat: afavorir fiscalment amb exempció de taxes i impostos municipals als comerços
“”no turístics“” (no enfocats bàsicament als turistes) que s’estableixin a “”barris eminentment turístics“” (com
tintoreries, sabaters “”remendóns“”, ferreteries, . . . ) // també per la ciutat: que l’import recaudat per les
taxes d’allotjament turístic es reinverteixin als propis barris més afectats per la degradació turística (i no al
circuit de montmeló o a la pista de gel de pl catalunya) i tot això sigui supervisat també per representants
veïnals (per exemple favb) i no només pels “”lobbies“” turístics com el gremi d’hotelers, etc / fer programes de
participació atraients per a que la gent s’impliqui i es responsabilitzi. i que la veu de la gent sigui vnculant, que
serveixi per alguna cosa, en aquests moments ni ens tenen en compte ni ens volen." / seguretat i civisme / el
barri tenim el problema de les obres del tav. / desmantelamiento de la sanidad publica / al meu barri: manca
de manteniment del paviment dels carrers i del mobiliari urbà / proliferació coloms i cotorres argentines
/ invasió de gossos a places i jardins. a nivell ciutat: creació de barris turístics / falta de vida juvenil
(equipaments, activitats) / la qüestió dl trànsit q és excessiu / inseguretat ciutadana, atur, les reunions del
consell de districte sont per fer veure que existeix participacio quan no es aixi. / la promoción econòmica
i més local que actui al barri / poques places d’aparcament / que no hi hagués regidor, es funcionés per
assemblea oberta. / voreres trencades / oferta d’oci cultural o accés a aquesta informació.

.

Tens alguna proposta per al barri/districte que es pogués implementar en el futur? (respostes
en brut, sense filtrar): que el barrio participe en todas las decisiones / si xerrades informatives i mes
reinserció educacional i laboral real / que tornin les urgencies al cap, que arribi l’h8 a la parada del metro,
busos amb una freqúencia major de pas / carrils bici, poligon industrial regenerat i potenciat, transports als
centres sanitaris nocturns, arribada h8 al metro bon pastor / una paosta seriosa per la escolarització de la
població gitana. / “control de les inversions municipals en obres públiques, etc. / matar tots els rics. /
que es tingui en compte les necessitats dels barris més depauperats i es consideri les opinions i desitjos de
la ciutadania. volem una societat més justa. / construcció d’habitatge públic, millora de l’accessibilitat de
l’estació de rodalies de sant andreu comtal / donar ús social las nombrosos solars buits: zones esportives, parcs,
horts urbans, més centres educatius, etc / implantar algún projecte de rehabilitacio d’edificis i espais publics /
no / una campanya sèria en favor del comerç de proximitat, i prou donar suport als centres comercials. /
que els ciutadans poguem estar mes en contacte amb la administració local / revisió de totes les normes de
convivència versus actuació policial. la politica i la policia al servei de les persones i no del poder / en el mapa
de la formació professional a barcelona l’únic districte que no te oferta pública es el districte de sant andreu.
cal fer un institut potent d’fp per donar cobertura a tot el nord est de la ciutat / conservar les urgencies ambs
el dos caps. mes temps per la visita del metge. menys usuaris per metge / preu del metre quadrat obligatori
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regulat públicament // feines urbanes per a tots els desocupats que ho solicitin a canvi de prestacions socials
//recuperar el rec comtal // independència de barcelona. / — / més treball de proximitat i amb el territori
en diferents aspectes. socials, culturals, polítics. . . / peatonalització del c/gran (vivim a un 7è ben aïllat i
sentim molt soroll. . . ) construcció de l’escola can fabra, maquinista i institut ja!!! / accelerar construcció ies
previst a terrenys fabra i coats // impulsar projecte pacificació del carrer gran de sant andreu // estudi i
implantació de”“camins escolars”" // millora dels carrils bici actuals i construcció de nous / que l’opinió dels
grups dels barris sigui tant important com la general de bna centre. que la veu de cadascú de nosaltres té
el mateix pes. pel canvi social el que tenim és una “”merda“”" / ludoteques municipals i centres infantils
d’educació no formal / crear més espais públics on es puguin instalar cooperatives. / no / mes participacio
ciutadana al ajuntament. / crear grups específics per a la transició al decreixement. / subvencionar mes la
festa major, espai de trobada i convivència entre veïnes i veins.
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Perfil del districte de ‘SANT ANDREU’

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.

.

.
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.
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