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BARRI de ‘EL RAVAL’

Dades polítiques

. . . al barri a la ciutat

Abstenció eleccions generals 2011 47.1 31.9

Abstenció eleccions locals 2011 59.6 47
Vot a CIU eleccions locals 2011 20.8 28.2
Vot a PSC eleccions locals 2011 24.2 21.8
Vot a PP eleccions locals 2011 15.9 16.9
Vot a ICV eleccions locals 2011 13 10.2
Vot a ERC eleccions locals 2011 5.7 5.5

Vot a CIU eleccions europees 2014 13.7 20.7
Vot a PSC eleccions europees 2014 16.8 12.1
Vot a PP eleccions europees 2014 10.9 11.9
Vot a ICV eleccions europees 2014 14.8 12.5
Vot a ERC eleccions europees 2014 19.9 21.6
Vot a Podemos eleccions europees 2014 6.9 4.7

Dades socio-econòmiques

. . . al barri a la ciutat

Atur (estimació)1 23.9 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.
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. . . al barri a la ciutat

Renda familiar2 2014 60.3 100

Habitatge

. . . al barri a la ciutat

Preu metre quadrat compra 2013 2401 2454
Preu metre quadrat lloguer 2011 14 11.9

Persones per llar 2.8 2.4
Densitat (habitants/hectàrea) 444 157.8

Llars comprades i pagades (%) 16.8 37.6
Llars de lloguer (%) 55.9 30.1
Llars comprades hipotecades3 (%) 19.8 22.5

Llars sense calefacció (%) 21.2 10.7
Llars sense internet4 (%) 44.5 34.6

Població

. . . al barri a la ciutat

Població a Barcelona el 2013 (en milers) 49 1612
Nascuts a Catalunya (%) 31.9 59.2
Nascuts a Espanya fora de Catalunya (%) 18 23.3
Nascuts a l’extranger5 (%) 55.9 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 barri a la ciutat

Taxa de natalitat 2014 8.7 8.2
Taxa de mortalitat 2014 6.6 9.2
Taxa bruta d’immigració 2014 92.9 47.1
Taxa bruta d’emigració 20146 51.4 33.3

Índex de dependència demogràfica7 34.2 53
Menors de 14 anys (%) 12.2 12.4
Majors de 65 anys (%) 0 0

Nivell educatiu

. . . al barri a la ciutat

Estudis primaris (%) 36.2 22.6
Estudis secundaris (%) 33.6 40.3
Estudis universitaris (%) 17.9 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 barri de ‘EL RAVAL’

La mostra consta de 41 enquestes realitzades des de 41 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): *“inaccesibles per mollts / gentrificació / els pisos turístics . ningú amb 2 dits de seny
vol conviure amb ells / alquileres turisticos / fan fora a la gent que hi viu per convertir-lo en pis turístic.
especulació amb els edificis antics. / pisos turístics que especulen amb els preus del mercat / l’existència de
pisos turístics actua com a crida per propietaris i agències, que intenten trencar contractes antics d’arrendament
per”“reorientar-se”" cap al mercat del turisme. / gentrifucación, turimo“*.
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.

Altres problemes del barri relacionats amb l’educació i enumerats durant les enquestes (sense filtratge previ):
escoles- gueto / racisme i discriminació. la gent catalana del barri no vol posar als fills a les escoles del raval.
/ falten escoles al barri / no tinc opinió especifica, pero se m’acut que degut a la cantitat de nacionalitats,
segurament faltaran classes de reforços per integració dels nouvinguts / mala qualitat per manca de recursos
humans i presupostaris / molta concentració de nouvinguts als centres públics, dificultats d’integració.

.
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Altres problemes del barri relacionats amb l’atenció sanitària pública i que també han sortit (sense filtratge
previ): és el mateix que a tot el territori: l’aperheid sanitari. no sé que fa falta, però metges i enfermeres
estan desbordats. / manca de presupost.

.
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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): *“monopatins
fent soroll, bicicletes per accessos peatonals demanant pas, / volen expulsar el veïns i els hi”“llencen”" la
policia que els tracta malament. al raval et multen per a tirar una burilla a terra. . . ho fan aixó a barris rics
de bcn? / prepotencia del lobby hotelero, restaurador y lo / estan acabando con el comercio de proximidad“*

Altres incovenients, relacionats amb el turisme, i que afecten al barri (sense filtratge previ): no hi ha lloc
per correr, cap parc normal. . . a la zona de raval está molt malament / espais autogestionats, ateneus. . . /
recuperar els carrers i places pels infants seria ja molt correcte. / bars / espacios adecuados para los perros,
que ya no muchos por el barrio y cada vez menos sitio para ellos / els espais públics (voreres, places, etc.9
estan ocupats per terrasses de bars destinades al turisme

.
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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): *“el soroll nocturn, la manca de respecte de la gent a la
nit. els monopatins, les bicis i motos per joaquim costa. el turisme en massa que ens veu com un zoologic. /
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més ajudes a la gent sense recursos, barri empobrit / potser hi ha instancies participatives. . . però hi ha
també”“mirada de menys preu”" per part dels que fan les reunions. / monocultiu de negocis per barris /
excessiu nombre de bicicletes, patins, tricicles, monopatins. . . en zones peatonals, van molt ràpit, pitant, i es
molt estressant, molest i molt perillós, a un nen un tricicle el pot matar. / guardia urbana civil y al servicio
de los ciudadanos. no tipo “”harrelson“” con actitudes chulescas. / ús dels espais públics en una zona d’alta
densitat de població. integració de la població nouvinguda / trafic en carrers estrets, integracio dels inmigrants,
policia urbana lenta, els mossos donen mala espina desde que es van cargar una persona a cops. / el turisme i
la degradació que comporta al barri / excés de control policial / los robos de carteristas, la impunidad los
hace sentir que pueden hacer lo que les de la real gana! / desigualtat social, prepotencia i abusus de la policia
municipal i autonomica, i gentrificació. / falta de ocupacion mas alla del sector serveis / presencia/actuación
policial exagerada / inseguretat / drogues, prostitució i bruticia. / esclavatge sexual / represión cultural e
ideológica. / tematicas de convivencia y integracion / tancament de la botiga de proximitat i substitució per
negocis en relació al turisme. expulsió dels veins del barri per convertir els habitatges en apartaments turístics.
transformació de la boqueria en un parc temàtic. marginació. pressió policial envers els veins-permisivitat als
turistes. pèrdua d’identitat del barri i conversió en un parc temàtic, etc / els “”guetos“” malauradaments,
desconec el motiu, ciutat vella té 3 tipos de colectius socials: el paquitanesos, els filipinos i la resta “”població
d’aqui, o estrangers artistes, dissenyadors, o openminds, que viuen aquí, gent moderna..però cadasqú al seu
rotllo..son tres comunitats autònomes entre si. es a dir tres guetos. fa molts anys que és així. . . / poc sentit
de comunitat a causa de la disgregació cultural i de la gentrificació / abus policial“*.

.

Tens alguna proposta per al barri/districte que es pogués implementar en el futur? (respostes
en brut, sense filtrar): *“limitar l’us de monopatins a hores o a monopatins que no facin soroll. bicicletes
limitades la velocitat en carrers peatonals. caps de setmana que la gent a partir de les 12 que aprengui a
respectar els altres. / escoltar a les associacions que ja treballen al barri i veure quines propostes tenen. /
policia correcte en el tracte (no sóm enemigs) i que els veïns acceptessin que els infants juguin al carrer. / es
urgente controlar el impacto del turismo (vivienda, medioambiental, comercio), controlar a la policía municipal
/ prohibició de bicicletes en zones peatonals i voreres. més arbres i zones de gespa per que puguin correr
els nens, pipicans i zones pels gossos. / limitar terrazas, mesas por terraza e imponerles horarios europeos.
prou de sorolls a la nit. / per al problema de les brosses i deixalles, caldria implicar a les associacions de
comerciants: molts botiguers no respecten els criteris de tria de deixalles i generen volums molt importants de
brossa al carrer (visc al carrer sant pau) / restricció trafic de vehicles motoritzats, campanyes per convivencia
real en tots els idiomes (sorolls, brossa, salubritat, drets i obligacions en l’us de l’espai public. . . ), mes
urbana que intervingui quan la gent denuncii problemes de sorolls per festes, turistes borratxos, etc. . . /
rehabilitacion de viviendas. tanto nergetica como de calidad de la vivienda. cierre de calles durante los dias
de fiesta, / implementación del cooperativismo / millorar el tracte directa de les institucions vers els veïns /
cooperativa cultural. / el meu barri esta molt bé. / trabajar el tema de como se utiliza el espacio publico,
entender que la normativa de civisme es abusiva y no responde a las necesidades / unificar el veïnatge. a
propopar les comunitats que viuen en gueto encara. dones del paquistan..que viuen gairabé totes de ajuts
socials i no treballen. són dones fantàstiques i donen molt de si. i els filipinos que pasa amb els que no
s’integran? porquè? i els restaurants i serveis, tot és pels turistes, ja no podem ni prendre un café. . . aquest
barri viu pels”“guiris”" font principal d’ingresos d’aquest barri. és molt complex tot plegat. manca total
d’escoles bressol. tothom pensa que és un barri integrat i multicultural però els que vivim aquí sabem que
això no és veritat. poca gent d’aquí ens interessem per la veritat que viu el día a dia. n’hi ha molta molta
pobressa amagada dins aquest super barri aparentment moderne i “”progre“” gent que no te ni per menjar..en
fí. dona per un bon debat.“*.
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Perfil del barri de ‘EL RAVAL’

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/ .
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