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BARRI de ‘EL BARRI GÒTIC’

Dades polítiques

. . . al barri a la ciutat

Abstenció eleccions generals 2011 45.6 31.9

Abstenció eleccions locals 2011 57.5 47
Vot a CIU eleccions locals 2011 23.1 28.2
Vot a PSC eleccions locals 2011 19.8 21.8
Vot a PP eleccions locals 2011 12.4 16.9
Vot a ICV eleccions locals 2011 16.3 10.2
Vot a ERC eleccions locals 2011 6.6 5.5

Vot a CIU eleccions europees 2014 17.1 20.7
Vot a PSC eleccions europees 2014 12 12.1
Vot a PP eleccions europees 2014 8.7 11.9
Vot a ICV eleccions europees 2014 16.4 12.5
Vot a ERC eleccions europees 2014 22.5 21.6
Vot a Podemos eleccions europees 2014 7.1 4.7

Dades socio-econòmiques

. . . al barri a la ciutat

Atur (estimació)1 18.2 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 103.6 100

Habitatge

. . . al barri a la ciutat

Preu metre quadrat compra 2013 3192 2454
Preu metre quadrat lloguer 2011 14 11.9

Persones per llar 2.4 2.4
Densitat (habitants/hectàrea) 193 157.8

Llars comprades i pagades (%) 15.1 37.6
Llars de lloguer (%) 69.4 30.1
Llars comprades hipotecades3 (%) 9.8 22.5

Llars sense calefacció (%) 13.8 10.7
Llars sense internet4 (%) 24.9 34.6

Població

. . . al barri a la ciutat

Població a Barcelona el 2013 (en milers) 16 1612
Nascuts a Catalunya (%) 38.5 59.2
Nascuts a Espanya fora de Catalunya (%) 21.1 23.3
Nascuts a l’extranger5 (%) 45.7 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 barri a la ciutat

Taxa de natalitat 2014 5.8 8.2
Taxa de mortalitat 2014 9 9.2
Taxa bruta d’immigració 2014 102.8 47.1
Taxa bruta d’emigració 20146 47.5 33.3

Índex de dependència demogràfica7 30.8 53
Menors de 14 anys (%) 8.5 12.4
Majors de 65 anys (%) 0 0

Nivell educatiu

. . . al barri a la ciutat

Estudis primaris (%) 22.9 22.6
Estudis secundaris (%) 37.1 40.3
Estudis universitaris (%) 31.4 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 BARRI GÒTIC’

La mostra consta de 24 enquestes realitzades des de 23 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): augment desmesurat dels lloguers a causa de l’ús turístic de molts habitatges / excés d’habitatges
turístics i especulació / pisos turístics / lloguers turístics / masses pisos turistics. falta de reglament per part
de l’ajunatment / excés d’allotjament per turistes / la pressió que pateix el gòtic per fer-ho terreny per a gent
rica i de paisos de l’est / el mercat està molt enfocat a llogar a turistes.

.

Molt
dolenta Dole. Normal Bona

Molt
bona NS/NC

Quina situació està l'ensenyament públic?

Barcelona són representades amb punts verds)
opinions sobre la situació al barri (les dades de tota

%
 d

e 
pe

rs
on

es

0
10

20
30

40
50

60
70

Principal prob. en l'ensenyament públic:

fan referència a les dades de tots els barris)
índex de preocupació (els punts verds

0 5 10 15 20 25

Manca de places

Llunyania de casa

Estat d'edifici i instal·lacions

Qualitat de l'ensenyament

Desigualtat entre escoles

5



.

Altres problemes del barri relacionats amb l’educació i enumerats durant les enquestes (sense filtratge previ):
politització de l’ensenyament - catalanisme excloent / mala distribució de les persones migrants i poc treball
en inclusió real / un sistema d’escoles concertades impropi d’un pais laic i democratic.

.
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Altres problemes del barri relacionats amb l’atenció sanitària pública i que també han sortit (sense filtratge
previ): pressió laboral per als treballadors de la salut / condicions dels treballadors però malgrat tot fan una
feina molt bona / manca de personal i recursos / pediatria s’ha desplaçat a drassanes. . . / accedir a un
especialista sembla una autèntica utopia.

.
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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 de comerç
de proximitat que cobreixi les necessitats bàsiques dels veïns/es en substitució d’un comerç encarat al turisme
i als compradors ocasionals (grans multinacionals, botigues de souvenirs, gelats, gofres. . . etc etc) / hotels i
apartaments en excés / drogues. oci nocturn de soroll, alcohol i drogues / desaparició del teixit social autòcton
i pèrdua d’identitat / penso que el problema no és el turista, sino els negocis que hi han, molt cutres alguns,
per vendre xorrades pels turistes, excés d’hotels i restaurants, el model de negoci darrera el turisme / s’està
destruint l’essència i caràcter del barri (serveis bàsics, botigues emblemàtiques, veïnat)

Altres incovenients, relacionats amb el turisme, i que afecten al barri (sense filtratge previ): en general, punts
de trobada o centres socials on nens, joves i adults puguin decidir (és a dir, autogestionats) sobre el que s’hi
fa i participar-hi activament. / espais per a joves, autogestionats i participatius

.
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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): “l’explotació mercantilista de l’espai públic i la precarietat
laboral en les botigues del barri (la majoria d’elles multinacionals, però moltes d’elles vinculades també a la
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indústria turística o la restauració) / saturacio de cotxes, exces de turistes, manca xarxa autobusos qualitat /
manca d’espais per als joves, manca de locals per a l’educació en el lleure (esplais i caus), limitacions a l’oci
popular i alternatiu / pocs veins i molts equipaments turístics / massa vehicle privat. cal guanyar el carrer. /
la neteja dels carrers / impunitat dels corruptes. abandonament dels desfavorits / desaparició del comerç de
proximitat, accés de la joventut a l’habitatge / trànsit / transport públic / sensació inseguretat, especialment
quan es fa fosc. / brutícia al carrer i comerç solo per turistes / atencion a los sin techo. zonas verdes para
perros. metro nocturno. programacion de teatro en castellano. / saturació de cadenes i de botigues de mala
qualitat, poca protecció del patrimoni, contaminació / dificultad de circular a peu: hi ha massa turistes i
massa grups de bicicletes o altres vehicles circulant en grup / frogs al carrer / model de ciutat, m’agradaria
insistir que el turista no és el culpable, sino els negocis, no sempre de valor afegit per ningú, excepte els que ja
sabem qui, per tant turistes sí, ciutat que expulsa als de casa, als pobres o de negocis cutres no / transparència,
no prostituir més la”“marca barcelona”“”.

.

Tens alguna proposta per al barri/districte que es pogués implementar en el futur? (respostes
en brut, sense filtrar): aturar la proliferació d’apartaments turístics i habitatges d’ús turístic, una taxa
turística real dedicada a anivellar l’impacte turístic que provoca el turisme a la gent i els barris / pacificació
via laietana / creació de casals de joves autogestionats / ampliar voreres via lairtana i treure dos carrils,
un per cada sentit de circulació. / pintar les persianes per poder donar un aspecte mes digne els carrers.
/ taxa turística, accés gratuït als monuments/centres culturals per als veïns / control de soroll al carrer i
lloguer de pis per turistes / urinarios publicos, atencion a los sin techo, limpieza. / limitar accés en cotxe /
limitar activitats al carrer a partir de les 22/24 hores / control robatoris / lluitar per l’equilibri entre turisme
i serveis socials, fomentar l’orgull de pertinença al barri, suport a iniciatives sortides de la ciutadania.
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Perfil del barri de ‘EL BARRI GÒTIC’

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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