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BARRI de ‘SANTS’

Dades polítiques

. . . al barri a la ciutat

Abstenció eleccions generals 2011 31.3 31.9

Abstenció eleccions locals 2011 45.8 47
Vot a CIU eleccions locals 2011 29.9 28.2
Vot a PSC eleccions locals 2011 20.1 21.8
Vot a PP eleccions locals 2011 12.3 16.9
Vot a ICV eleccions locals 2011 11 10.2
Vot a ERC eleccions locals 2011 7.5 5.5

Vot a CIU eleccions europees 2014 21.5 20.7
Vot a PSC eleccions europees 2014 9.7 12.1
Vot a PP eleccions europees 2014 8.4 11.9
Vot a ICV eleccions europees 2014 13.2 12.5
Vot a ERC eleccions europees 2014 28.1 21.6
Vot a Podemos eleccions europees 2014 4.4 4.7

Dades socio-econòmiques

. . . al barri a la ciutat

Atur (estimació)1 16 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 82.6 100

Habitatge

. . . al barri a la ciutat

Preu metre quadrat compra 2013 2560 2454
Preu metre quadrat lloguer 2011 12 11.9

Persones per llar 2.4 2.4
Densitat (habitants/hectàrea) 374 157.8

Llars comprades i pagades (%) 37.9 37.6
Llars de lloguer (%) 34.5 30.1
Llars comprades hipotecades3 (%) 19.3 22.5

Llars sense calefacció (%) 11.4 10.7
Llars sense internet4 (%) 35.3 34.6

Població

. . . al barri a la ciutat

Població a Barcelona el 2013 (en milers) 41 1612
Nascuts a Catalunya (%) 61.3 59.2
Nascuts a Espanya fora de Catalunya (%) 20.6 23.3
Nascuts a l’extranger5 (%) 22.4 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 8.1 8.2
Taxa de mortalitat 2014 9.8 9.2
Taxa bruta d’immigració 2014 54.3 47.1
Taxa bruta d’emigració 20146 42.1 33.3

Índex de dependència demogràfica7 49.1 53
Menors de 14 anys (%) 11.1 12.4
Majors de 65 anys (%) 0 0

Nivell educatiu

. . . al barri a la ciutat

Estudis primaris (%) 23.4 22.6
Estudis secundaris (%) 41 40.3
Estudis universitaris (%) 23.9 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 ‘SANTS’

La mostra consta de 30 enquestes realitzades des de 22 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): “lloger molt cars / incapacitat dels moviments populars per acabar amb la seva casta interna
(los llamados”“recuperadores”“, la mayoría troskistas con buenas dotes de palabra que están en todas las
plataformas desde hace años y carecen absolutamente de visión estratégica emancipatoria, mientras que tienen
muy buenas dotes para manipular, ilusionar y empantanar o diluir los movimientos populares)”.
.
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Altres problemes del barri relacionats amb l’educació i enumerats durant les enquestes (sense filtratge previ):
serietat i profesionalitat dels profesors.
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Inconvenient del turisme al barri:
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Altres incovenients, relacionats amb el turisme, i que afecten al barri (sense filtratge previ): pèrdua de
sobirania local / la incidència del turisme és poc destacable

Altres opinions relacionades amb espais públic dels quals el barri patir certa mancança (sense filtratge previ):
espais per les entitts socials / + aparcaments vehicles gratuits / centres gent gran

.
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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): acceso a la cultura / programa cultural no clientelar /
violència estructural. espais a la ciutat on una persona pot ser més vulnerable. garatges, accessos al metro
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mal il·luminats, punts cecs. . . / espais per a animals. ofertes de feina digna. carrers bruts. / atur / l’atur
és un gran problema. els carrers estan bruts, els gossos,. . . / aspectes sobre accessibilitat, conservació del
patrimoni arquitectònic i conjunts urbans / urbanisme / no podem aparcar els cotxes / falta d’unio veinal
/ atur, pobresa generalitzada, agressions masclistes i micromasclistes, sensació d’indefensió total devant la
policia / cada vegada tenim mes vivenda llogada com apartaments turistics / a la plaça can mantega la zona
es fa un us amb gossos sense lligar per tot l’espai del parc, fent les seves necessitats indiscriminadament,
tot i que hi ha un espai de pipican. de manera que es barreja amb els espais infantils i resulta fastigós / la
presència de grans centres comercias i supermercats. el suroll dels camions d’escombreries a la nit / soroll /
el problema del tràfic crec que s’hauria de regular. això implicaria una millora en el transport públic, mitjans
de transport alternatius i zones d’aparcament lluny de la zona centre / neteja de poca qualitat, publicitat de
tota mena tolerada, comunicació i participació a la resolució dels problemes..

.

Tens alguna proposta per al barri/districte que es pogués implementar en el futur? (respostes
en brut, sense filtrar): centro cultural / més containers de reciclatge. més control del soroll de les motos
principalment. / lloguers socials / espais per als animals. més ofertes de feina. accés a la vivenda / posar
arbres a la plaça dels paisos catalans / l’organització de milícies d’autodefensa popular i de comunes / llocs
de reunio per als joves / donar més visibilitat i promoció al teixit associatiu del barri per donar a conèixer les
seves accions i propostes de millora del barri/ciutat / arreglar els nyaps fets (com cosecuència de l’arribada de
l’ave) al voltants de l’estació de renfe de sants ´ / que serveixi d’alguna cosa l’opinió dels veins. participació
real..
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Perfil del barri de ‘SANTS’

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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