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INTRODUCCIÓ 

 

Enguany l’EVB dedica un 

mòdul específic a 

l’estudi de les condicions 

de convivència als barris 

de Barcelona. 

Enguany l’EVB –l’Enquesta de Victimització i opinió sobre la seguretat de 

Barcelona- dedica un mòdul específic a l’estudi de la percepció dels barcelonins 

sobre les condicions de la convivència als seus barris de residència. 

L’enquesta s’hi aproxima amb l’estudi de l’opinió dels barcelonins sobre el nivell i 

l’evolució del civisme, la seva percepció sobre els problemes de convivència i 

sobre els canvis que han contribuït a modificar l’estructura social i urbana dels 

barris en els darrers anys. 

L’objectiu d’aquest document és per tant el de presentar informació comentada i 

analitzada sobre l’evolució de les condicions de la convivència i el civisme als 

barris de Barcelona a la llum dels canvis que s’han produït als barris els darrers 

anys i que els veïns consideren més significatius. És en aquest sentit que s’ha 

intentat anar una mica més enllà d’una presentació merament descriptiva de les 

dades i s’ha volgut aprofundir en l’estudi i la interpretació, incorporant aquells 

mètodes i tècniques d’anàlisi (inclús incorporant fonts d’informació secundàries) 

que permetessin aportar punts de vista i de reflexió útils. 

Pel que fa a l’estructura de l’informe, el primer capítol vol aprofundir en la 

percepció ciutadana del nivell de civisme en un moment puntual (el de la 

realització de l’entrevista). Es demana l’opinió dels barcelonins sobre el nivell de 

civisme que consideren que hi ha al seu barri i s’aporten elements per a facilitar la 

comprensió sobre què és el que entenen els ciutadans quan es parla de civisme. A 

més s’aprofundeix en la percepció dels barcelonins sobre els problemes de 

convivència que consideren que hi ha als seus barris, amb una atenció especial a 

les problemàtiques que es deriven del soroll. 

El segon capítol ofereix una visió més dinàmica de la construcció social del 

civisme, a través de l’anàlisi de l’opinió dels barcelonins sobre l’evolució del 

civisme al barri. Aquesta dimensió temporal de la convivència enllaça amb el 

tercer capítol, que examina les opinions dels barcelonins respecte els canvis que 

han tingut lloc al seu barri de residència el darrer any i la seva percepció de si han 

contribuït positivament o de manera negativa a l’evolució del barri. Finalment, 

l’informe clou amb l’examen de la influència del canvi en la percepció del civisme. 
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1. La percepció del civisme als barris 

 
 

1.1. La percepció del nivell de civisme al barri 
  

Els barcelonins avaluen 

el nivell de civisme del 

seu barri amb 5,8 punts 

de mitjana. 

 

El 20% dels veïns de 

Barcelona valora el nivell 

de civisme del seu barri 

per sota dels cinc punts. 

El 80% restant l’aprova. 

L’EVB demana als entrevistats que avaluïn el nivell de civisme all barri on viuen en 

una escala de 0 (no n’hi ha gens) a 10 (n’hi ha molt). 

 

• Els barcelonins han valorat el nivell de civisme del seu barri amb una nota 

mitjana de 5,8 punts.  

 

Enguany la majoria de barcelonins han aprovat el nivell de civisme del seu barri. El 

19,7% el valoren amb cinc punts, el 18,4% amb sis punts, el 21,2% li han atorgat 

set punts i han arribat fins el 13,1% els que han avaluat el nivell de civisme del seu 

barri amb vuit punts. Tanmateix, fins el 20,3% dels barcelonins han valorat el 

nivell de civisme del seu barri per sota dels cinc punts de mitjana (l’han suspès en 

termes acadèmics). 

 

Gràfic 1. Avaluació del nivell de civisme al barri. Barcelona, 2010. 
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Els joves i la població de 

65 o més anys són els 

que avaluen amb notes 

més altes el nivell de 

civisme al barri. 

 

 

Les persones que porten 

més temps vivint al barri 

són més crítiques amb el 

seu nivell de civisme i 

solen donar avaluacions 

més baixes que les 

persones que fa menys 

temps que hi viuen.  

Percepció del civisme i característiques sociodemogràfiques 

L’opinió sobre el nivell de civisme als barris de Barcelona no és uniforme a tota la 

població. És per aquest motiu s’estudia en funció de les principals característiques 

socials i demogràfiques. 

Els resultats d’aquesta anàlisi mostren que les avaluacions sobre el nivell de 

civisme varien de forma significativa en funció de l’edat i del temps que fa que els 

barcelonins viuen al barri. 

• Pel que fa a l’edat, els barcelonins de 16 a 29 anys, així com els que tenen 65 

anys o més, són els segments de població que donen avaluacions més altes al 

nivell de civisme del seu barri (6,1 i 6,0 punts respectivament). 

• Pel que fa al temps de residència al barri, la població que fa més temps que hi 

viu avalua el seu nivell de civisme amb 5,7 punts de mitjana. En canvi, les 

persones que fa menys temps que han arribat donen avaluacions més altes 

(superen els sis punts de mitjana). 

• El gènere, el nivell d’instrucció, l’ocupació o el nivell d’ingressos familiars no 

han aportat variacions significatives a les valoracions dels barcelonins sobre el 

nivell de civisme que perceben al seu barri de residència.  

 

Gràfic 2. Avaluació del nivell de civisme al barri segons edat i segons temps de residència. Barcelona, 2010 
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Els barris de Sarrià-Sant 

Gervasi i Les Corts reben 

les avaluacions més altes 

pel seu nivell de civisme. 

 

Els veïns de Ciutat Vella 

han donat les 

avaluacions més baixes 

al nivell de civisme dels 

seus barris. Segueixen 

els veïns de Sants-

Montjuïc i els de Nou 

Barris. 

Percepció del civisme al barri segons districte de residència 

L’EVB permet conèixer i estudiar com es distribueix territorialment la percepció 

del nivell de civisme als barris. 

• Les valoracions més altes han estat les dels veïns de Sarrià-Sant Gervasi i Les 

Corts (els veïns de tots dos districtes han valorat el nivell de civisme dels seus 

barris amb una puntuació mitjana de 6,5 punts), i també han estat elevades a 

Gràcia i Horta-Guinardó (6,1) i a l’Eixample (6,0). 

• Les valoracions més baixes han estat les dels veïns de Ciutat Vella, que han 

avaluat el nivell de civisme dels seus barris amb una nota mitjana de 4,4 punts 

(i per tant, el “suspenen” en termes acadèmics). Sants-Montjuïc i Nou Barris 

qualifiquen el nivell de civisme dels seus barris amb una puntuació mitjana de 

5,1 i de 5,5 punts respectivament.  

 
 
 
 

Gràfic 3. Valoració del nivell de civisme al barri segons districte de residència. Barcelona, 2010. 
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A l’Eixample i a Les Corts 

els joves de 16 a 29 anys 

s’han mostrat més 

satisfets amb el civisme 

del seu barri. També han 

estat elevades les 

valoracions dels veïns de 

Gràcia i de Sarrià-Sant 

Gervasi amb 65 anys i 

més. 

La població de 30 a 64 

anys és la que dóna 

avaluacions més baixes 

al nivell de civisme als 

barris. Han estat 

especialment crítics els 

adults de Ciutat Vella i 

els de Sants-Montjuïc. 

La percepció del civisme als districtes segons edat 

La manera de viure i d’entendre el barri canvia amb l’edat. És per aquest motiu 

que l’EVB analitza la percepció dels barcelonins sobre el nivell de civisme als 

barris, resseguint l’opinió dels grans grups d’edat als districtes. 

• La satisfacció amb el nivell de civisme al barri ha estat elevada entre la 

població més jove de l’Eixample (6,4) i de Les Corts (7,0), i també s’han 

mostrat força satisfets els veïns de més edat de Gràcia (6,3) i els de Sarrià-

Sant Gervasi (6,9). 

• En canvi, els veïns de Ciutat Vella i els de Sants-Montjuïc són els que han 

donat avaluacions més baixes al nivell de civisme del seu barri. El consens en 

aquest punt és ampli i aquesta percepció gairebé no s’ha vist alterada per 

l’edat, malgrat que els joves i les persones més grans han donat valoracions 

una mica més altes que la resta de grups d’edat. 

• La població de 30 a 64 anys és la que ha donat avaluacions més baixes al 

nivell de civisme del barri a gairebé tots els districtes de la ciutat. Els més 

crítics amb la situació del civisme al barri han estat els adults de Ciutat Vella i 

de Sants-Montjuïc, però també els de Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí, 

amb valoracions que se situaven per sota la mitjana de la ciutat. 

 

Taula 1. Valoració del nivell de civisme al barri segons edat i districte de residència. Barcelona, 2010. 

 16-29 30-44 45-64 65 o mes Total 

Ciutat Vella 4,8 4,1 4,2 4,8 4,4 

L'Eixample 6,4 6,1 5,8 6,0 6,0 

Sants-Montjuïc 5,6 5,0 4,8 5,2 5,1 

Les Corts 7,0 6,7 6,2 6,5 6,5 

Sarrià-Sant Gervasi 6,6 6,4 6,3 6,9 6,5 

Gràcia 6,3 6,0 5,9 6,3 6,1 

Horta-Guinardó 6,0 6,0 6,2 6,0 6,1 

Nou Barris 5,7 5,2 5,4 5,9 5,5 

Sant Andreu 6,3 5,4 5,7 6,0 5,8 

Sant Martí 6,0 5,7 5,7 5,8 5,8 

Total Barcelona 6,1 5,6 5,6 6,0 5,8 
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Els veïns de Ciutat Vella i 

de Sants-Montjuïc que 

porten més temps vivint 

al barri donen 

valoracions més baixes 

al seu nivell de civisme. 

La percepció de civisme als districtes segons temps de residència 

El temps de residència al barri és una variable del tot significativa, doncs 

contribueix a modelar la imatge que els barcelonins s’han fet del lloc on viuen. 

Aquesta experiència del barri intervé en la seva percepció sobre el nivell de 

civisme i la modifica. A continuació s’ofereix una anàlisi que examina aquesta 

relació. No obstant això, cal prendre aquests resultats amb prudència, atès el poc 

volum d’observacions disponibles en relació a les persones que porten menys 

temps vivint al barri. 

S’observen poques diferències entre l’opinió de les persones que fa més de cinc 

anys que viuen al barri i les que hi viuen des de sempre. Aquests dos segments de 

població acostumen a valorar el nivell de civisme amb unes avaluacions que se 

situen al promig del districte. Tanmateix hi ha algunes excepcions. A Ciutat Vella 

els residents més antics valoren el nivell de civisme del barri per sota el promig 

del districte (3,8 punts davant els 4,4 punts del conjunt del districte). També hi ha 

diferències a Sants-Montjuïc: han suspès el nivell de civisme les persones que en 

algun moment es van traslladar a viure al barri però que no hi ha viscut tota la 

vida (4,8). 

 

 

Taula 2. Temps de residència al barri segons districte. Barcelona, 2010. 

 
Menys de cinc 

anys 
(a,b)

 Més de cinc anys 
Hi ha viscut 

sempre Total 

Ciutat Vella 5,3 3,8 3,8 4,4 

L'Eixample 6,9 5,9 6,2 6,0 

Sants-Montjuïc 5,8 4,8 5,1 5,1 

Les Corts 6,8 6,3 6,8 6,5 

Sarrià-Sant Gervasi 6,3 6,7 6,2 6,5 

Gràcia 6,0 6,2 6,3 6,1 

Horta-Guinardó 6,7 6,1 6,0 6,1 

Nou Barris 6,4 5,4 5,6 5,5 

Sant Andreu 6,3 5,7 5,8 5,8 

Sant Martí 5,7 5,7 5,6 5,8 

Total Barcelona 6,2 5,7 5,7 5,8 
 

a - Dades de caràcter orientatiu, ja que la submostra no supera el llindar de significació estadística establert en 50 casos 

b- Categoria construïda i que agrupa als barcelonins que en el moment de respondre portaven menys d’un any o un màxim de cinc vivint al barri. 
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1.2. La construcció social del civisme 
  

 

Tenir cura del mobiliari 

urbà, deixar seure als 

transports públics, no 

embrutar ni fer soroll, 

ser educats i solidaris 

amb els altres són 

comportaments que 

formen part de 

l’imaginari col·lectiu del 

civisme. 

Què és el civisme? Quins comportaments es poden considerar cívics i quins no? 

Aquests interrogants no admeten una única resposta, perquè en un mateix 

territori i en un mateix moment històric el concepte de civisme pot ser entès de 

diferents maneres per diferents persones i grups socials. Quan es parla de civisme 

cal diferenciar, per tant, l’ús normatiu i administratiu que se’n fa del concepte 

(inclús acadèmic), del seu ús social.  

El civisme es defineix individualment (cada persona interpreta el civisme a la seva 

manera) i es construeix socialment (en un moment determinat la major part de la 

població considera cíviques unes conductes i no unes altres). Són aquestes 

interpretacions i esquemes mentals compartits els que orienten i els que regulen 

les conductes dels ciutadans al seu dia a dia. També són les pautes que els 

ciutadans fan servir per valorar el component cívic de les relacions socials. 

És per tot plegat que enguany l’EVB ha seleccionat un seguit de conductes i de 

comportaments i ha demanat als entrevistats que valorin fins a quin punt 

consideren que estan relacionats amb el civisme. Les avaluacions ressegueixen 

l’escala de 0 (no tenen res a veure amb el civisme) a 10 (tenen molt a veure amb 

el civisme).  

Els resultats permeten constatar que tots els comportaments proposats formen 

part de l’imaginari col·lectiu del civisme. Tots han rebut valoracions molt altes, si 

bé amb algunes diferències: 

• Gairebé tots els comportaments han rebut avaluacions que se situaven per 

sobre dels vuit punts. 

• Tanmateix votar, pagar impostos i cridar l’atenció davant els comportaments 

incívics han rebut avaluacions més baixes, tot i que ambdós comportaments 

han arribat als 7,3 punts de mitjana. 
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Gràfic 4. Comportaments que defineixen el civisme. Barcelona, 2010. 
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A la ciutat coexisteixen 

tres diferents maneres 

d’entendre i de valorar 

el civisme.  

 

La primera fa referència 

a la capacitat dels 

individus per mantenir 

els espais públics d’ús 

comú.  

 

 

 

Els components del civisme 

Les valoracions de tots els possibles comportaments presumiblement cívics estan 

estadísticament molt relacionades entre elles. És per aquest motiu que s’ha 

realitzat una anàlisi de components principals (ACP), amb l’objectiu d’identificar 

les possibles dimensions conceptuals que s’han fet servir a l’hora de valorar el 

component cívic de cadascuna d’aquestes conductes. 

Dels resultats d’aquesta anàlisi se’n desprèn la possibilitat d’identificar almenys 

tres elements o tres diferents maneres d’entendre i de valorar les actituds i els 

comportaments com a més o menys cívics. 

• Factor 1. Un primer element que els barcelonins han tingut en compte a 

l’hora de valorar el component cívic d’aquests comportaments ha estat la 

seva capacitat per garantir una convivència pacífica i contribuir al 

manteniment de l’estat de l’espai públic. Aquest factor aplega les valoracions 

dels barcelonins respecte a la cura del mobiliari urbà, el no embrutar els 

espais que són de tots, no cridar o fer sorolls molestos i deixar seure al 

transport públic. 
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Una segona definició 

relaciona el civisme amb 

l’educació i la solidaritat 

amb els altres. 

 

Una tercera definició 

entén el civisme com 

l’exercici de les 

obligacions ciutadanes 

envers l’administració. 

• Factor 2. El segon element que els barcelonins han tingut en compte a l’hora 

de valorar el civisme es relaciona sobretot amb la capacitat de les persones 

d’actuar amb educació, de respectar i de ser solidaris amb les necessitats dels 

altres. 

• Factor 3. Finalment, un tercer element té a veure amb el compliment de les 

obligacions administratives de votar i de pagar impostos. 

 

Cridar l’atenció de les persones que embruten o que fan sorolls molestos obté 

puntuacions altes en el segon i en el tercer factor. Això pot tenir a veure amb el 

fet que cridar l’atenció dels qui no es comporten cívicament es pot entendre com 

una mesura educativa i una manera de promoure el respecte vers els altres 

(factor 2), però aquest fet també pot ser viscut com una obligació, una 

responsabilitat ciutadana com ara votar i pagar impostos (factor 3). 

 

 

 
 
 

Taula 3. Anàlisi de components principals: la construcció social del civismea. Barcelona, 2010 
 

 Components 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 

Tenir cura del mobiliari urbà 0,864 0,227 0,145 

No embrutar 0,841 0,152 0,252 

Deixar seure al transport públic 0,600 0,552 0,021 

No cridar, no fer sorolls molestos 0,581 0,482 0,059 

Ser solidari, ajudar els altres 0,148 0,846 0,217 

Ser educat, tractar els altres amb 
respecte 

0,284 0,801 0,079 

Cridar l'atenció a les persones que 
embruten o que fan sorolls molestos 

0,276 0,431 0,400 

Votar, pagar impostos 0,138 0,119 0,935 
 

a.- Matriu de components rotats (varimax). 
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El bon estat dels espais 

públics d’ús comú i els 

comportaments que 

inciten a la convivència 

pacífica estan més 

arrelats en la concepció 

del civisme de les 

persones 

econòmicament actives, 

els que fa menys temps 

que viuen al barri, i la 

seva importància 

augmenta a mesura que 

ho fa el nivell d’ingressos 

familiars del barcelonins. 

La definició del civisme segons característiques de la població 

Per saber si hi ha diferències significatives en la manera en què els barcelonins 

entenen i valoren el civisme, s’estudia la distribució dels components cívics 

segons les principals característiques sociodemogràfiques de la població.  

• L’opinió que el civisme té a veure amb el manteniment de l’espai urbà i la 

convivència pacífica està més arrelada entre les persones econòmicament 

actives i les persones nouvingudes (aquelles que fa menys de cinc anys que 

viuen al barri) i també és un element que sembla més important a mesura 

que incrementen els ingressos familiars dels barcelonins. En canvi aquesta 

concepció està menys estesa entre les persones que es dediquen a les 

tasques de la llar, els jubilats (de més de 65 anys), així com entre les persones 

amb uns nivells d’instrucció i amb uns ingressos familiars més baixos. 

• Les persones amb uns ingressos més baixos són les que atorguen més 

importància a l’educació, el respecte i l’ajut als altres com elements del 

civisme. També el gènere és en aquest cas significatiu: les dones atribueixen 

més valor a aquest factor que els homes. 

• L’opinió que relaciona el civisme amb la participació en les polítiques 

electorals i tributàries està més arrelada entre les persones de més edat i 

entre les dones més que no pas entre els homes. En canvi aquesta concepció 

està menys estesa entre els estudiants i les persones de menys edat. 
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Gràfic 5. La importància dels tres tipus de civisme segons característiques sociodemogràfiques. Barcelona, 2010. 
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Les tres definicions del 

civisme tenen un ampli 

ressò entre els veïns de 

Sarrià-Sant Gervasi. 

 

 

 

 

 

La idea del civisme com 

a manteniment de 

l’espai urbà està més 

arrelada a Gràcia i a 

Sants-Montjuïc que a la 

resta de districtes. 

La definició del civisme als districtes 

Per tal de conèixer si als districtes hi ha una manera predominant d’entendre (i de 

valorar) el nivell de civisme, s’ha examinat la distribució territorial dels tres 

factors que orienten l’ús social del concepte. Es pot observar que en alguns 

districtes hi ha diferències significatives en la forma en què la majoria dels seus 

veïns conceben el civisme. A d’altres districtes, en canvi, no hi ha diferències, la 

qual cosa significa que no hi ha un predomini clar de cap concepció del civisme. 

• Els tres components del civisme tenen un ampli ressò entre els veïns de 

Sarrià-Sant Gervasi. Això significa que cap de les tres maneres d’entendre i de 

viure el civisme s’ha imposat sobre les altres, si bé les tres tenen més 

importància entre els veïns d’aquest districte que entre el conjunt de 

barcelonins. 

• La idea del civisme com un seguit de comportaments que s’orienten a afavorir 

la qualitat de la convivència ciutadana (tenir cura del mobiliari urbà, no 

embrutar,...) està més arrelada a Gràcia i a Sants-Montjuïc que a la resta de 

districtes. També és un factor important a Les Corts, si bé en aquest districte 

la percepció del civisme també està molt associada a l’idea de ser educats i de 

mantenir el respecte entre els ciutadans. 

• La concepció que associa el civisme amb les obligacions ciutadanes de votar i 

de pagar impostos (obeir les lleis) està més arrelada a L’Eixample, Ciutat Vella 

i també està molt representada a Gràcia. 

• A Horta-Guinardó, Nou Barris i Sant Andreu cap concepció del civisme 

predomina clarament sobre les altres. Això significa que mentre que una part 

de la població associa el civisme a la convivència ciutadana, d’altre ho fa amb 

l’educació i una altra amb el compliment dels deures administratius dels 

ciutadans, però cap d’aquests col·lectius és més nombrós que l’altre. 
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Gràfic 6. La importància dels tres tipus de civisme als districtes. Barcelona, 2010 
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1.3. La percepció de problemes de convivència al barri 
  

La brutícia dels carrers i 

l’estat del mobiliari urbà 

s’han considerat els 

problemes més 

freqüents als barris de 

Barcelona. 

Enguany l’EVB planteja una sèrie de conflictes que poden sorgir en la convivència 

i demana als entrevistats que valorin fins a quin punt consideren que són un 

problema al seu barri. Les valoracions s’expressen en l’escala de 0 (no són un 

problema) a 10 (són un problema greu). A continuació s’ofereixen els principals 

resultats d’aquesta anàlisi. 

• Els barcelonins consideren que la brutícia als carrers i l’estat del mobiliari 

urbà són problemes que afecten als seus barris. Han valorat el grau de 

problemàtica d’aquestes situacions amb 5,7 punts i amb 5,1 punts de mitjana 

respectivament. 

• Sembla menys problemàtica la mala educació dels veïns del barri i els sorolls 

que fan els bars, discoteques o el trànsit. El grau de problemàtica d’ambdós 

aspectes ha rebut una puntuació mitjana de 4,8 punts. 

• La menor percepció de problemàtica es troba en els incompliments dels 

acords de la comunitat de veïns (4,0 punts) i les males olors que venen 

d’altres habitatges o edificis (3,9 punts). 

 

Gràfic 7. Percepció de problemes al barri. Barcelona, 2010 

5,7

5,1
4,8 4,8

4,0 3,9

0

2

4

6

8

10

La brutícia dels

carrers

L’estat del mobiliari

urbà

La mala educació El soroll (bars,

veïns, trànsit,..)

L’incompliment dels

acords de la

comunitat de veïns

Les males olors 

A
va

lu
ac

ió
 (

 d
e 

0
 n

o
 é

s 
u

n
 p

ro
b

le
m

a
 a

 1
0

 é
s 

u
n

 p
ro

b
le

m
a

 g
re

u
) 

, 

 



 16

 

 

 

 

La població de 30 a 64 

anys i les persones en 

actiu són les que 

perceben un major 

volum de 

problemàtiques als 

barris de Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les característiques de la població i la percepció de problemes  

Com són aquestes persones que han vist com la seva vida al barri podia arribar a 

esdevenir problemàtica? Reuneixen alguna característica especial que les hagi fet 

susceptibles de viure confrontades a dificultats en la convivència? L’enquesta es 

fa ressò d’aquesta pregunta examinant les característiques sociodemogràfiques 

de la població i el seu grau d’exposició als diversos problemes que poden sorgir al 

barri. També estudia com es distribueix territorialment la percepció d’aquests 

problemes, doncs la seva plasmació territorial pot estar associada a la presència 

de processos i d’estructures socials molt diferents. 

L’anàlisi dels resultats permet detectar algunes regularitats: 

• La població de 30 a 64 anys i les persones en actiu (ocupades o l’atur) són les 

que perceben un major grau de problemàtica en tots els aspectes. Per contra 

la gent de més edat (65 anys i més) es mostra menys crítica i la seva percepció 

de qüestions que són un problema al barri és menor, la qual cosa significa que 

o bé es veuen confrontades amb menys situacions problemàtiques o que 

aquestes situacions els hi semblen menys greus que a altres segments d’edat. 

• El temps de residència també incideix en la percepció del volum i de la 

gravetat dels problemes del barri. Els “veïns de tota la vida” i els que porten 

més de cinc anys vivint al barri atorguen una major gravetat que els residents 

més recents als problemes de brutícia i de manca d’educació entre veïns. 

• Els incompliments dels acords assolits a la comunitat de veïns respecte de la 

neteja i l’ús dels espais comuns es deixen de percebre com a problemàtics a 

mesura que augmenten el nivell d’instrucció i d’ingressos familiars. I a la 

inversa, complir amb aquests compromisos sembla més problemàtic per a les 

persones amb uns nivells d’instrucció i d’ingressos familiars més baixos. 

 

La percepció de problemes de convivència als districtes 

Si els atributs individuals dels barcelonins incideixen en la percepció de 

problemàtiques al barri, és sobretot en la seva distribució territorial on es fan 

paleses les majors diferències. Així: 

• La percepció de brutícia als carrers és percebuda com un problema pels seus 
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Els veïns de Ciutat Vella i 

els de Sants-Montjuïc 

perceben una major 

volum de 

problemàtiques que la 

resta de barcelonins. 

 

veïns a la majoria de districtes de la ciutat, amb les excepcions de Les Corts 

(4,7) i de Sarrià-Sant Gervasi (4,8). Tanmateix els hi sembla un problema més 

greu als veïns de Ciutat Vella, que ho valoren amb 7,3 punts de mitjana, i als 

de Sants-Montjuïc (6,5punts). 

• L’estat del mobiliari urbà i els problemes que es deriven de la mala educació 

dels veïns del barri són percebuts com a situacions problemàtiques a Ciutat 

Vella, Sants-Montjuïc, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí. En canvi semblen 

generar un nivell menor de conflicte a Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi i Gràcia. 

• La percepció de problemes a causa del soroll que generen els bars i les 

discoteques, el trànsit o els propis veïns, semblen distribuir-se segons criteris 

de centralitat i per la desigual distribució dels espais d’oci a la ciutat. Es 

percep com a una problemàtica més greu entre els veïns de Ciutat Vella (6,5), 

i a una certa distància, els de l’Eixample (5,2), de Sants-Montjuïc (5,3) i també 

els de Gràcia (4,9). 

• Els veïns de Ciutat Vella valoren amb 5,4 punts el grau de conflicte que es 

deriva de les males olors que venen d’altres vivendes i edificis. La percepció 

d’aquest problema és menys intensa a la resta de districtes, on queda per 

sota dels cinc punts. 

• L’incompliment dels acords de la comunitat de veïns semblen generar menys 

conflictes que la resta de problemàtiques. Sembla més greu a Sant Andreu 

(4,7), Nou Barris i Sant Martí (ambdós 4,4), seguits de L’Eixample (4,2), Sants-

Montjuïc (4,1) i Ciutat Vella (4,0). 

• Els veïns de Les Corts i els de Sarrià-Sant Gervasi són els que perceben una 

menor presència de problemes al barri. A Les Corts el major grau de 

problemàtica és en la brutícia dels carrers (4,7) i l’estat del mobiliari urbà 

(4,1). A Sarrià-Sant Gervasi també han estat els dos aspectes senyalats com a 

més problemàtics (4,8 i 4,1 punts respectivament), juntament amb els sorolls 

(4,3). 
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Taula 4. La percepció de problemes al barri segons característiques sociodemogràfiques i territorials. Barcelona, 2010. 

 

 
La mala 

educació 
L’estat del 

mobiliari urbà 
El soroll (bars, 

veïns, trànsit,..) Les males olors  
La brutícia dels 

carrers 

L’incompliment 
dels acords de la 

comunitat de veïns 

Gènere        
Homes 4,9 5,2 4,7 3,9 5,5 4,0 
Dones 4,7 5,0 4,9 3,9 5,9 4,0 
Edat        
16-29 4,8 5,1 4,0 3,2 5,1 3,9 
30-44 5,1 5,2 5,0 4,2 5,9 4,2 
45-64 4,9 5,2 5,4 4,0 6,1 4,0 
65 o més 4,1 4,7 4,5 3,7 5,4 3,7 
Nivell d'estudis        
Sense estudis 5,0 4,4 4,8 3,4 5,3 4,5 
Primaris 4,7 5,2 4,8 4,1 5,9 4,2 
Secundaris 5,0 5,2 4,7 4,0 5,6 4,0 
Universitaris 4,5 5,0 5,0 3,7 5,8 3,8 
NS/NC 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
Nivell d'ingressos        
Menys de 600 Euros 4,5 4,5 4,5 3,6 5,9 4,3 
De 600-1200 Euros 5,1 5,2 4,9 4,1 5,7 4,3 
De 1200-1800 Euros 5,2 5,5 5,1 4,4 6,0 4,3 
De 1.800-2.400 Euros 4,9 5,2 4,7 3,7 5,6 3,7 
Més de 2.400 Euros 4,5 4,9 4,8 3,5 5,7 3,7 
NS 4,2 4,5 4,1 3,4 4,8 3,7 
NC 4,3 4,8 5,4 4,4 6,0 3,6 
Sit. Professional        
Estudiant 4,7 4,9 4,0 3,2 5,1 3,8 
Tasques de la llar 4,2 4,2 4,5 4,0 5,7 3,9 
Jubilat o pensionista 4,4 4,9 4,8 3,8 5,6 3,9 
Actiu ocupat 5,0 5,3 5,0 3,9 5,9 4,1 
Actiu en atur 5,3 5,2 5,1 4,3 5,7 3,9 
Altres; Ns/Nc 2,4 2,4 6,2 4,9 6,7 2,4 
Temps residència al barri        
Fa menys d'un any 3,6 5,0 3,8 3,2 4,9 3,4 
Entre 1 i 5 anys 4,4 4,6 4,8 3,8 5,3 3,9 
Més de 5 anys 4,7 5,0 4,9 3,9 5,8 4,0 
Hi ha viscut sempre 5,2 5,4 4,9 3,9 5,8 4,0 
Districte        
Ciutat Vella 6,0 5,8 6,5 5,4 7,3 4,0 
L’Eixample 4,7 4,8 5,2 3,7 5,6 4,2 
Sants-Montjuïc 5,2 5,6 5,3 4,3 6,5 4,1 
Les Corts 3,5 4,1 3,8 2,9 4,7 3,1 
Sarrià-Sant Gervasi 3,4 4,1 4,3 3,0 4,8 2,8 
Gràcia 4,6 4,7 4,9 3,5 5,7 3,7 
Horta-Guinardó 4,4 4,9 3,9 3,3 5,2 3,4 
Nou Barris 5,3 5,7 4,7 4,1 5,6 4,4 
Sant Andreu 5,1 5,3 4,8 4,1 5,8 4,7 
Sant Martí 5,0 5,3 4,7 4,1 5,7 4,4 
       

Total Barcelona 4,8 5,1 4,8 3,9 5,7 4,0 
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La percepció de 

problemes de brutícia als 

carrers i de mala 

educació dels veïns 

empitjora l’opinió sobre 

el nivell de civisme al 

barri. 

La percepció de problemes al barri i la seva incidència en 

l’opinió sobre el nivell de civisme 

El nivell de civisme que s’atribueix a un barri és un indicador de les possibilitats 

que ofereix als seus veïns per resoldre els conflictes que sorgeixen en la 

convivència en un marc de respecte i de veïnatge. L’EVB examina mitjançant una 

anàlisi de correlacions els efectes que la percepció de problemes al barri ocasiona 

en l’opinió dels barcelonins sobre el seu nivell de civisme.  

Aquesta anàlisi permet constatar que a mesura que augmenta la percepció de 

problemes al barri disminueixen les valoracions referides al seu nivell de civisme. 

Aquesta associació és més forta quan es perceben problemes de brutícia 

(correlació -0,32) i de mala educació entre els veïns (-0,31). L’associació és més 

feble (tot i que significativa) quan s’examina la incidència d’altres problemes. 

 

 

 

 

 

Taula 5. La percepció del nivell de civisme i de problemes al barri. Coeficients de correlació. Barcelona, 2010. 

 
Avaluació 

Coeficient de 
correlació* 

Percepció del nivell de civisme al barri el darrer 5,8 1,00 

   

La mala educació 4,8 -0,31 

L’estat del mobiliari urbà 5,1 -0,19 

El soroll (bars, veïns, trànsit,..) 4,8 -0,18 

Les males olors  3,9 -0,16 

La brutícia dels carrers 5,7 -0,32 

L’incompliment dels acords de la comunitat de veïns 4,0 -0,14 

*.- Totes les relacions són significatives a nivell 0,01 
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1.4. La percepció de problemes de soroll al barri 
  

 

Els veïns de Ciutat Vella, 

l’Eixample i els de Sants-

Montjuïc donen 

valoracions més altes 

que la resta de 

barcelonins als 

problemes de soroll que 

perceben al barri. 

 

 

 

 

 

 

Els barcelonins associen 

la presència de 

problemes de soroll a la 

presència de bars i locals 

d’oci. Tanmateix, sovint 

la percepció de 

problemes de soroll és 

un indicador d’altres 

situacions que es 

perceben com 

problemes de 

convivència entre veïns. 

Enguany l’EVB ha demanat als entrevistats que valorin la quantitat de bars, de 

discoteques i de locals d’oci que consideren que hi ha al seu barri. Resulta 

possible, per tant, examinar la relació existent entre aquesta variable i la valoració 

que els mateixos entrevistats realitzen sobre el nivell de problemàtica que 

associen al soroll. 

• Els veïns de Ciutat Vella (7,3), l’Eixample (6,2) i Gràcia (6,1) avaluen per sobre 

el conjunt dels barcelonins la quantitat de bars, de discoteques i de locals 

d’oci que hi ha al seu barri (5,7). Tanmateix només els veïns de Ciutat Vella 

(6,5) i els de l’Eixample (5,2) perceben una major problemàtica de soroll que 

el conjunt dels barcelonins (4,8). En canvi els veïns de Gràcia hi veuen menor 

gravetat (4,9 punts de mitjana). 

•  A la banda contrària els veïns de Sants-Montjuïc (5,3) valoren per sobre el 

conjunt de la ciutat (4,8) els problemes de soroll que hi ha al seu barri. També 

és alta la percepció de problemes de soroll a Nou Barris i a Sant Andreu (4,8 

punts), malgrat els seus veïns valoren per sota el promig de la ciutat la 

quantitat de locals d’oci presents al seu barri. 

Hi ha per tant, una relació entre l’opinió de l’existència de problemes de soroll al 

barri i la quantitat de locals d’oci que es perceben al barri. Tanmateix aquesta 

associació no és directa. Les característiques estructurals de la trama urbana del 

barri (com l’amplada dels carrers, la mixticitat d’usos,...), la ubicació i la proximitat 

dels locals d’oci a les zones de major densitat residencial, o el mateix volum de 

persones que utilitzen aquests espais, poden ser part de l’explicació. Tanmateix 

també cal tenir en compte altres possibles fonts de soroll, com el trànsit rodat a la 

via pública o els problemes de convivència amb els veïns. 

Una anàlisi de correlació que examina a cada districte la percepció de problemes 

de soroll al barri i d’altres problemes de convivència, mostra que la valoració que 

els barcelonins fan dels problemes de soroll al barri sovint està més relacionada 

amb la presència d’altres problemes de convivència amb els veïns que amb la 

percepció d’una gran quantitat de bars, discoteques i locals d’oci al barri. 

• La relació entre la percepció de problemes de soroll i la quantitat de locals 
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d’oci és més forta entre els veïns de Ciutat Vella (coeficient de correlació 

0,33), Sarrià-Sant Gervasi (0,40) i Gràcia (0,47). A la resta de districtes aquesta 

associació és més feble. 

• A la majoria de districtes de la ciutat la percepció de problemes de soroll al 

barri està fortament relacionada amb la percepció d’altres problemes de 

convivència amb els veïns. A Ciutat Vella apareix molt associada a la 

percepció de la mala educació dels veïns com un problema de convivència al 

barri (coeficient de correlació 0,40). A la resta de districtes la percepció de 

problemes de soroll augmenta a mesura que es detecten més problemes 

associats a les males olors que arriben des dels pisos d’altres veïns. 

 

 

Gràfic 8. La percepció de problemes de soroll al barri i de la quantitat de locals d’oci. Barcelona, 2010. 

5,7

7,3

6,2

5,6
5,3

5,6
6,1

4,5

5,4 5,2
5,7

4,8

6,5

5,2 5,3

3,8
4,3

4,9

3,9

4,8 4,8 4,7

0

2

4

6

8

10

Total

Barcelona

Ciutat

Vella

L’Eixample Sants-

Montjuïc

Les Corts Sarrià-

Sant

Gervasi

Gràcia Horta-

Guinardó

Nou Barris Sant

Andreu

Sant Martí

A
va

lu
ac

ió
 (

d
e 

0
 g

en
s 

a 
1

0
 m

o
lt

),

Percepció de la quantitat de locals d'oci al barri Percepció de problemes de soroll al barri

 

 
Taula 6. La percepció de problemes de soroll al barri, la quantitat de locals d’oci i la percepció d’altres problemes de 

convivència. Anàlisi de correlacions*. Barcelona, 2010. 
 

 

Soroll  
Quantitat 

locals d’oci 

La mala 
educació dels 

veïns 
L’estat del 

mobiliari urbà 

Les males 
olors d’altres 

edificis 
La brutícia 

dels carrers 

L’incompliment 
dels acords 
entre veïns 

Ciutat Vella 1,00  0,33 0,40 0,26 0,36 0,23 0,27 
L’Eixample 1,00  0,25 0,35 0,36 0,48 0,47 0,27 
Sants-Montjuïc 1,00  0,07 0,35 0,39 0,53 0,37 0,26 
Les Corts 1,00  0,05 0,46 0,42 0,52 0,36 0,33 
Sarrià-St. Gervasi 1,00  0,40 0,40 0,36 0,48 0,47 0,29 
Gràcia 1,00  0,47 0,29 0,35 0,55 0,34 0,23 
Horta-Guinardó 1,00  0,17 0,42 0,41 0,60 0,42 0,43 
Nou Barris 1,00  0,04 0,29 0,29 0,46 0,35 0,29 
Sant Andreu 1,00  0,18 0,38 0,50 0,53 0,27 0,43 
Sant Martí 1,00  0,17 0,29 0,33 0,46 0,47 0,30 
            

Total Barcelona 1,00   0,24 0,37 0,38 0,51 0,41 0,31 

*.- Totes les relacions són significatives a nivell 0,01 
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 Síntesi de resultats: nivell de civisme i problemes de convivència 

A continuació s’ofereix un quadre sintètic que reuneix els principals resultats que 

resumeixen la informació sobre la percepció del nivell de civisme i de problemes 

de convivència als barris de Barcelona. 

 

 

 

 

 

Esquema 1. Perfil dels grups de població en relació a la percepció del nivell de civisme al seu barri 

 
Grups que 

 
valoren per sobre el promig 

de la ciutat 
 

el nivell de civisme al barri 
 

Característiques sociodemogràfiques: 

� Joves de 16 a 29 anys i gent de 65 anys o més. 

� Fa menys de cinc anys que viu al barri. 

Districte de residència: 

� Veïns de Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, L’Eixample i 

Horta-Guinardó. 

Principals problemes de convivència percebuts als districtes: 

� La brutícia dels carrers. 

� L’estat del mobiliari urbà. 

� El soroll (a L’Eixample, Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi). 

 
 
 
 

Grups que  
 

valoren per sota el promig 
de la ciutat  

 
el nivell de civisme al barri 

 

Característiques sociodemogràfiques: 

� Adults de 30 a 64 anys. 

� Fa més de cinc anys que viu al barri. 

Districte de residència: 

� Veïns Ciutat Vella, Sants-Montjuïc i Nou Barris. 

Principals problemes de convivència percebuts als districtes: 

� La brutícia dels carrers. 

� L’estat del mobiliari urbà a Sants-Montjuïc i a Nou Barris. 

� La mala educació a Ciutat Vella. 
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2. L’opinió sobre l’evolució del civisme als barris  

 
 

2.1. L’opinió sobre l’evolució del civisme al barri el darrer any 

  

La majoria de 

barcelonins consideren 

que el civisme segueix 

igual ara que l’any 

passat. 

 

 

La percepció que el 

civisme ha empitjorat és 

més freqüent entre els 

barcelonins que avaluen 

amb puntuacions més 

baixes el nivell de 

civisme del seu barri.  

 

L’EVB recull l’opinió dels barcelonins sobre quina ha estat l’evolució del nivell de 

civisme al seu barri de residència en el darrer any. 

• El 58,9% dels barcelonins consideren que el nivell de civisme al seu barri 

segueix igual que l’any passat. Tanmateix són més els que creuen que ha 

empitjorat (24,4%) que els que opinen que ha millorat (14,4%). 

L’opinió sobre l’evolució del civisme al barri el darrer any està molt relacionada 

amb el nivell de civisme que es percep en el moment de realitzar l’entrevista. Així: 

• El 63,4% dels barcelonins que valoren el nivell de civisme del seu barri per 

sobre dels cinc punts de mitjana consideren que la situació segueix igual que 

l’any passat i el 16,9% opinen que ha millorat. Tanmateix, arriben fins el 

18,4% els que consideren que la situació ha empitjorat el darrer any. 

• El 48,9% dels barcelonins que valoren el nivell de civisme del seu barri amb 

una nota de 0 a 4 punts consideren que ha empitjorat en el darrer any, i són 

una mica menys els que creuen que segueix igual (44,7%). Només, el 6,0% 

dels barcelonins que suspenen el nivell de civisme al seu barri consideren que 

la situació ha millorar en els darrers dotze mesos. 

 
Gràfic 9. Evolució del civisme al barri segons valoració del nivell de civisme al barri. Barcelona, 2010. 
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L’edat, l’estatus 

socioeconòmic dels 

barcelonins i el temps de 

residència al barri 

introdueixen diferències 

significatives en l’opinió 

dels barcelonins 

respecte l’evolució del 

nivell de civisme al seu 

barri. 

 

 

 

 

 

Característiques sociodemogràfiques i evolució del civisme 

El nivell d’estudis assolits, l’ocupació i el nivell d’ingressos familiars contribueixen 

a modificar significativament les opinions dels barcelonins sobre quina ha estat 

l’evolució del civisme al seu barri de residència el darrer any. 

• La percepció que el civisme ha empitjorat és més freqüent entre les persones 

econòmicament actives, i augmenta a mesura que ho fan el nivell d’instrucció 

i el nivell d’ingressos familiars dels entrevistats. 

• L’edat i el temps de residència al barri també incideixen de manera 

significativa en l’opinió dels barcelonins sobre el nivell de civisme al barri. Així, 

les persones que fa més temps que viuen al barri són més crítiques amb 

l’evolució del civisme que aquelles altres que acaben d’arribar o que fa menys 

temps que hi viuen. I la proporció dels que consideren que el nivell de civisme 

al barri ha millorat disminueix a mesura que incrementa l’edat de la població. 

 

La varietat de característiques personals que intervenen en l’opinió dels 

barcelonins sobre l’evolució del civisme al barri, aconsella realitzar una anàlisi que 

ajudi a seleccionar, d’entre tots aquests atributs individuals, quins són els més 

significatius i contribueixen, per tant, a explicar millor el posicionament dels 

barcelonins respecte l’evolució del civisme al seu barri. És per aquest motiu que 

enguany s’han estudiat les respostes dels entrevistats fent servir un procediment 

anomenat de segmentació jeràrquica. Es tracta d’una tècnica explicativa que, a 

partir d’una variable dependent (l’opinió sobre l’evolució del civisme), mesura la 

influència d’un conjunt de variables predictores o explicatives (les característiques 

sociodemogràfiques). Mitjançant un procediment estadístic, aquesta tècnica 

permet analitzar els efectes de les variables independents sobre la variable a 

explicar, tot tenint en compte les interaccions que es produeixen entre aquestes 

variables. El procés es repeteix sistemàticament fins que no es troben diferències 

estadístiques significatives en la influència que exerceixen les variables 

explicatives sobre cadascuna de les categories de resposta de la variable 

dependent (ha millorat, segueix igual i ha empitjorat). 

El procediment és seqüencial pel que, a més de possibilitar la supressió de forma 

segura de variables que no són significatives des del punt de vista estadístic, els 
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resultats es poden expressar gràficament sota la forma d’un diagrama d’arbre. 

Cadascun dels nivells de l’arbre expressa quina variable és més significativa per 

classificar les respostes dels barcelonins respecte l’evolució del civisme al barri el 

darrer any. D’aquets manera, el seguiment de cadascuna de les branques de 

“l’arbre” resultant permet identificar i presenta perfils de població, facilitant la 

seva descripció. 

Els resultats d’aquesta anàlisi mostren que l’edat dels entrevistats és la variable 

més significativa i la que permet explicar millor el posicionament dels barcelonins 

davant l’evolució del nivell de civisme al seu barri.  

• El primer node de “l’arbre” està integrat pels segments de població més jove 

(de 16 a 29 anys). Aquest grup expressa una opinió de millora amb més 

freqüència que la resta de grups de barcelonins de més edat: els adults i la 

població de 65 anys o més. Tanmateix, dins d’aquest grup, el temps de 

residència al barri introdueix diferències significatives en les valoracions de 

l’evolució del civisme. Així, el 38,8% de la població jove que porta menys de 

cinc anys vivint al barri valora positivament l’evolució del civisme al barri, 

davant només un 18,6% dels joves que fa més temps que hi viuen. Tanmateix 

el col·lectiu de joves nouvinguts no és gaire nombrós (67 casos dels més de 

400 que composen la mostra), pel que cal recomanar l’ús de la prudència a 

l’hora d’interpretar els resultats. 

La segona variable que s’ha de tenir en compte és el nivell d’instrucció.  

• Per als adults d’entre 30 a 64 anys, s’estableix una diferència fonamental 

entre la població amb uns nivells d’instrucció més baixos (sense estudis o amb 

estudis primaris) i la resta de població (que és més crítica amb l’evolució del 

civisme el darrer anys). El temps de residència al barri també introdueix 

diferències significatives en l’opinió dels barcelonins adults amb un baix nivell 

d’instrucció: la percepció d’empitjorament és més alta en aquells barris on 

han anat arribant adults amb un baix nivell d’instrucció, i és menor on hi ha 

més adults que diuen ser “residents de tota la vida”. 

• Pel que fa a la gent de 65 anys i més, la diferència més significativa s’estableix 

entre aquells que tenen estudis universitaris (més crítics amb l’evolució del 

civisme) i la resta.  
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Val a dir que l’ocupació i el nivell d’ingressos dels entrevistats estan molt 

relacionats amb l’edat i amb el nivell d’instrucció. És per aquest motiu que el 

procés de segmentació ha exclòs aquestes darreres variables de l’anàlisi. 

 

 
Gràfic 10. Diagrama d’arbre: evolució del civisme al barri el darrer anya. Barcelona, 2010. 

  

a.- Variables incloses a l’anàlisi: Evolució del civisme al barri l’últim any (dependent); gènere, edat, nivell d’instrucció, ocupació, nivell 

d’ingressos familiars i temps de residència al barri. Mètode de creixement CHAID. Error típic de l’estimació: 0,008. 
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A Nou Barris, Sants-

Montjuïc, Horta-

Guinardó, Sant Martí i 

Sant Andreu la proporció 

de veïns que consideren 

que el nivell de civisme 

ha millorat és similar a la 

dels que creuen que ha 

empitjorat. 

L’opinió sobre l’evolució del civisme als districtes 

Les opinions sobre l’evolució del civisme al barri el darrer any presenta 

diferències significatives que estan en funció del districte de residència dels 

barcelonins. Així:  

• La percepció que el nivell de civisme al barri ha empitjorat aquest darrer any 

està més estesa entre els veïns de Sants-Montjuïc (35,1%), Ciutat Vella 

(32,1%) i Nou Barris (25,9%). Les valoracions mitjanes referides al nivell de 

civisme al barri també han estat més baixes en aquests districtes. 

• La proporció de barcelonins que consideren que el nivell de civisme ha 

millorat el darrer any és més elevada a Nou Baris (19,5%), Sants-Montjuïc 

(16,7%), Horta-Guinardó (16,1%), Sant Martí (16,0%) i Sant Andreu (14,6%). 

La coexistència en un mateix districte de persones que consideren que el nivell de 

civisme ha empitjorat i la dels que creuen que ha millorat no pot ser explicada 

únicament per factors individuals, sinó territorials. Els districtes, com la ciutat, no 

són un tot homogeni i al seu interior hi poden haver diferències significatives que 

poden contribuir a explicar aquestes variacions (p.ex. a nivell de barris, referides a 

la qualitat de l’espai públic i de l’habitage, els moviments migratoris interns i 

externs,...). 

 
 
 

Gràfic 11. Evolució del civisme al barri segons districte. Barcelona, 2010. 

14,4 11,1 11,5 16,7 12,6 11,1 13,5 16,1 19,5 14,6 16,0

58,9
53,9

62,4
46,1

68,6
65,4 63,0 60,2 51,3 61,3 60,5

24,4
32,1

23,4
35,1

18,0 22,6 20,6 21,2
25,9

22,1 21,5

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Total

Barcelona

Ciutat

Vella

L’Eixample Sants-

Montjuïc

Les Corts Sarrià-

Sant

Gervasi

Gràcia Horta-

Guinardó

Nou Barris Sant

Andreu

Sant Martí

Ha millorat Segueix igual Ha empitjorat NS/NC

 



 28

 

 Síntesi de resultats: evolució del civisme als barris 

El quadre que s’ofereix a continuació reuneix i sintetitza els principals resultats de 

l’EVB referents a l’opinió dels barcelonins sobre l’evolució del civisme als barris el 

darrer any. 

 

 

 

 

Esquema 2. Perfil dels grups de població en relació a l’opinió sobre l’evolució del civisme al barri el darrer any. 

 
Grups que 

 
consideren que  

ha millorat 
 

el civisme al barri 
 

Opinió sobre el nivell de civisme al barri: 

� Persones que valoren el nivell de civisme al barri amb cinc 

punts o més en una escala de 0 a 10. 

Característiques sociodemogràfiques: 

� Joves que porten menys de cinc anys vivint al barri. 

� Adults de 30 a 64 anys amb uns nivells d’instrucció baixos que 

fa més de conc anys que viuen al barri. 

� Persones de 65 anys o més sense estudis universitaris. 

Districte de residència: 

� Veïns de Nou Barris, Sants-Montjuïc, Horta-Guinardó, Sant 

Martí i Sant Andreu. 

 
 
 
 

Grups que 
 

consideren que  
ha empitjorat 

 
el civisme al barri 

 

Opinió sobre el nivell de civisme al barri: 

� Persones que valoren el nivell de civisme al barri per sota dels 

cinc punts en una escala de 0 a 10. 

Característiques sociodemogràfiques: 

� Joves que fa més de cinc anys que viuen al barri. 

� Adults de 30 a 64 anys amb estudis secundaris o universitaris. 

� Persones de 65 anys o més amb estudis universitaris. 

Districte de residència: 

� Veïns de Sants-Montjuïc, Ciutat Vella i Nou Barris. 
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3. L’opinió sobre l’evolució dels barris 

 
 

3.1. La percepció global de canvi als barris el darrer any 

  

La majoria de 

barcelonins consideren 

que els seu barri ha 

canviat el darrer any. 

Valoren aquests canvis 

amb 5,3 punts de 

mitjana. 

Barcelona és una ciutat dinàmica, que alberga una important varietat de 

processos urbans i socials que contribueixen a modificar el seu paisatge físic i 

humà i, amb ells, les condicions de convivència a la ciutat. És per aquest motiu 

que s’ha demanat als entrevistats que avaluïn l’amplitud dels canvis que han 

tingut lloc al seu barri de residència aquest darrer any. Les valoracions s’obtenen 

en una escala de 0 (no ha canviat gens) a 10 (ha canviat molt). 

• Els barcelonins avaluen els canvis que s’han produït al seu barri de 

residència amb una nota mitjana de 5,3 punts.  

Així doncs, la majoria dels barcelonins consideren que el seu barri de residència 

ha canviat el darrer any. Tanmateix, arriben al 31,4% els que consideren que el 

seu barri ha canviat poc o que segueix igual que l’any passat (avaluacions per sota 

dels cinc punts). 

 
 
 

Gràfic 12. Avaluació del nivell de canvi al barri el darrer any. Barcelona, 2010. 
 

 

13,3

1,4

4,3

14,4

12,6

3,7

7,9

16,7

13,3

5,8

6,0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0 (No

ha

ca nvi at

gens )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (Ha

canvi at

mol t)

P
er

ce
nt

at
ge

 (
%

)

Mitjana: 5,3 



 30

 

 

L’edat i el nivell 

d’estudis i d’ingressos 

modifiquen la relació 

dels barcelonins amb 

el canvi. 

La percepció de canvi segons característiques de la població 

No tots els segments de població comparteixen una mateixa visió del canvi. El 

diferent ús que les persones fan de la ciutat i dels espais del barri en modifiquen 

les seves experiències i intervenen en una vivència diferenciada dels processos de 

continuïtat i de canvi.  

En la vivència del canvi no s’han detectat diferències estadísticament 

significatives pel que fa al gènere dels barcelonins. L’edat i el temps de residència 

al barri sí que semblen modificar la percepció de canvi. 

• Els homes han valorat el nivell global de canvi al barri el darrer any amb 5,2 

punts de mitjana. Les dones ho han valorat amb 5,4 punts de mitjana. 

• Perceben un major grau de transformació del barri els joves de 16 a 29 anys 

(5,9), els estudiants i les persones a l’atur (5,6 i 5,7 punts respectivament) i les 

persones que han viscut sempre al barri.  

• Les persones amb uns nivells d’estudis i d’ingressos més baixos també major 

grau de canvi al seu barri durant el darrer any que la resta de barcelonins (6,1 

i 6,3 punts respectivament). 

 
 

Gràfic 13. Avaluació del nivell de canvi al barri el darrer any segons característiques 
sociodemogràfiques de la població. Barcelona, 2010. 
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Els veïns de Sant 

Andreu són els que 

perceben un major 

grau de canvi al seus 

barris. 

La percepció global de canvi als districtes 

En un mateix període de temps una part de la ciutat pot estar sotmesa a ràpides 

transformacions i a intensos processos de canvi, mentre que d’altres viuen 

instal·lades en una relativa estabilitat. Els ritmes de canvi varien i són heterogenis, 

i aquesta diversitat territorial també es reflecteix en la percepció que els 

barcelonins tenen del canvi. L’EVB s’aproxima a aquest fenomen amb la 

desagregació territorial per districtes de les valoracions del grau de canvi als 

barris. 

• Els veïns de Sant Andreu són els que avaluen amb unes puntuacions més altes 

el grau de canvi als seus barris el darrer any (6,5 punts de mitjana). 

• A continuació els veïns de Nou Barris (5,9), Horta-Guinardó (5,8), Sants-

Montjuïc (5,7) i Sant Martí (5,6). 

• Perceben un menor volum de canvis els veïns de l’Eixample (4,3), Sarrià-Sant 

Gervasi (4,5) i Les Corts (4,7). 

 
 
 

Gràfic 14. Avaluació del grau de canvi als barris segons districte. Barcelona, 2010 
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3.2. Opinió sobre els factors de canvi al barri 
  

 

Les intervencions 

urbanístiques 

d’arranjament i de 

millora de l’espai 

públic, així com la 

construcció 

d’infraestructures als 

barris es consideren 

més freqüents que els 

canvis demogràfics. 

El canvi al barri durant el darrer any 

Canvien els espais i canvia la gent. Per això s’ha demanat als entrevistats que 

avaluïn en l’escala de 0 (gens) a 10 (molt) el volum de canvis urbanístics i de 

població que s’han produït al seu barri de residència el darrer any.  

Més concretament, sobre els espais públics del barri s’ha demanat si s’havien fet 

actuacions de millora urbanística mitjançant obres d’arranjament i, també, si 

s’havien fet obres de transformació urbana i de millora de les infraestructures. Pel 

que fa a la població, s’ha demanat fins a quin punt la gent del barri havia canviat 

el darrer any. 

• Les avaluacions més altes són per als canvis urbanístics. Els barcelonins 

valoren la quantitat d’obres d’arranjament que s’han realitzat al barri amb 

una mitjana de 6,0 punts. A continuació les obres de transformació urbana o 

de millora de les infraestructures (5,8 punts de mitjana). 

• Els canvis demogràfics semblen que han estat menys freqüents en el darrer 

any. Els barcelonins els valoren amb una nota mitjana de 4,7 punts. 

 
 

Gràfic 15. Avaluació dels canvis que s’han produït al barri en el darrer any. Barcelona, 2010. 
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Els canvis en el teixit 

comercial dels barris i 

en l’estructura 

demogràfica de la 

població es consideren 

més freqüents que 

l’obertura de nous 

equipaments. 

El canvi al barri en els darrers anys 

Les intervencions urbanístiques es realitzen a la via pública i a la vista de tothom, 

en un espai concret i en un període limitat de temps. Els seus efectes també són 

visibles i es deixen notar ràpidament entre els usuaris d’aquests espais. Per contra 

altres processos urbans, com els demogràfics, acostumen a seguir uns ritmes més 

lents i les seves conseqüències triguen més en manifestar-se.  

És per aquest motiu que l’EVB ha demanat als entrevistats una avaluació -en 

l’escala de 0 (gens) a 10 (molt)- sobre la freqüència amb la que s’havien produït 

una sèrie de situacions en els darrers anys. Es tracta d’esdeveniments que poden 

afectar l’estructura de població del barri (l’arribada de gent nova i la marxa de 

veïns de tota la vida), el conjunt d’equipaments (educatius i culturals, sanitaris o 

de lleure) o els serveis que, com ara els comerços, contribueixen a articular i 

intervenen en la vida quotidiana dels seus veïns. 

El tancament de comerços i de botigues i l’arribada de gent nova han estat, 

segons l’opinió dels barcelonins, les dues situacions que han afectat més 

l’estructura dels barris de Barcelona en els darrers anys. La situació dels 

equipaments és en canvi més estable. 

• El teixit comercial dels barris ha canviat molt en els darrers anys. Els 

barcelonins consideren que el tancament de botigues al barri ha estat força 

freqüent (5,9), i que aquest canvis s’han produït a un ritme més alt que el 

d’obertura de nous establiments (4,6). 

• Pel que fa a la gent, es considera que l’arribada de gent nova (5,5) ha estat 

més freqüent en els darrers anys que no pas la marxa de gent del barri de 

tota la vida (4,1). 

• Finalment, l’obertura de nous equipaments al barri (escoles, biblioteques, 

centres sanitaris,...) sembla menys freqüent, i els barcelonins ho avaluen amb 

3,3 punts de mitjana.  
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Gràfic 16. Avaluació de la freqüència amb la que han passat les següents situacions al barri en 

els darrers anys. Barcelona, 2010. 
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La percepció de canvis 

urbanístics té un paper 

destacat en la 

percepció del canvi a 

la ciutat. 

Dinàmiques urbanes que incideixen en la percepció de canvi  

Tal com s’ha pogut constatar, els barris de Barcelona són espais dinàmics que 

estan subjectes al canvi. Es realitza una anàlisi de correlació per tal de comprovar 

com incideix la vivència d’aquestes transformacions en la percepció que tenen els 

barcelonins sobre el nivell de canvi global dels seus barris de residència. 

• A mesura que els barcelonins identifiquen més canvis urbanístics també han 

donat puntuacions més altes al nivell de canvi global que s’ha produït als seus 

barris. Els coeficients de correlació (r de Pearson), que relacionen tant la 

quantitat d’obres d’arranjament com la millora de les infraestructures amb la 

percepció global de canvi, han estat del 0,6. 

• La correlació és més baixa, però igualment significativa, pel que fa a les 

variacions en la població que viu al municipi (0,4). En la percepció de canvi 

sembla incidir una mica més l’arribada de gent nova (0,2) que la marxa de 

gent de tota la vida (0,1).  

• L’obertura de nous equipaments (0,3) ha impactat més en la percepció del 

canvi que l’obertura (0,2) o el tancament de botigues i negocis (0,1). 
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L’anàlisi mostra que les intervencions urbanístiques sobre el paisatge i el teixit 

urbà (l’expressió física del territori) tenen més influència en l’imaginari col·lectiu 

del canvi que les dinàmiques demogràfiques i socials, o inclús aquelles que estan 

relacionades amb la transformació del teixit comercial dels barris.  

 

Taula 7. La percepció de canvi global al barri i els canvis dels darrers anys. Coeficients de correlació. 

Barcelona, 2010. 

 Avaluació 
Coeficient de 
correlació* 

Canvi al barri el darrer any 5,3 1,0 
   

Quantitat d'obres d'arranjament de carrers i places, clavegueram, llum,... 6,0 0,6 
Quantitat d'obres de transformació urbana o d'infraestructures 5,8 0,6 
   

Valoració de com ha canviat la gent del barri 4,7 0,4 
Ha arribat molta gent nova que no coneixia 5,5 0,2 
Ha marxat gent de tota la vida 4,1 0,1 
   

Han obert noves botigues i comerços 4,6 0,2 
Han tancat botigues i comerços 5,9 0,1 
   

S'han obert nous equipaments 3,3 0,3 

*.- Totes les relacions són significatives a nivell 0,01 

 

 

Els veïns de Sant 

Andreu i els d’Horta-

Guinardó donen 

avaluacions més altes 

que la resta de 

barcelonins al volum 

d’obres de millora de 

l’espai urbà que s’han 

realitzat als seus 

barris. 

 

 

La percepció del canvi als districtes 

No tots els processos de canvi tenen lloc a tots els barris de la ciutat ni amb la 

mateixa intensitat. A continuació s’ofereixen els resultats referents a l’opinió dels 

barcelonins respecte els canvis que s’han produït al seu barri desagregats per 

districtes. 

• Els veïns de Sant Andreu (6,5), Nou Barris (5,9) i Horta-Guinardó (5,8) són els 

que donen avaluacions més altes al procés global de canvi del seus barris en 

el darrer any. També són els que han avaluat amb puntuacions més altes la 

freqüència amb la que s’han realitzat obres de transformació urbana i de 

millora de les infraestructures. 

• Les valoracions sobre la freqüència amb que s’han realitzat obres 

d’arranjament i de millora de carrers i places són força homogènies a tot el 

territori. Tanmateix els veïns de Sant Andreu (6,8) i els de Nou Barris (6,5) són 

els que han donat avaluacions més altes. 
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Els veïns de Sants-

Montjuïc, Nou Barris, 

Sant Andreu, Horta-

Guinardó, Ciutat Vella 

i Sant Martí són els 

que perceben una 

major arribada de gent 

nova al barri en 

aquests darrers anys. 

 

• La percepció que la gent del barri ha canviat és més freqüent entre els veïns 

de Sants-Montjuïc, Nou Barris, Sant Andreu, Horta-Guinardó, Ciutat Vella i 

Sant Martí. En aquests districtes és on hi ha més gent que considera que en 

els darrers anys ha arribat al barri molta gent nova que no coneix i que han 

tancat botigues i comerços. 

• La percepció que han marxat molts veïns de tota la vida és més freqüent 

entre els veïns de Ciutat Vella (ho valoren amb 5,8 punts de mitjana). També 

són els que donen valoracions més altes a la quantitat de nous comerços que 

s’han obert en els darrers anys (6,5). 

• La situació dels equipaments (CAPs, escoles, biblioteques,...) sembla força 

estable els darrers anys. Les avaluacions no superen els quatre punts de 

mitjana a cap districte. 

• Els veïns de l’Eixample, els de Les Corts i els de Sarrià-Sant Gervasi són els que 

donen avaluacions més baixes als processos de canvi dels seus barris en els 

darrers anys.  

 
 

Taula 8. Avaluació de la freqüència de canvis al barri segons districte de residència. Barcelona, 2010. 
 

 
Canvi 

global al 
barri  

Obres 
d’arranjament 

Millora 
d’infraestructures 

La gent del 
barri 

Ha arribat 
molta gent  

Han 
marxat 
veïns 

Han obert 
comerços 

Han tancat 
comerços 

S’han obert 
nous 

equipaments 

Ciutat Vella 5,1  5,6 5,2 5,1 7,0 5,8 6,4 6,5 3,2 
L’Eixample 4,3  5,5 5,1 4,0 5,0 3,9 4,3 5,7 2,8 
Sants-Montjuïc 5,7  6,2 5,8 5,8 6,4 4,5 5,1 6,2 3,1 
Les Corts 4,7  6,0 5,5 3,4 3,8 3,2 3,8 5,5 2,6 
Sarrià-St. Gervasi 4,5  5,7 5,3 3,3 3,3 3,1 4,2 5,6 2,6 
Gràcia 5,3  6,3 5,8 4,5 5,0 3,7 4,8 5,9 3,8 
Horta-Guinardó 5,8  6,2 6,3 4,6 5,4 4,0 3,2 5,5 3,5 
Nou Barris 5,9  6,5 6,0 5,5 6,4 4,4 4,9 6,1 3,9 
Sant Andreu 6,5  6,8 7,0 5,3 6,3 4,7 4,7 6,4 3,8 
Sant Martí 5,6  5,9 5,7 5,1 6,0 4,0 4,7 6,0 3,4 
                      

Total Barcelona 5,3   6,0 5,8 4,7 5,5 4,1 4,6 5,9 3,3 
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Els barcelonins valoren 

la quantitat de 

botigues que hi ha al 

seu barri amb 7,3 

punts de mitjana.  

 

La presència 

d’equipaments públics 

es valora amb 6,6 

punts. 

La percepció de la quantitat de comerços i d’equipaments 

Enguany l’EVB a més de l’opinió dels barcelonins sobre l’evolució dels comerços i 

dels equipaments als seus barris, també ha demanat una valoració sobre la 

quantitat de comerços i d’equipaments que consideren que hi ha al seu barri. Els 

entrevistats expressen la seva opinió en l’escala de 0 (no n’hi ha gens) a 10 (n’hi 

ha molts). 

• Els barcelonins valoren la quantitat de comerços i de botigues que hi ha al seu 

barri amb una puntuació mitjana de 7,3 punts. Les valoracions són força 

homogènies a tots els districtes i superen els 7 punts de valoració mitjana. La 

única excepció és Horta-Guinardó. Els seus veïns són els que han donat 

valoracions més baixes al volum de botigues i de comerços que s’han obert al 

barri els darrers anys i valoren la presència d’aquests establiments amb 6,1 

punts. 

• Malgrat que els barcelonins perceben pocs canvis en la situació dels 

equipaments al barri, han valorat la seva presència amb 6,6 punts de mitjana. 

Aquestes avaluacions oscil·len entre els 6,0 punts a Ciutat Vella fins els 6,8 

punts que li atribueixen els veïns de Les Corts, Horta-Guinardó i Nou Barris. 

 

Gràfic 17. Valoració de la quantitat de botigues i d’equipaments al barri segons districte. 

Barcelona, 2010. 
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Els districtes on es 

percep que ha arribat 

gent nova que no es 

coneix també són 

aquells on es percep 

que ha marxat més 

gent de tota la vida. 

 

 

 

Les percepcions sobre 

els canvis de població 

no coincideixen 

necessàriament amb la 

realitat dels 

moviments 

demogràfics a la 

ciutat. 

 

 

 

 

Ciutat Vella ha estat 

un important pol 

d’atracció de població 

immigrant de totes les 

nacionalitats. La 

La percepció dels canvis de població 

Una altra de les dimensions del canvi que enguany ha explorat l’EVB té a veure 

amb l’estructura de la població dels barris. Ho ha fet mitjançant dues preguntes: 

l’opinió dels barcelonins sobre l’arribada de gent nova que no coneix i la marxa de 

gent del barri de tota la vida.  

• Els barcelonins perceben i donen valoracions més altes a l’arribada de nous 

veïns (5,5) que a la marxa dels veïns de tota la vida (4,1).  

• Els veïns de Ciutat Vella, Nou Barris, Sants-Montjuïc, Sant Andreu i Sant Martí 

són els que donen valoracions més altes a l’arribada de nous veïns al barri en 

els darrers anys. També són els que donen valoracions més altes a la marxa 

dels veïns de sempre. 

 

L’EVB també permet comparar la percepció que els barcelonins tenen sobre el 

canvi demogràfic als barris amb una mesura objectiva, el temps que fa que els 

barcelonins viuen al seu barri de residència actual. La comparació de les dades 

anteriors permet constatar que la percepció dels barcelonins sobre el canvi 

demogràfic dels darrers anys no coincideix necessàriament amb la realitat dels 

moviments demogràfics que han tingut lloc a la ciutat.  

• El 13,0% dels barcelonins diuen que fa cinc anys o menys que estan vivint al 

seu barri de residència actual.  

• Ciutat Vella és el districte que compta amb un major percentatge de residents 

que viuen al barri des de fa cinc anys o menys (el 23,8% de la seva població). 

El segueixen l’Eixample (17,6%), Gràcia (14,3%), Sarrià-Sant Gervasi (13,2%) i 

Sants-Montjuïc (12,6%).  

 

La contrastació de les dades obtingues a través de l’EVB amb les xifres oficials de 

població i amb les estadístiques de moviments demogràfics permet constatar que 

els barris de Ciutat Vella, de l’Eixample i els de Sants-Montjuïc són els que han 

suportat una major pressió immigratòria durant els darrers cinc anys. Tanmateix, 

quan s’analitza l’estructura de nacionalitats als districtes es poden observar 

diferències significatives: 
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percepció dels veïns 

que consideren que ha 

arribat molta gent 

nova constata aquest 

dinamisme i diversitat. 

 

A la resta de districtes, 

la percepció d’una 

major arribada de gent 

nova coincideix amb 

una major presència 

de veïns de 

nacionalitat americana 

i africana als barris. 

 

La percepció que ha 

arribat molta gent 

nova i que no es 

coneix és més 

freqüent entre els 

veïns dels barris amb 

una forta presència de 

població assalariada i 

amb predomini de 

rendes mitjanes i 

baixes. És menor als 

barris més benestants.  

• Ciutat Vella ha estat el principal pol d’atracció dels moviments migratoris que 

s’han produït a Barcelona en els darrers anys. El districte ha atret població de 

totes les nacionalitats, també espanyola. Tanmateix la composició 

demogràfica dels seus barris es caracteritza avui per una important presència 

de col·lectius de veïns de nacionalitat asiàtica, i per l’arribada d’europeus de 

fora de l’estat i de població del continent americà. 

• L’estructura de nacionalitats de l’Eixample, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi i 

Gràcia es caracteritza per la presència d’un important contingent de població 

de nacionalitat americana i d’europeus de fora de l’Estat. 

• El volum de població d’Europa no espanyola és menor a Sants-Montjuïc, Nou 

Barris, Sant Andreu i Sant Martí que a la resta de districtes. En canvi és major 

la presència de veïns amb nacionalitat americana i africana. La percepció 

d’una major arribada de gent nova coincideix amb el major pes d’aquests 

veïns en l’estructura demogràfica del districte. 

 

La diversitat, el contacte i la convivència als barris entre grups culturals diversos 

no és una idea o una mera creença, sinó que és una realitat que ja forma part 

indissoluble del dia a dia de la ciutat. Tanmateix la diferent percepció que els 

barcelonins tenen del canvi demogràfic i de les seves conseqüències no permet 

oblidar que el contacte entre aquests grups diversos comporta un exercici 

d’intercanvi i de negociació entre posicions socials desiguals. 

• Malgrat els barris de l’Eixample, Gràcia o Sarrià-Sant Gervasi han esdevingut 

importants pols d’atracció de les migracions internacionals, el fet immigratori 

no s’ha traduït en una forta percepció d’arribada de gent nova.  

• És als barris amb una forta presència de població assalariada i amb predomini 

de rendes mitjanes i baixes (Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Nou Barris, Sant 

Andreu i Sant Martí), on es fa més visible, en alguns casos fins i tot es 

sobredimensiona, l’arribada de gent nova al barri. 
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Taula 9. Percepció del canvi de la població i temps de residència al barri. Barcelona, 2010. 
 

  Ha arribat gent nova al barri 
que no coneix (avaluació) 

Han marxat veïns del barri de 
tota la vida (avaluació) 

Viu al barri des de fa  
5 anys o menys (%) 

Ciutat Vella 7,0 5,8 23,8 

L’Eixample 5,0 3,9 17,6 

Sants-Montjuïc 6,4 4,5 12,6 

Les Corts 3,8 3,2 10,0 

Sarrià-St. Gervasi 3,3 3,1 13,2 

Gràcia 5,0 3,7 14,3 

Horta-Guinardó 5,4 4,0 12,2 

Nou Barris 6,4 4,4 8,8 

Sant Andreu 6,3 4,7 8,5 

Sant Martí 6,0 4,0 9,2 
       

Total Barcelona 5,5 4,1 13,0 

 

 

Gràfic 18. Evolució de les taxes per mil habitants d'immigració. Barcelona, 2004-2009 
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Font: Elaboració pròpia en base a les estadístiques de moviments demogràfics. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona 

 

Taula 10. Nacionalitat de la població per districtes (%). Barcelona, 2009 
 

 

Total Espanya 
Resta 

d'Europa Àfrica Amèrica Àsia 

Ciutat Vella 100,0 56,4 13,6 4,4 10,5 15,1 

L’Eixample 100,0 81,2 7,4 0,7 7,7 3,0 
Sants-Montjuïc 100,0 79,3 5,0 1,8 9,2 4,7 

Les Corts 100,0 86,8 5,0 0,5 5,5 2,2 

Sarrià-St. Gervasi 100,0 87,2 6,2 0,4 4,6 1,6 

Gràcia 100,0 82,9 7,3 0,8 6,9 2,0 

Horta-Guinardó 100,0 86,0 3,8 0,9 7,8 1,4 

Nou Barris 100,0 82,3 3,1 2,0 10,5 2,2 

Sant Andreu 100,0 85,5 2,9 1,6 7,4 2,6 

Sant Martí 100,0 83,7 4,9 1,3 7,1 3,0 
         

Total Barcelona 100,0 81,6 5,7 1,4 7,8 3,5 
 

Font: Elaboració pròpia en base a lectura del Padró Municipal d'Habitants a 30.06.2009. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona 
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3.3. Opinió sobre l’evolució global del barri el darrer any 

  

El 51,4% dels 

barcelonins 

consideren que el seu 

barri segueix igual que 

l’any passat. 

L’EVB demana l’opinió dels barcelonins sobre quina ha estat l’evolució del seu 

barri de residència en l’últim any. La percepció majoritària és que el barri segueix 

igual ara que fa un any, i són més els barcelonins que pensen que la situació al 

seu barri ha millorat que els que creuen que ha empitjorat. 

• El 51,4% dels barcelonins considera que el seu barri segueix igual. 

• El 29,4% dels barcelonins opina que la situació del seu barri ha millorat el 

darrer any. 

• I són menys els que diuen que la situació del seu barri ha empitjorat aquest 

darrer any. 

 
 
 

Gràfic 19. Opinió sobre l’evolució del barri el darrer any. Barcelona 2010. 
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Els joves, la gent gran i 

les persones que fa 

cinc anys o menys que 

viuen al barri són les 

que es mostren més 

satisfetes amb 

l’evolució del barri 

durant el darrer any. 

Característiques de la població i l’opinió sobre l’evolució del barri 

L’opinió sobre l’evolució del barri l’últim any varia de manera significativa en 

funció de l’edat, el nivell d’estudis i el temps que fa que els entrevistats viuen al 

barri. 

• Pel que fa a l’edat, la població jove de 16 a 29 anys i les persones de 65 anys o 

més són les que es mostren més satisfetes amb l’evolució del barri el darrer 

any. En aquests trams d’edat consideren que ha millorat el 37,0% dels joves i 

el 30,5% dels barcelonins amb més edat. En canvi la població d’entre 30 a 64 

anys és la més crítica amb l’evolució del barri el darrer any. 

• L’opinió que el barri ha millorat el darrer any és menys freqüent entre els 

barcelonins a mesura que incrementa el seu nivell d’instrucció. 

• La població que fa més temps que viu al barri es mostra més crítica amb la 

forma com ha evolucionat el darrer any. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Taula 11. Opinió sobre l’evolució del barri el darrer any segons característiques sociodemogràfiques 
de la població. Barcelona 2010. 

 
 
 
 
 

 Ha millorat Segueix Igual Ha empitjorat Ns/NC 

16-29 37,0 48,2 14,5 0,3 
30-44 27,1 52,5 19,6 0,8 
45-64 26,7 50,6 22,4 0,4 
65 o més 30,5 53,3 15,9 0,4 
     

Sense estudis 40,5 45,6 13,8 0,0 
Primaris 33,0 44,2 22,5 0,3 
Secundaris 31,1 50,0 18,4 0,5 
Universitaris 24,7 57,3 17,4 0,6 
     

Fa menys d'un any 35,5 48,4 12,9 3,2 
Entre 1 i 5 anys 32,8 54,8 10,7 1,7 
Més de 5 anys 28,1 52,1 19,4 0,3 
Hi ha viscut sempre 30,0 49,3 20,5 0,2 
     

Total Barcelona 29,4 51,4 18,7 0,5 
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La major part dels 

veïns de Les Corts, 

Gràcia, l’Eixample i 

Sarrià-Sant Gervasi 

consideren que els 

seus barris segueixen 

igual que l’any passat. 

 

 

L’opinió sobre l’evolució del barri per districtes 

En tots els districtes de Barcelona, l’opinió predominant ha estat que el barri 

segueix igual ara que fa un any. Tanmateix hi ha algunes diferències significatives: 

• La major part dels veïns de Les Corts (64,9%), Gràcia (61,0%), l’Eixample 

(59,5%) i Sarrià-Sant Gervasi (56,9%) consideren que el seu barri no ha canviat 

gaire en els darrers dotze mesos. 

• Fins el 32,4% dels veïns de Ciutat Vella consideren que la situació del seu barri 

ha empitjorat el darrer any. Són menys (el 18,5%) els veïns d’aquest districte 

que pensen que el seu barri de residència ha millorat en el darrer any. 

• El volum de barcelonins que consideren que el seu barri ha millorat el darrer 

anys és més alt a Sant Andreu (40,0%), Nou Barris (36,4%), Horta-Guinardó 

(33,3%), Sants-Montjuïc (31,6%), i Sant Martí (31,0%). Tanmateix en aquests 

districtes també és on hi ha el major percentatge de persones que consideren 

que la situació del barri ha empitjorat. Aquesta situació d’ambivalència té 

menys a veure amb l’actitud dels seus residents respecte “el canvi” que amb 

les conseqüències que les diferents transformacions del barri comporten per 

a la seva vida quotidiana. 

 
 

Gràfic 20. Evolució del barri el darrer any segons districte. Barcelona, 2010 

29,4
18,5

24,0
31,6

25,5 28,1
22,0

33,3 36,4 40,0
31,0

51,4

48,7

59,5 42,7
64,9 56,9

61,0
47,4 43,4

42,7
51,2

18,7

32,4

16,1
25,8

9,0
14,5 16,0 17,5 20,2 17,3 17,5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Total

Barcelona

Ciutat

Vella

Eixample Sants -

Montjuïc

Les Corts Sarrià-  

St.

Gervasi

Gràcia Horta-

Guinardó

Nou Barris Sant

Andreu

Sant Martí

Ha millorat Segueix igual Ha empitjorat Ns/nc

 



 44

 

 Síntesi de resultats: canvi i evolució dels barris 

El següent quadre ofereix un resum dels resultats de l’EVB sobre la percepció dels 

barcelonins sobre el canvi i l’evolució dels barris de la ciutat els darrers anys. 

 

 

Esquema 3. Perfil dels grups de població en relació a l’opinió sobre el canvi del barri el darrer any. 

 
Grups que 

 
consideren que  

ha canviat  
 

el barri el darrer any 
 

Característiques sociodemogràfiques: 

� Els joves de 16 a 29 anys. 

� Els estudiants i les persones en actiu a l’atur. 

� Les persones amb uns nivells d’instrucció i d’ingressos baixos. 

� Persones que viuen al barri des de fa més de cinc anys. 

Districte de residència: 

� Veïns de Sant Andreu, Nou Barris, Horta-Guinardó, Sants-

Montjuïc i Sant Martí. 

Opinió sobre els principals canvis al barri: 

� Obres de transformació urbana i millora de les infraestructures. 

� Obres d’arranjament i de millora de carrers i places. 

� La percepció de l’arribada de gent nova que no es coneix. 

Opinió sobre l’evolució del barri el darrer any: 

� Percentatges elevats de veïns que consideren que la situació ha 

millorat i els que creuen que ha empitjorat. 

� Elevada percepció d’empitjorament a Ciutat Vella. 

 
 
 
 

Grups que 
 

consideren que  
no ha canviat gaire 

 
el barri el darrer any 

 

Característiques sociodemogràfiques: 

� Població amb estudis universitaris. 

� Població amb ingressos familiars alts. 

Districte de residència: 

� Veïns de l’Eixample, Sarrià-Sant Gervasi i Les Corts. 

Opinió sobre els principals canvis al barri: 

� Obres d’arranjament i de millora de carrers i places. 

� La percepció de l’arribada de gent que no coneix a l’Eixample. 

Opinió sobre l’evolució del barri el darrer any: 

� Predomini de la percepció que el barri segueix igual. 
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4. La percepció de canvi i del nivell de civisme 

 
 

4.1. La percepció de canvi i de l’evolució dels barris el darrer any 

  

Perceben un major 

nombre de canvis al 

barri les persones que 

consideren que la seva 

situació ha millorat el 

darrer any. 

Enguany l’EVB permet estudiar l’opinió dels barcelonins respecte l’evolució del 

seu barri en relació al volum de canvis que els barcelonins consideren que s’han 

produït al seu barri en el darrer any. 

• Els barcelonins que consideren que la situació del seu barri ha millorat el 

darrer any també són els que donen avaluacions més altes al volum de canvis 

que s’han produït al barri (els avaluen amb 7,1 punts de mitjana). 

• Els que consideren que la situació del barri ha empitjorat avaluen amb 5,2 

punts de mitjana la intensitat dels canvis que s’han produït al seu barri de 

residència en el darrer any.  

• Lògicament, els barcelonins que consideren que el seu barri segueix igual són 

els que perceben menys canvis, i donen puntuacions més baixes (4,3). 

 
 
 
Gràfic 21. Avaluació del nivell de canvi al barri segons l’opinió de la seva evolució en el darrer 

any. Barcelona 2010. 
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La percepció de canvis 

en els elements de 

l’estructura urbana i 

dels equipaments han 

contribuït a millorar 

l’opinió dels 

barcelonins sobre 

l’estat dels barris. 

 

Els canvis en el 

paisatge humà i veïnal 

han contribuït a 

incrementar la 

sensació 

d’empitjorament. 

Evolució del barri segons els canvis que s’han produït 

Tal i com s’ha pogut veure, la percepció que el barri ha canviat el darrer any 

acostuma a anar acompanyada d’una sensació positiva de millora de l’estat del 

barri. Tanmateix no tots els canvis contribueixen a generar benestar entre els 

ciutadans, sinó que algunes transformacions poden comportar conseqüències 

negatives i contribueixen a generar una sensació d’empitjorament. Enguany l’EVB 

analitza com ha incidit la percepció dels diferents tipus de canvis en l’opinió dels 

barcelonins sobre l’evolució dels seus barris. 

• La percepció que en els darrers anys s’han fet obres d’arranjament (7,2) i la 

quantitat d’intervencions de millora del tramat urbà, viari o de les 

infraestructures (6,9) estan associades de manera significativa amb l’opinió 

que la situació del barri ha millorat en el darrer any. La percepció de millora 

també incrementa a mesura que els barcelonins constaten que en els darrers 

anys s’han obert nous equipaments al barri (4,1). 

• Per contra, incideixen en una vivència més negativa del barri l’opinió que la 

gent del barri ha canviat (6,2). En aquesta vivència té a veure la marxa de gent 

coneguda (5,8), però incideix sobretot l’arribada de molta gent nova que no 

es coneixia (7,2). Els canvis del teixit productiu també incideixen, molt 

especialment el tancament de botigues i de comerços del barri (6,9). 

Aquests resultats permeten afirmar que la transformació de l’espai urbà i 

l’obertura de nous equipaments han contribuït a la renovació i a la requalificació 

dels barris de la ciutat, millorant-los en opinió dels seus veïns. En canvi, els canvis 

demogràfics dels darrers anys sembla que han contribuït a modificar les 

condicions de convivència als barris, intervenint en un increment de la sensació 

de malestar entre els seus veïns. 

L’evolució del teixit comercial existent al barri ha generat també una certa 

ambivalència. La percepció que la situació del barri ha empitjorat és més freqüent 

entre aquelles persones que consideren que els comerços i les botigues del barri 

han tancat en els darrers anys. En canvi, la percepció que han obert nous 

comerços i botigues no sembla contribuir a una millora significativa de l’opinió 

dels barcelonins sobre la situació del barri.  
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Taula 12. Opinió sobre l’evolució del barri el darrer any segons l’avaluació dels canvis que han passat. 
Barcelona, 2010. 

 

 Ha millorat Segueix 
igual 

Ha 
empitjorat 

Total 

Canvi al barri el darrer any 7,1 4,3 5,2 5,3 
Quantitat d'obres d'arranjament de carrers i 
places, clavegueram, llum , etc 

7,2 5,6 5,5 6,0 

Quantitat d'obres de transformació urbana o 
millora d'infraestructures 

6,9 5,2 5,4 5,8 

Valoració de com ha canviat la gent del barri 5,3 3,8 6,2 4,7 
Ha arribat molta gent nova que no coneixia 5,6 4,9 7,2 5,5 
Ha marxat gent de tota la vida 3,9 3,7 5,8 4,1 
Han obert noves botigues i comerços 4,9 4,2 5,1 4,6 
Han tancat botigues i comerços 5,8 5,7 6,9 5,9 
S'han obert nous equipaments 4,1 2,9 2,9 3,3 
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4.2. La percepció de l’evolució del barri i del seu nivell de civisme 

  

La percepció que s’han 

realitzat canvis 

urbanístics contribueix 

a millorar l’opinió dels 

barcelonins sobre 

l’evolució del barri i té 

una incidència menor 

en la percepció del 

nivell de civisme. 

 

La percepció que la 

gent del barri ha 

canviat incideix en una 

percepció de 

deteriorament del 

barri i del seu nivell de 

civisme. 

L’EVB permet estudiar la relació entre la percepció de l’evolució del barri el darrer 

any i l’evolució del civisme. A continuació es presenten els resultats d’aquesta 

anàlisi: 

• El 54,3% dels barcelonins que consideren que el seu barri ha millorat el darrer 

any opinen que el nivell de civisme segueix igual. Tanmateix són més els que 

creuen que ha millorat (34,3%) que els que opinen que ha empitjorat (11,3%).  

• A l’altra banda, el 59,5% dels barcelonins que consideren que el seu barri ha 

empitjorat també consideren que la situació del civisme s’ha deteriorat el 

darrer any. 

Tal com s’ha pogut veure amb anterioritat, l’opinió sobre l’evolució dels barris es 

construeix sobre dues dimensions: el canvi urbanístic i el canvi social. Es podrien 

sintetitzar els principals resultats d’aquesta anàlisi dient que la millora dels 

elements de l’estructura urbana han contribuït a millorar l’opinió dels ciutadans 

envers els seus barris i que la seva incidència ha estat menor a l’hora de contribuir 

a una millora del nivell de civisme percebut pels veïns. 

En canvi, la percepció que l’estructura veïnal dels barris ha canviat contribueix a 

un empitjorament de l’opinió dels barcelonins sobre la situació dels seus barris i 

també sobre el seu nivell de civisme.  

 
 
 

Taula 13. Opinió sobre l’evolució del barri el darrer any segons percepció del nivell de civisme al barri. 
Barcelona, 2010. 

 

 El barri ha 
millorat 

El barri 
segueix igual 

El barri ha 
empitjorat 

Total 

El nivell de civisme al barri ha millorat 34,3 8,9 3,1 14,4 
El nivell de civisme al barri segueix igual 54,3 72,6 37,4 58,9 
El nivell de civisme al barri ha empitjorat 11,3 18,4 59,5 24,4 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
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 Síntesi de resultats: evolució dels barris i civisme 

El quadre que s’ofereix a continuació sintetitza les opinions dels barcelonins 

respecte al canvi i el civisme en funció de la percepció del canvi global dels barris. 

 

 

 

 

 

Esquema 4. Perfil dels grups d’opinió en relació a la percepció del canvi global del barri el darrer any. 

 
Grups que 

 
consideren que  

ha millorat  
 

el barri el darrer any 
 

Opinió sobre els principals canvis al barri: 

� Obres de transformació urbana i millora de les infraestructures. 

� Obres d’arranjament i de millora de carrers i places. 

� S’han obert nous equipaments. 

Opinió sobre l’evolució del civisme el darrer any: 

� Predomini de la percepció que el civisme segueix igual. 

 
 
 

Grups que 
 

consideren que  
ha empitjorat 

 
el barri el darrer any 

 
 

Opinió sobre els principals canvis al barri:: 

� La percepció de l’arribada de gent que no coneix. 

� La percepció que ha marxat gent de tota la vida. 

� La percepció que han tancat botigues i comerços. 

Opinió sobre l’evolució del civisme el darrer any: 

� Predomini de la percepció que civisme ha empitjorat. 



 50

ANNEX DE TAULES 

 
 

Taula 14. La percepció sobre el nivell i l’evolució del civisme al barri el darrer any. Barcelona, 2010. 
 

 
Nivell de 

civisme al barri  Evolució del nivell de civisme al barri el darrer any (%) 
 Mitjana (0-10)  Ha millorat Segueix Igual Ha empitjorat Ns/NC 

Gènere       
Homes 5,8  14,8 57,9 25,6 1,7 
Dones 5,8  14,1 59,7 23,3 2,9 

Edat       
16-29 6,1  19,8 60,3 18,1 1,8 
30-44 5,6  12,4 59,4 27,2 1,0 
45-64 5,6  13,5 56,6 28,1 1,8 
65 o més 6,0  14,4 59,9 20,6 5,1 

Nivell d'estudis       
Sense estudis 5,9  23,0 42,1 21,6 13,3 
Primaris 5,6  18,4 57,0 19,7 4,9 
Secundaris 5,8  15,5 59,1 23,8 1,6 
Universitaris 5,8  10,7 60,4 27,5 1,3 
NS/NC 7,0  0,0 100,0 0,0 0,0 

Nivell d'ingressos       
Menys de 600 Euros 5,5  16,0 58,1 19,9 6,0 
De 600-1200 Euros 5,7  16,6 57,3 22,1 4,0 
De 1200-1800 Euros 5,7  14,2 58,6 25,6 1,7 
De 1.800-2.400 Euros 5,8  13,4 59,8 25,9 0,9 
Més de 2.400 Euros 5,9  12,3 60,7 26,1 0,8 
NS 5,9  17,6 59,5 19,5 3,5 
NC 6,0  14,3 55,3 26,1 4,3 

Situació Professional       
Estudiant 6,0  19,9 61,7 17,0 1,4 
Tasques de la llar 5,8  12,5 60,1 22,7 4,7 
Jubilat o pensionista 5,9  14,4 58,6 22,7 4,2 
Actiu ocupat 5,7  13,8 59,0 26,6 0,6 
Actiu en atur 5,6  13,8 58,2 26,5 1,5 
Altres; Ns/Nc 7,5  27,7 128,0 24,4 19,9 
Temps de residència al barri       
Fa menys d'un any 6,1  19,4 58,1 12,9 9,7 
Entre 1 i 5 anys 6,3  17,4 60,7 19,7 2,2 
Més de 5 anys 5,7  13,4 58,9 24,6 3,1 
Hi ha viscut sempre 5,7  16,4 59,1 23,5 1,0 

Districte       
Ciutat Vella 4,4  11,1 53,9 32,1 2,9 
L’Eixample 6,0  11,5 62,4 23,4 2,7 
Sants-Montjuïc 5,1  16,7 46,1 35,1 2,1 
Les Corts 6,5  12,6 68,6 18,0 0,7 
Sarrià-Sant Gervasi 6,5  11,1 65,4 22,6 0,9 
Gràcia 6,1  13,5 63,0 20,6 3,0 
Horta-Guinardó 6,1  16,1 60,2 21,2 2,5 
Nou Barris 5,5  19,5 51,3 25,9 3,3 
Sant Andreu 5,8  14,6 61,3 22,1 2,1 
Sant Martí 5,8  16,0 60,5 21,5 2,0 
       

Total Barcelona 5,8  14,4 58,9 24,4 2,3 
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Taula 15. La definició del civisme segons característiques sociodemogràfiques i territorials. Barcelona, 2010. 
 

 

Votar, 
pagar 

impostos 
No 

embrutar 

Tenir cura 
del 

mobiliari 
urbà 

Deixar 
seure al 

transport 
públic 

No cridar, 
no fer 
soroll 

Ser 
solidari, 

ajudar els 
altres 

Ser 
educat, 

tractar els 
altres amb 
respecte 

Cridar l'atenció 
davant 

comportaments 
incívics 

Gènere         
Homes 7,0 8,5 8,6 8,7 8,0 8,0 8,5 7,3 
Dones 7,5 8,5 8,5 8,6 8,2 8,3 8,6 7,4 
Edat         
16-29 6,6 8,5 8,7 8,8 7,8 7,8 8,5 7,0 
30-44 7,1 8,9 8,9 8,9 8,2 8,1 8,7 7,5 
45-64 7,7 8,7 8,7 8,8 8,3 8,4 8,7 7,7 
65 o més 7,4 7,7 7,8 8,0 7,9 8,2 8,2 7,0 
Nivell d'estudis         
Sense estudis 7,3 8,0 7,3 7,5 8,4 8,1 8,3 6,4 
Primaris 7,0 7,5 7,5 8,0 7,6 7,9 8,1 7,0 
Secundaris 7,2 8,5 8,6 8,6 8,0 8,1 8,5 7,4 
Universitaris 7,4 9,0 9,1 9,1 8,5 8,3 8,9 7,5 
NS/NC 7,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 8,0 5,0 
Nivell d'ingressos          
Menys de 600 Euros 7,7 8,2 8,1 8,6 8,5 8,8 9,0 7,5 
De 600-1200 Euros 7,1 7,9 8,0 8,3 7,9 8,1 8,3 7,2 
De 1200-1800 Euros 7,3 8,4 8,4 8,4 8,0 7,8 8,4 7,3 
De 1.800-2.400 Euros 7,5 8,8 8,8 8,7 8,1 8,2 8,6 7,4 
Més de 2.400 Euros 7,3 8,9 9,0 9,0 8,3 8,2 8,8 7,4 
NS 6,7 8,2 8,3 8,5 7,9 8,2 8,4 7,2 
NC 7,2 8,7 8,7 8,9 8,3 8,5 8,6 7,4 
Sit. Profess.         
Estudiant 6,5 8,6 8,6 8,6 7,7 7,8 8,4 6,9 
Tasques de la llar 7,6 8,4 8,1 8,0 7,6 8,2 8,4 7,2 
Jubilat o pensionista 7,5 7,8 7,9 8,2 8,0 8,2 8,3 7,1 
Actiu ocupat 7,3 8,8 8,9 9,0 8,3 8,2 8,7 7,5 
Actiu en atur 7,2 8,7 8,7 8,6 8,0 8,0 8,6 7,5 
Altres; Ns/Nc 20,0 20,0 20,0 20,0 16,8 16,1 17,6 17,0 
Temps de residència al barri          
Fa menys d'un any 7,5 8,7 9,0 8,8 8,1 8,2 8,6 7,2 
Entre 1 i 5 anys 7,6 8,9 9,0 9,0 8,2 8,2 8,8 7,3 
Més de 5 anys 7,4 8,5 8,5 8,6 8,2 8,3 8,6 7,4 
Hi ha viscut sempre 6,9 8,3 8,5 8,5 7,9 7,9 8,5 7,3 
Districte         
Ciutat Vella 7,5 8,7 8,5 8,8 8,2 8,2 8,5 7,4 
L’Eixample 7,6 8,6 8,7 8,5 7,9 8,1 8,6 7,3 
Sants-Montjuïc 7,2 8,8 8,7 8,7 8,3 8,2 8,7 7,3 
Les Corts 7,2 8,6 8,8 8,7 8,2 8,4 8,7 7,5 
Sarrià-Sant Gervasi 7,7 8,8 8,9 8,9 8,4 8,4 8,8 7,5 
Gràcia 7,6 9,0 9,0 8,8 8,7 8,4 8,6 7,8 
Horta-Guinardó 7,0 8,2 8,3 8,6 8,0 8,2 8,4 7,4 
Nou Barris 7,1 8,3 8,2 8,5 7,7 7,9 8,3 7,2 
Sant Andreu 6,9 8,0 8,1 8,3 7,9 7,9 8,3 7,1 
Sant Martí 6,9 8,2 8,6 8,7 8,1 8,1 8,6 7,1 
         

Total Barcelona 7,3 8,5 8,6 8,6 8,1 8,2 8,5 7,3 
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Taula 16. La percepció de problemes al barri segons característiques sociodemogràfiques i territorials. Barcelona, 2010. 

 

 
La mala 

educació 
L’estat del 

mobiliari urbà 
El soroll (bars, 

veïns, trànsit,..) Les males olors  
La brutícia dels 

carrers 

L’incompliment 
dels acords de la 

comunitat de veïns 

Gènere        
Homes 4,9 5,2 4,7 3,9 5,5 4,0 
Dones 4,7 5,0 4,9 3,9 5,9 4,0 
Edat        
16-29 4,8 5,1 4,0 3,2 5,1 3,9 
30-44 5,1 5,2 5,0 4,2 5,9 4,2 
45-64 4,9 5,2 5,4 4,0 6,1 4,0 
65 o més 4,1 4,7 4,5 3,7 5,4 3,7 
Nivell d'estudis        
Sense estudis 5,0 4,4 4,8 3,4 5,3 4,5 
Primaris 4,7 5,2 4,8 4,1 5,9 4,2 
Secundaris 5,0 5,2 4,7 4,0 5,6 4,0 
Universitaris 4,5 5,0 5,0 3,7 5,8 3,8 
NS/NC 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
Nivell d'ingressos        
Menys de 600 Euros 4,5 4,5 4,5 3,6 5,9 4,3 
De 600-1200 Euros 5,1 5,2 4,9 4,1 5,7 4,3 
De 1200-1800 Euros 5,2 5,5 5,1 4,4 6,0 4,3 
De 1.800-2.400 Euros 4,9 5,2 4,7 3,7 5,6 3,7 
Més de 2.400 Euros 4,5 4,9 4,8 3,5 5,7 3,7 
NS 4,2 4,5 4,1 3,4 4,8 3,7 
NC 4,3 4,8 5,4 4,4 6,0 3,6 
Sit. Professional        
Estudiant 4,7 4,9 4,0 3,2 5,1 3,8 
Tasques de la llar 4,2 4,2 4,5 4,0 5,7 3,9 
Jubilat o pensionista 4,4 4,9 4,8 3,8 5,6 3,9 
Actiu ocupat 5,0 5,3 5,0 3,9 5,9 4,1 
Actiu en atur 5,3 5,2 5,1 4,3 5,7 3,9 
Altres; Ns/Nc 2,4 2,4 6,2 4,9 6,7 2,4 
Temps de residència al barri        
Fa menys d'un any 3,6 5,0 3,8 3,2 4,9 3,4 
Entre 1 i 5 anys 4,4 4,6 4,8 3,8 5,3 3,9 
Més de 5 anys 4,7 5,0 4,9 3,9 5,8 4,0 
Hi ha viscut sempre 5,2 5,4 4,9 3,9 5,8 4,0 
Districte        
Ciutat Vella 6,0 5,8 6,5 5,4 7,3 4,0 
L’Eixample 4,7 4,8 5,2 3,7 5,6 4,2 
Sants-Montjuïc 5,2 5,6 5,3 4,3 6,5 4,1 
Les Corts 3,5 4,1 3,8 2,9 4,7 3,1 
Sarrià-Sant Gervasi 3,4 4,1 4,3 3,0 4,8 2,8 
Gràcia 4,6 4,7 4,9 3,5 5,7 3,7 
Horta-Guinardó 4,4 4,9 3,9 3,3 5,2 3,4 
Nou Barris 5,3 5,7 4,7 4,1 5,6 4,4 
Sant Andreu 5,1 5,3 4,8 4,1 5,8 4,7 
Sant Martí 5,0 5,3 4,7 4,1 5,7 4,4 
       

Total Barcelona 4,8 5,1 4,8 3,9 5,7 4,0 
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Taula 17. La percepció del nivell de canvi i l’evolució del barri el darrer any. Barcelona, 2010. 
 

 
Nivell de 

canvi al barri  Evolució del barri el darrer any (%) 
 Mitjana (0-10)  Ha millorat Segueix Igual Ha empitjorat Ns/NC 

Gènere       
Homes 5,2  30,0 51,9 18,0 0,1 
Dones 5,4  28,9 51,0 19,3 0,8 

Edat
 
       

16-29 5,9  37,0 48,2 14,5 0,3 
30-44 5,2  27,1 52,5 19,6 0,8 
45-64 5,2  26,7 50,6 22,4 0,4 
65 o més 5,2  30,5 53,3 15,9 0,4 

Nivell d'estudis
 
       

Sense estudis 6,1  40,5 45,6 13,8 0,0 
Primaris 5,6  33,0 44,2 22,5 0,3 
Secundaris 5,5  31,1 50,0 18,4 0,5 
Universitaris 4,9  24,7 57,3 17,4 0,6 
NS/NC 0,0  100,0 0,0 0,0 0,0 

Nivell d'ingressos
 
       

Menys de 600 Euros 6,3  30,3 56,2 13,5 0,0 
De 600-1200 Euros 5,5  31,7 46,5 20,9 0,9 
De 1200-1800 Euros 5,4  30,2 52,7 16,9 0,2 
De 1.800-2.400 Euros 5,4  33,0 48,3 18,7 0,0 
Més de 2.400 Euros 4,8  22,0 58,3 19,0 0,7 
NS 5,6  35,8 47,6 15,5 1,0 
NC 5,2  30,3 47,3 22,0 0,4 

Situació Professional
 
       

Estudiant 5,6  39,1 48,5 11,2 1,3 
Tasques de la llar 5,1  27,5 46,2 25,4 0,9 
Jubilat o pensionista 5,3  31,1 51,3 17,3 0,3 
Actiu ocupat 5,2  27,2 52,2 20,0 0,5 
Actiu en atur 5,7  27,5 52,3 19,8 0,4 
Altres; Ns/Nc 9,0  0,0 100,0 0,0 0,0 

Temps de residència al barri        
Fa menys d'un any 5,3  35,5 48,4 12,9 3,2 
Entre 1 i 5 anys 5,1  32,8 54,8 10,7 1,7 
Més de 5 anys 5,2  28,1 52,1 19,4 0,3 
Hi ha viscut sempre 5,6  30,0 49,3 20,5 0,2 
Districte        
Ciutat Vella 5,1  18,5 48,7 32,4 0,5 
L’Eixample 4,3  24,0 59,5 16,1 0,5 
Sants-Montjuïc 5,7  31,6 42,7 25,8 0,0 
Les Corts 4,7  25,5 64,9 9,0 0,5 
Sarrià-Sant Gervasi 4,5  28,1 56,9 14,5 0,6 
Gràcia 5,3  22,0 61,0 16,0 1,0 
Horta-Guinardó 5,8  33,3 47,4 17,5 1,7 
Nou Barris 5,9  36,4 43,4 20,2 0,0 
Sant Andreu 6,5  40,0 42,7 17,3 0,0 
Sant Martí 5,6  31,0 51,2 17,5 0,4 
       

Total Barcelona 5,3  29,4 51,4 18,7 0,5 
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Taula 18. Avaluació del nivell de canvi al barri el darrer any. Barcelona, 2010. 
 

 
Nivell global de 

canvi al barri  
Obres 

d’arranjament 
Millora 

d’infraestructures La gent del barri 

Gènere      
Homes 5,2  5,9 5,6 4,7 
Dones 5,4  6,2 5,9 4,8 

Edat
 
      

16-29 5,9  6,5 6,4 4,3 
30-44 5,2  6,1 5,7 4,5 
45-64 5,2  5,9 5,5 5,0 
65 o més 5,2  5,9 5,6 5,0 

Nivell d'estudis
 
      

Sense estudis 6,1  6,6 6,6 5,5 
Primaris 5,6  5,9 5,6 5,3 
Secundaris 5,5  6,2 6,0 4,9 
Universitaris 4,9  5,9 5,6 4,1 
NS/NC 0,0  7,0 5,0 2,0 

Nivell d'ingressos
 
      

Menys de 600 Euros 6,3  6,8 6,6 5,3 
De 600-1200 Euros 5,5  6,2 5,7 5,3 
De 1200-1800 Euros 5,4  6,1 5,8 4,8 
De 1.800-2.400 Euros 5,4  6,1 6,0 4,8 
Més de 2.400 Euros 4,8  5,8 5,5 3,9 
NS 5,6  6,2 6,0 4,9 
NC 5,2  5,8 5,5 4,8 
Situació Professional

 
      

Estudiant 5,6  6,2 6,3 3,8 
Tasques de la llar 5,1  5,9 5,6 4,8 
Jubilat o pensionista 5,3  6,0 5,7 5,2 
Actiu ocupat 5,2  6,0 5,7 4,6 
Actiu en atur 5,7  6,2 5,9 5,1 
Altres; Ns/Nc 9,0  9,1 8,1 3,0 

Temps de residència al barri       
Fa menys d'un any 5,3  6,7 6,4 3,2 
Entre 1 i 5 anys 5,1  6,2 5,9 3,7 
Més de 5 anys 5,2  6,0 5,6 4,8 
Hi ha viscut sempre 5,6  6,1 5,9 5,1 

Districte       
Ciutat Vella 5,1  5,6 5,2 5,1 
L’Eixample 4,3  5,5 5,1 4,0 
Sants-Montjuïc 5,7  6,2 5,8 5,8 
Les Corts 4,7  6,0 5,5 3,4 
Sarrià-Sant Gervasi 4,5  5,7 5,3 3,3 
Gràcia 5,3  6,3 5,8 4,5 
Horta-Guinardó 5,8  6,2 6,3 4,6 
Nou Barris 5,9  6,5 6,0 5,5 
Sant Andreu 6,5  6,8 7,0 5,3 
Sant Martí 5,6  5,9 5,7 5,1 
      

Total Barcelona 5,3  6,0 5,8 4,7 
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 Taula 19. Avaluació dels canvis al barri els darrers anys. Barcelona, 2010. 
 

 
Ha arribat molta 

gent nova 
Han marxat veïns 

de tota la vida 
Han obert 
comerços 

Han tancat 
comerços 

S’han obert nous 
equipaments 

Gènere       
Homes 5,4 4,0 3,4 5,8 4,6 
Dones 5,7 4,2 3,2 6,1 4,6 
Edat       
16-29 5,5 3,9 3,4 5,4 5,1 
30-44 5,4 4,0 3,2 6,1 4,8 
45-64 5,8 4,2 3,3 6,0 4,3 
65 o més 5,5 4,4 3,3 6,0 4,3 
Nivell d'estudis       
Sense estudis 5,5 5,4 3,6 6,7 4,3 
Primaris 6,3 4,8 3,5 6,0 4,5 
Secundaris 5,8 4,1 3,4 5,8 4,7 
Universitaris 4,8 3,7 3,0 6,1 4,5 
NS/NC 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 
Nivell d'ingressos       
Menys de 600 Euros 6,4 5,3 3,9 6,2 5,1 
De 600-1200 Euros 6,3 4,8 3,4 6,1 4,8 
De 1200-1800 Euros 5,9 4,4 3,4 5,9 4,8 
De 1.800-2.400 Euros 5,5 4,0 3,3 5,9 4,7 
Més de 2.400 Euros 4,7 3,5 3,0 5,9 4,3 
NS 5,3 3,7 3,1 5,5 4,1 
NC 5,0 3,8 3,2 6,1 4,3 
Sit. Professional       
Estudiant 5,4 3,3 3,1 5,4 5,2 
Tasques de la llar 6,2 4,7 3,0 6,2 4,4 
Jubilat o pensionista 5,7 4,3 3,4 6,1 4,3 
Actiu ocupat 5,4 4,0 3,3 5,9 4,6 
Actiu en atur 5,8 4,5 3,3 6,0 4,7 
Altres; Ns/Nc 5,4 4,8 5,2 5,4 8,7 
Temps de residència al barri       
Fa menys d'un any 4,3 3,7 3,0 4,2 3,8 
Entre 1 i 5 anys 4,8 3,9 2,9 5,5 4,4 
Més de 5 anys 5,4 4,1 3,3 6,0 4,4 
Hi ha viscut sempre 6,1 4,3 3,4 6,1 5,0 
Districte       
Ciutat Vella 7,0 5,8 6,4 6,5 3,2 
L’Eixample 5,0 3,9 4,3 5,7 2,8 
Sants-Montjuïc 6,4 4,5 5,1 6,2 3,1 
Les Corts 3,8 3,2 3,8 5,5 2,6 
Sarrià-Sant Gervasi 3,3 3,1 4,2 5,6 2,6 
Gràcia 5,0 3,7 4,8 5,9 3,8 
Horta-Guinardó 5,4 4,0 3,2 5,5 3,5 
Nou Barris 6,4 4,4 4,9 6,1 3,9 
Sant Andreu 6,3 4,7 4,7 6,4 3,8 
Sant Martí 6,0 4,0 4,7 6,0 3,4 
      

Total Barcelona 5,5 4,1 4,6 5,9 3,3 
 

 

 


