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BARRI de ‘SANT PERE, SANTA CATERINA I LA RIBERA’

Dades polítiques

. . . al barri a la ciutat

Abstenció eleccions generals 2011 41 31.9

Abstenció eleccions locals 2011 53.8 47
Vot a CIU eleccions locals 2011 22.8 28.2
Vot a PSC eleccions locals 2011 21.1 21.8
Vot a PP eleccions locals 2011 13.6 16.9
Vot a ICV eleccions locals 2011 16.1 10.2
Vot a ERC eleccions locals 2011 5.2 5.5

Vot a CIU eleccions europees 2014 15.4 20.7
Vot a PSC eleccions europees 2014 12.9 12.1
Vot a PP eleccions europees 2014 9.6 11.9
Vot a ICV eleccions europees 2014 17.8 12.5
Vot a ERC eleccions europees 2014 19.7 21.6
Vot a Podemos eleccions europees 2014 6.8 4.7

Dades socio-econòmiques

. . . al barri a la ciutat

Atur (estimació)1 20.6 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 91.2 100

Habitatge

. . . al barri a la ciutat

Preu metre quadrat compra 2013 3202 2454
Preu metre quadrat lloguer 2011 15 11.9

Persones per llar 2.3 2.4
Densitat (habitants/hectàrea) 204 157.8

Llars comprades i pagades (%) 15.9 37.6
Llars de lloguer (%) 56.6 30.1
Llars comprades hipotecades3 (%) 18.7 22.5

Llars sense calefacció (%) 18.7 10.7
Llars sense internet4 (%) 40.2 34.6

Població

. . . al barri a la ciutat

Població a Barcelona el 2013 (en milers) 23 1612
Nascuts a Catalunya (%) 40.3 59.2
Nascuts a Espanya fora de Catalunya (%) 21.1 23.3
Nascuts a l’extranger5 (%) 43.7 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.

2



Dades socio-demogràfiques

. . . al barri a la ciutat

Taxa de natalitat 2014 7.4 8.2
Taxa de mortalitat 2014 8 9.2
Taxa bruta d’immigració 2014 80.2 47.1
Taxa bruta d’emigració 20146 44.4 33.3

Índex de dependència demogràfica7 34.7 53
Menors de 14 anys (%) 9.7 12.4
Majors de 65 anys (%) 0 0

Nivell educatiu

. . . al barri a la ciutat

Estudis primaris (%) 23.5 22.6
Estudis secundaris (%) 34.8 40.3
Estudis universitaris (%) 31.6 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 ‘SANT PERE, SANTA CATERINA I LA RIBERA’

La mostra consta de 33 enquestes realitzades des de 33 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): a més a més dels apartaments turístics / els propietaris els destinen a pisos turístics / massa
concentració de demanda a ciutat v. / turistificació del barri. apartaments turistics que fan pujar el preu de
l’habitatge / exces de pisos per a turistes / demasiados pisos turísticos que echan a los vecinos del barrio /
hi ha oferta d’habitatge però a uns preus alts que poden pagar estrangers, pisos turístics encoberts, etc. /
hosteleria.
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.

Altres problemes del barri relacionats amb l’educació i enumerats durant les enquestes (sense filtratge previ):
no hi ha problema - també hi ha una bona oferta d’escola concertada / no puc valorar-ho, desconeixement total
d’aquest aspecte al meu barri. / és un barri amb una alta diversitat i desigualtat, necessitaria professionals i
programes de suport perquè realment l’escola sigui un lloc d’oprtunitats per a la mobilitat social, la inclsuió,
la interculturalitat. . . .
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Altres problemes del barri relacionats amb l’atenció sanitària pública i que també han sortit (sense filtratge
previ): **.

.
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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): fugida dels veïns
imanca de comerç de proximitat / habitatges turístics, pisos buits destinats a lloguer puntual per a turistes. /
deshumanització del barri / poc teixit comercial i associatiu

Altres incovenients, relacionats amb el turisme, i que afecten al barri (sense filtratge previ): espais per veïns,
no per turistes o especialitzats i per tant pel gran públic / centres per a gent gran / supermercats i comerços
de tota la vida a preus normalitzats. / comerços no orientats al turisme / places públiques d’atenció a la gent
gran / zones perf relacionar-se q. no siguin bars / llocs on la gent pugui seure, menjar, xerrar, llegir el diari,
sense haver de consumir en un bar / espais públics de relació pels veïns i veïnes de totes les edats, el barri
està saturat d’espais ocupats per negocis privats (terrasses, etc.)

.
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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): saturación aceras vía laietana / l’excessiu número d’espais
per fumar marihuana entorn a sant pere; reforçar/educar la responsabilitat civil dels ciutadans per entrendre
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que estimar la ciutat no només vol dir fer-ho de portes endins sino que s’ha de respectar als veïns i cuidar
el mobiliari urbà (papereres, faroles, containers, bancs, jardineres, voreres, patis interiors, balcons. . . ) que
paguem tots plegats amb esforç. / els barri ha deixat de ser barri. . . ha perdut identitat. a la llarga perdrà
famílies que hi vulguin viure. no hi haurà regeneració i esconvertirà en un espai de postal. / la seguretat /
l’increment de pisos turístics; les terrasses exclusives per turistes; un alt nivell de robatoris; la gentrificació;
l’estat dels pisos on hi viu gent gran sense ascensor o en condicions poc humanes; les caques de gos que es
deixen als carrerons. . . / bruticia, excès de soroll, places d’aparcament gratuïtes nul·les per al veinat. /
formació básica professional pels joves / pisos turístics que allunyen els veïns / turisme dolent / desaparició
del comerç tradicional, dificultat en la mobilitat de persones i l’accés i aparcament de vehicles dels residents
/ barri molt contaminat / la presència de les màfies extrangeres a negocis de restauració a ciutat vella. /
poca participació per millorar el be comú / estem perdent el nostre barri i l’estem convertint en una nova
disneylandia, expulsant als veins i comerciants. / pisos turístics, inseguretat, bruticia, motos a les voreres /
gran quantitat de motos aparcades al carrer. supermercats on només venen alcohol. / al meu barri l’espai
public s’esta privatitzant, i es lo mateix a tot barcelona / he respost sobre el barri on treballo,la ribera, on
em passo tot el dia. a la ribera, el comerç és poc veïnal, tot són botigues fashions. visc a la salut, aquí de
moment bé. en genral trobo a faltar espais verds. em sobren cotxes,em falten carrils bici. per què no hi ha un
carril bici a cada carrer de barcelona i en canvi si hi ha carrils cotxe (aparcats i en moviment)? / estat dels
edificis, manca una politica de rehabilitació seriosa. la desaparició de les botigues de proximitat, de propietat
familiar i no de marcas o franquícia / mobilitat: poder-se moure a peu i/o bici tranquil·lament, convivència
de les formes de transport més inòcues pel medi ambient, juntament amb comerços, turistes i vida quotidiana
dels que hi vivim. / buticia, no necessariament casusada pel turisme / s’han de aturar tots el projectes de
noves construccions de hotels, apartaments, oficines. / pobresa, desigualtats socials / la convivència entre el
turisme i el veïnat.

.

Tens alguna proposta per al barri/districte que es pogués implementar en el futur? (respostes
en brut, sense filtrar): m’agradaria veure més sostres cívics per a qui no pugui tenir accés a la vivenda
en edificis que ara es converteixen en hotels (rec comtal) o pisos d’alt standing (c/casp) i que l’ajuntament
no donés llicencies a terrasses de bars/restaurants o pisos turístics. no volem viure en una postal, volem
una ciutat pels ciutadans. / crear polítiques de foment de l’accès a l’habitatge per a famílies. foment del
comerç de proximitat i quotidià. un pla d’usos raonable , pactat i participat realment pel veïnatge. enfortir
l’associacionisme veinal i cultural, sense afavorir el clientelisme ni els moviments partidistes / dinamització
dels espais existents / alguna mesura per evitar que els carrerons siguin tan bruts (deixalles, caques de gos,
bosses de basura, pipi de gossos i persones, etc.); algún pla de millora de qualitat de vida a la gent gran. / pla
comunitari nou / retornar el mercat de la boqueria als veïns / no utilitzar el barri com a bandera propagandiste
/ crear un carnet per als residents del barri, amb descomptes a botigues, espais culturals, restaurants, per
fomentar el comerç de proximitat / deixen els mercat abandonats, les obres duren 10 anys / broma: el carril
guiri (aeri) seriosament: una seriosa regulació de quants supermercats es poden obrir en un carrer o zona. es
a dir, i ja de manera mes general: un pla d’usos que impedeixi que proliferi un comerç netega capitals. /
grups de suport a la creació pre- assemblees ajudant a la seva maduració / a nivell global, repensar el model
de turisme a barcelona. a nivell molt concret, redissenyar el sistema de recollida d’escombraries. actualment
les escombraries o be es porten al contenidor (hi ha pocs, i mal colocats) o es deixen al carrer a partir de les 8
del vespre. es una mesura totalment anti-higiènica i és molt desagradable arribar a casa teva a les 9 del vespre
i veure el carrer tot ple de bosses d’escombraria pel terra, algunes d’elles trencades. la solució passaria per
fomentar el reciclatge, incrementar els punts de deixada d’escombraries i eliminar la recollida porta a porta.
/ eliminar els pisos turístics, limitar l’accés dels vehicles al barri, arreglar la via laietana, reduir el nombre de
turistes / acondicionament dels terrats comunitaris / limitar el turisme de masses, limitar els horaris de
carregua i descarregua dels camions al mercat (es massa perillos per la gent gran i els nens petits), espais per
poder aparcar les bicis de forma segura, limitar els horaris de les terraçes, fixar un limit als preus dels lloguers
i un % maxim de pisos turistics / crec que hi ha barris més perjudicats. jo visc en aquest perquè justament
em sembla habitable. en general trobo a faltar carrils bici i espais verds, com deia. / treure terrasses de bar
imposar mes bancs jocs per totes les edats. treballar per la pacificació del transit mes espai de vianants /
fer un anàlisi de la concentració d’habitatges buits, habitatges turístics temporals i habitatges per a gent de
negocis més a mig termini: per avaluar-ne l’impacte en el comerç i en la vida del barri. / pacificar el tránsit
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a la zona born. irracional la del born . connexió de l’estació de frança amb el metro. / programa d’activitats
al carrer per a totes les edats (educació en medi obert, programes comunitaris. . . ) / sí, per exemple possar
cartells-afiches pintats sol·licitant comprensió per part de les persones que no són veïns. a menorca funciona
prou bé..
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Perfil del barri de ‘SANT PERE, SANTA CATERINA I LA RIB-
ERA’

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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