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La reestructuració económica, urbana i social 

2.3. Els canvis demográfics 

Mentre que en els apartáis anteriors s'ha analitzat la reestructuració económica i 
urbana de la ciutat de Barcelona, aquest tercer apartat es centra en la 
reestructuració social, per tal d'incloure tots els elements que intervenen en el 
procés de gentrificació. Així, igual que en els altres dos apartats, si fins l'any 1975 
es viu en un període marcat per l'expansió i el creixement, a partir d'aquest any, 
aproximadament, s'entra en un període d'estancament i recessió demográfica. Les 
grans magnituds de l'evolució demográfica de la ciutat en segueixen mostrant, 
fins avui, els efectes , és a dir, una pérdua constant de població del municipi 
barceloní i el seu envelliment, fets que, per altra banda, semblen estructuráis a la 
majoria de ciutats i metrópolis del món desenvolupat. Malgrat tot, una mirada 
mes atenta i concreta a major escala sobre la ciutat, fa visible una diferent 
repercussió d'aquest període d'estancament i recessió, mentre que el tracatament 
d'altres variables pot mostrar aspectes rellevants d'aquesta geografía social de la 
ciutat. 

Aquesta nova geografía social necessita, pero, de la seva posada en relació amb 
una área metropolitana. Bé la primera corona que formen els 27 municipis de 
l'antiga Corporació Metropolitana, o bé el conjunt de municipis que formen la 
Regió I, ja que malgrat la població d'aquestes árees tampoc no creix, els 
moviments intems de població están consolidant noves i heredades divisions 
socials. 

En la seva major part, les dades que s'han utilitzat per fer aquesta análisi 
provenen del Departament d'Esíadística de l'Ajuntament de Barcelona, i de 
l'Instítut d'Estadística de Catalunya. Excepte en aquells casos que s'indica el 
contrari, les dades han estat sumministrades per secció censal, i a partir 
d'aquestes s'han fet les agrupacions necessáries (barris, districtes, municipis, 
etc.). 

2.3.1. Els canvis demográfics al municipi de Barcelona 

Dues son les principáis característiques que es poden destacar demográfícament 
del municipi de Barcelona entre principis deis anys vuitanta i fináis deis noranta si 
es fa una ullada a les grans magnituds, per una banda la pérdua de població 
(gráfíc 2.7) i , per altra banda, el procés d'envelliment d'aquesta població (gráfíc 
2.8). La pérdua de població implica que el total de la població censada al 
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municipi de Barcelona entre els anys 1970 i 1996 es redueix en 254.707 persones, 
en mes d'un 14% de la població inicial. Per altra banda, degut a la dinámica 
migratoria i a la dinámica natural de la població barcelonina, aquesta es veu 
afectada per un procés d'envelliment progressiu, peí que la població major de 65 
anys creix tan en nombres absoluts com en relatius any rera any, havent 
augmentat entre els anys 1970 i 1996 en quasi un 10%, i en nombres absoluts 
118.847 persones. 

GRÁFIC 2.7.- EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ TOTAL IDELS GRANS GRUPS D'EDAT 

A BARCELONA, 1970-1996. 
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[quadre 2.7a de l'annex] 
Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona. Institut d'Estadística de Catalunya. 
Elaboració propia 

GRAFIC 2.8.- PERCENTATGE DELS GRANS GRUPS DE POBLACIÓ, 197011996 
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[quadre 2.8a de l'annex] 
Font; Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona. Instituí d'Estadística de Catalunya. 
Elaboració propia. 
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Després de I'important creixement demográfíc que s'havia donat al municipi de 
Barcelona entre els anys cinquanta fíns a la primera meitat deis setanta, en que la 
ciutat va passar d'1.289.179 habitants el 1950 a 1.751.136 habitants el 1975, 
Barcelona va entrar en una fase recessiva en la qual encara avui está immersa. 
Així, el total de la població es va estancar a partir de 1975** per comentar 
seguidament, des de la segona meitat deis anys vuitanta, un procés de clara 
disminució. D'aquesta manera, si la ciutat tenia el 1986 una població d'1.701.812 
habitants, fíns l'any 1996 se n'havien perdut 194.939, quedant-ne censats a la 
ciutat, dones, 1.508.805*' 

Les causes d'aquesta pérdua de població son, per una banda, un saldo migratori 
que des de la segona meitat deis anys setanta es toma negatiu, i per tant 
l'emigració domina sobre la immigració, i per altra banda, un saldo vegetatiu que 
a partir de la segona meitat deis anys vuitanta també es toma negatiu, ja que les 
defuncions passen a superar els naixements (gráfíc 2.9 i quadre 2.11). E l període 
1975-1985, com ja s'ha vist, és el que marca el punt d'inflexió en l'evolució de la 
població de Barcelona. A partir de 1975 decau el saldo migratori, que havia estat 
la variable mes important en el creixement de la població fíns aleshores (CABRÉ, 
A . i PUJADAS, L , 1989; CABRÉ , A. , 1991), i malgrat que el saldo vegetatiu es 
manté positiu, fíns aproximadament l'any 1985, no pot compensar les pérdues que 
es produeixen peí saldo migratori. D'aquesta forma, durant el quinqueni 1981-
1986, la pérdua total de població va ser de mes de 50.000 persones, encara que el 
saldo vegetatiu es mantenía positiu. És a partir de 1985 quan aquest saldo 
vegetatiu també es toma negatiu, pero la variable principal en l'evolució de la 
població del municipi de Barcelona segueix essent el saldo migratori, en aquest 
cas per posar de relien la pérdua de població. 

L'any 1975 és la data del padró, per tant, el moment en que ofícíalment pot constatar-se un canvi 
de tendencia, que en aquest cas, sembla queja s'havia iniciat durant el quinquenni 70/75. 

Segons les rectificacions padronals realitzades amb els saldos vegetatiu i migratori la població 
esperada per a 1996 estava Ueugerament per sota deis 1,6 milions d'habitants (AJUNTAMENT de 
BARCELONA, 1996). Per altra banda, les primeres dades provisionals anunciades per l'Ajuntament 
de Barcelona sobre el padró de 1996, donaven una població d'1.474.539 habitants. Davant la 
important davaJiada de població que significaven aqüestes xifres, TAjuntament va empendre una 
exhaustiva revisió padronal, i la xifra d'habitants de la ciutat va quedar definitivament establerta en 
1.508.805, quasi cent-mil habitants menys deis esperáis, i 134.737 habitants menys que l'any 1991. 
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En qualsevol cas, si fos certa rafírmació que la principal dimensió d'una ciutat 
son els seus habitants, es podría dir que actualment la ciutat de Barcelona está en 
crisi. Per altra banda, aquest fet era considerat per l'Ajuntament de Barcelona 
com un aspecte positiu per a la ciutat, així apareixia a la revista Barcelona 
Informado editada per l'Ajuntament l'any 1997, on s'afirmava que la pérdua de 
població; 

repercuteix en la reducció de la densitat, en l'aprofítament deis espais i 
equipaments públics, i, per tant, en una millora de qualitat de vida (AJUNTAMENT 

DE BARCELONA , 1997b: 3) 

QUADRE 2.11.- EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ DE BARCELONA SEGONS 

COMPONENTS DEL CREIXEMENT, 1981-1996. 
Quinquenni Població 

iniciai 
Creixement 

natural 
Creixement 
migratori 

Creixement 
total 

Població 
fínai 

1981-1986 1.752.627 7.088 -57.903 -50.815 1.701.812 
1986-1991 1.701.812 -10.947 -47.323 -58.270 1.643.542 
1991-1996 1.643.542 -18.604 -116.133 -134.737 1.508.805 
Font: SERRA, J. (1997): 82 

Malgrat aquesta utilització política d'un deis fets socials mes destacables del 
municipi de Barcelona, aquesta pérdua de població s'ha de posar en relació a la 
delimitació real de la ciutat j a que, en aquest cas, els habitants que perd el 
municipi de Barcelona es reparteixen, majoritáriament, pels municipis de la seva 
Área Metropolitana i , sobretot, pels municipis de la Regió I. Així, segons els 
saldos migratoris de 1995, les comarques que mes població procedent de 
Barcelona havien rebut, eren les del Baix Llobregat, Valles Oriental, Maresme, 
Valles Occidental, Garraf, Baix Penedés, Tarragonés i Selva, essent les cinc 
primeres, comarques que pertanyen a la Regió 1. A mes, la compactado i extensió 
de Faglomeració barcelonina a nivell económic, morfológic i funcional 
(SALVADOR, N. , MORA, C . i SALVAT, E . , 1997), fa que sigui impensable analitzar 
el municipi de Barcelona sense posar-lo en relació a la seva aglomerado. Per tant, 
el fenomen territorial ciutat supera el límit administratiu municipi, i aquest no 
está en crisi, sino que s'assisteix a la difusió sobre el territori de la població i a 
l'augment de les reíacions entre aquest municipi i la resta del territori. 

Mentre que la ciutat de Barcelona s'ha caracteritzat per la pérdua constant de 
població, el nombre total d'habitants tant del conjunt de municipis que formaven 
l'ántiga Corporació Metropolitana de Barcelona, com els de la Regió I, com 
també els de la mateixa Catalunya, s'han mantigut estables, així que: 

En una Catalunya on fa quinze anys que "som sis milions ", els habitants de la 
Regió Metropolitana fa quinze anys que "som quatre milions i un quart". En 
conseqüéncia, fa quinze anys que la poblado de la metrópoli barcelonina 
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representa aproximadament el 70 per cent deis habitants de Catalunya (CABRÉ, 

A . i MÓDENES, J .A. , 1997: 66). 

Malgrat que aquests grans nombres presenten una població estancada, la població 
de la Regió Metropolitana mostra una molt intensa dinámica interna, i les 
migrancions internes han esdevingut el principal factor de les actuáis diferencies 
en el creixement a nivell local (SERRA, J . , 1997: 77). Mentrestant, l'Área 
Metropolitana^'^ perd població, com a resultat de les pérdues de Barcelona, 
sobretot, pero també d'altres municipis importants del continu urbá (ÁREA 
METROPOLITANA de BARCELONA , 1996: 18), si se l i resta l'efecte de la ciutat de 
Barcelona, pero, l'Área Metropolitana en conjunt guanya població, encara que 
poca, ja que el creixement deis petits municipis mes periferies aconsegueix 
compensar les pérdues d'aquells mes importants del continu urbá. Per la seva 
banda, la Regió Metropolitana manté una població forfa estable, amb alces i 
baixes, pero si s'elimina l'efecte del conjunt de l'Área Metropolitana, inclosa la 
ciutat de Barcelona, la tendencia és clarament a l'alga, amb guanys de quasi cent-
mil habitants en cada interval de cinc anys. D'aquesta forma la ciutat de 
Barcelona es converteix en el motor de les migracions internes, ja que aporta la 
major part d'efecíius en el procés de desconcentració residencial (quadre 2.12). 

QUADRE 2.12.- EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ ALS ÁMBITS METROPOLITANS, 

1981-1996. 
1981 1986 1991 1996 

Barcelona (a) 1.752.627 1.701.812 1.643.542 1.508.805 
Área Metropolitana 

(b) 
3.145.013 3.083.353 3.037.763 2.904.941 

Regió Metropolitana 
(0 

4.238.876 4.229.527 4.264.422 4.228.048 

(bHa) 1.392.386 1.381.541 1.394.221 L396.136 

(c)-(b) 1.093.863 1.146.174 1.226.659 1.323.107 

A mes, a nivell metropolita, ha estat observada la tendencia, com a mínim des de 
1991, no només de desplagament de la població des del centre cap a la periferia, 
sino de les árees mes denses a les menys (NEL-LO, O. , 1998b: 310). H i ha, en 
páranles del geógraf Josep Serra, un moviment de dalt cap a baix en la jerarquía 
urbana deis municipis d'acord amb el seu nombre d'habitatns, és a dir, aquells 
municipis mes grans perden població en favor deis mitjans, mentre que aquests, al 
mateix temps, també perden població en favor deis petits, així: 

Les capitals comarcáis i alguns nuclis amb certa centralitat (com Martorell, 
Mollet o Sant Celoni) guanyen migrants de Barcelona i el seu entorn immediat i 

Antic ámbit de la Corporació Metropolitana de Barcelona. 
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en perden cap ais respectius ámbits d'influencia mes directa, tot dibuixant unes 
árees migratóries al seu voltant molt similars a les que configura la mobilitat per 
treball (SEmA, J., 1998: 85). 

La mateixa tendencia demográfica, peí que fa al nombre de la població, ha estat 
observada en d'altres árees metropolitanos espanyoles (NEL-LO , O., 1997: 16). Ais 
mimicipis centráis de les árees metropolitanos de Madrid i Bilbao, el nombre total 
de població ha tendit al decreixement entre els anys 1975 i 1996 en favor de la 
resta de municipis de l'área metropolitana. Així, el mimicipi de Madrid ha perdut, 
durant el període assenyalat, mes de 350.000 habitants, el que ha representat una 
reducció de ril% de la població. La resta de municipis que formen l'área 
metropolitana han augmentat la seva població en mes de 836.000 habitants, un 
creixement del 98,7%. Per la seva banda, la població del municipi de Bilbao s'ha 
vist reduida en un 16,8%, el que ha representat una disminució de poc mes de 
72.000 habitants, mentre que la resta de municipis de l'área metropolitana han 
augmentat la seva població en mes de 47.000 persones, el que ha significat un 
augment del 9,9%. 

GRÁFIC 2.10.- EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ DE LES MAJORS ÁREES 

METROPOLITANES ESPANYOLES PER ÁMBITS TERRTTORIALS (DADES EN 

PERCENTATGE), 1960-1996. 

Qutats centráis 

Resta de les árees 
metropolitanes 

Resta de tes províncies 

[quadre 2.10a de l'annex] 
Font: A partir de NEL-LO, O. (1997: 20). 

A Málaga, Sevilla i Valencia el municipi central, durant el mateix període, ha 
seguit creixent en nombres absoluts (140.647 persones a Málaga, 107.766 a 
Sevilla i 38.768 a Valencia, és a dir, 34,4%, 18,3% i 5,5% respectivament), pero a 
un ritme inferior del que ho han estat fent la resta de mimicipis de l'área 
metropolitana (81.665 persones a Málaga, 138.592 a Sevilla, i 117.937 a 
Valencia, que en percentatges ha estat de 149,8%, 58% i 24,7% respectivament). 
Només Zaragoza ha mantingut im creixement encara important del municipi 
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central. En conjunt, pero, la tendencia de les árees metropolitanes espanyoles ha 
estat clarament a un disminució de la població en els municipis centráis, i ha un 
augment de la població en la resta de municipis metropolitans, sobretot d'aquells 
mes petits (gráfíc 2.10) 

A la pérdua de la població, cal afegír un envelliment progressiu de la que es 
queda a la ciutat, tant en nombres absoluts, per un augment de la població major 
de 65 anys, com sobretot en nombres relatius, per la disminució de la població 
jove (O a 14 anys) i també de l'adulta (14 a 64 anys). Així, entre 1981 i 1996 la 
població major de 65 anys augmenta a la ciutat en mes de 76.000 habitants, 
mentres que la de menys de 15 anys disminuí en mes de 197.000 persones. 
L'evolució de la piramide d'edats, entre 1981 i 1996 reflexa clarament aquest fet 
(gráfíc 2.11), ja que la base de la pirámide cada vegada es va fent mes estreta, 
mentre que les generacions plenes avancen cap a edats adultes, i el cim de la 
pirámide cada vegada és també mes ampie. 

Igualment, la representació deis efectius de població quinquenals (gráfíc 2.12) 
mostra, per una banda, la reducció important de la població jove, ja que per 
primera vegada, l'any 1996, les diferencies entre el grup de O a 4 anys i el grup de 
5 a 9 anys es fan mínimes; aixó pot representar l'assoliment del punt fínal de la 
reducció de població jove en nombres absoluts, degut al manteniment de la taxa 
de natalitat, encara que sigui a uns nivells baixos. Per altra banda, també es 
mostra clarament Paugment de la població vella per la transido de grups d'edat 
plens cap a aqüestes edats, amb el que també es pot esperar un augment de les 
taxes de mortalitat en els propers anys. 

Aquest envelliment, és ciar, no es dona només peí comportament recessiu que 
teñen algunes variables, com per exemple la reducció del nombre de naixements 
(que es reflexa en la reducció de la taxa de natalitat fins a fináis deis anys 
vuitanta, i I'estabilitat d'aquesta taxa durant la major part deis anys noranta) 
(gráfíc 2.13), el que porta a un augment de pes relatiu de la població vella, sino 
també peí comportament positiu d'altres variables, com per exemple 1'augment de 
l'esperanfa de vida en néixer, el que fa augmentar, tant absolutament com en 
nombres relatius, el grup de població de mes de 64 anys, i també la població molt 
vella, de mes de 85 anys (quadre 2.13). 
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GRÁFIC 2.12.- EFECTIUS QUINQUENALS A BARCELONA, 1981-1996, 
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Font: Departament d'Estadísttca de fAjuntament de Barcelona. Elaboració propia. 

GRAFIC 2.13.- EVOLUCIÓ DE LA TAXA DE NATALITAT I MORTALITAT DEL 

MUNICIPI DE BARCELONA, 1975-1996. 

-íaxadenatalttat 
«taxademortaftat 

[quadre 2.12a i 2.13a de l'annex] 
Font: Moviment natural. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. Elaboració propia. 
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QUADRE 2.13.- EVOLUCIÓ DE L'ESPERANCA DE VIDA EN N É D Í E R I D E L GRUP DE 

POBLACIÓ DE MES DE 64 I 85 ANYS A BARCELONA, 1981-1996. 
esperaii(;a de vida en néixer població de mes de 64 

anys 
població de mes de 85 

anys 
Any mitjana Homes dones absolut en % absolut e n % 
1981 76,5 73,0 79,4 234.022 13,35 15.662 0,88 
1986 76,64 73,11 79,79 253.585 14,90 19.882 1,17 
1991 76,76 73,03 80,18 285.976 17,39 25.720 1,56 
1996 78,35 74,1 82,6 312.322 20,70 31.371 2,08 
Font; Departaraent d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. Eiaboració propia. 

L'envelliment de la població apareix com un deis problemes demográfícs mes 
importants de les societats occidentals actuáis, degut a la particular exclussió 
social a la que es veu sotmesa la població vella, ja sigui per l'exclussió forzosa 
del mercat de treball, o per la solitud i la falta d'atenció, i en general, per 
l'apartament de les relacions socials amb els familiars. Com es veurá mes 
endavant, aquest grup de població és molt rellevant no només a la ciutat de 
Barcelona, sino sobretot al districte de Ciutat Vella i concretament, també al barril 
del Raval. Malgrat tot, el creixement del nombre d'aquest tipus de població no és 
rellevant en eil mateix, sino que I'important és el coneixement de la seva situació 
social (CABRÉ, A . , 1991: 20). 

L'any 1991, el percentatge mitjá de població major de mes de 64 anys era a la 
resta de municipis de l'Área Metropolitana o antiga Corporació, del 10%, essent 
el máxim el 13,4% de Molins de Rei, i el mínim el .7% de Sant Andreu de la 
Barca i Barbera del Valles. La mitjana ais municipis de la Regió Metropolitana 
(excepte Barcelona) era el mateix any del 12,3% (ÁREA METROPOLITANA de 
BARCELONA, 1996:38-39). 

A nivell de Catalunya, el percentatge de població de mes de 64 anys era l'any 
1991 del 14,31%, tres punts per sota del de la ciutat. A nivell internacional, 
d'altres paisos tenien uns percentatges forfa similars a la mitjana europea 
(13,4%), com per exemple Fran9a -13,8%-. Italia -14,2%- o Portugal -12,9%-, 

mentre que d'altres s'allunyaven tres punt o mes de la mitjana, com Suécia -
18,3%- o Noruega -16,4%- (GUISANDE, C . i OLIVARES, D . , 1998:157). 

En el marc d'aquestes dues línies generáis de l'evolució demográfica del municipi 
de Barcelona, es vol aprofundir en altres variables mes concretes, que poden 
explicar i matitzar aquests grans nombres de l'evolució de la població de 
Barcelona en el marc de la qual es pot donar la gentrifícació. 
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2.3.1.1. La desdensificació del municipi barceloní 

La pérdua absoluta de població del municipi barceloní ha portat lógicament a una 
reducció de la densitat de població. Barcelona, peí procés de creixement vertical 
que ha tingut, havia resultat una de les ciutat mes denses d'Europa. Si la seva 
densitat el 1981 era de 178,78 habitants per hectárea (només superada entre les 
capitals per Atenes i París, amb 227,05 hab./ha. i 206,47 hab./ha. respectivament 
l'any 1985), el 1996 ja s'havía reduít a 152,29 habitants per hectárea, per tant una 
reducció mitjana de mes de 26 habitants per hectárea en aquest període (quadre 
2.14). 

QUADRE 2.14.- DENSITAT DE POBLACIÓ A BARCELONA, PER DISTRICTES, 1981-

1996. 
Superficie 

ha. 
Població Densitat Diferencia densitat 

96-81 
1981 1996 1981 1996 Abs. % 

Barcelona 9907,4 1.771.232 1.508.805 178,78 152,29 -26,49 -14,82 
Ciutat Vella 430,6 120.333 83.829 279,45 194,68 -84,77 -30,33 
Eixample 746,68 302.504 248.777 405,13 333,18 -71,95 -17,76 
Sants-MontjuYc 2.086,98 186.845 167.390 89,53 80,21 -9,32 -10,41 
Les Corts 598,1 84.175 81.864 140,74 136,87 -3,86 -2,74 
Sarriá-St. Gervasi 2.001,14 151.385 129.573 75,65 64,75 -10,90 -14,41 
Gracia 415,37 139.779 115.753 336,52 278,67 -57,84 -17,19 
Horta-Guinardó 1.192,31 200.982 169.832 168,57 142,44 -26,13 -15,50 
Nou Barris 800,2 209.110 170.849 261,32 213,51 -47,81 -18,30 
Sant Andreu 653,02 151.174 135.579 231,50 207,62 -23,88 -10,32 
Sant Martí 983 224.945 205.359 228,84 208,91 -19,92 -8,70 
Font: Departament d'Estadística de rAjuntament de Barcelona. Elaboració propia. 

En l'análisi per seccions censáis (mapes 2.5 a 2.8") es fa difícil apreciar una área 
de la ciutat que es vegi especialment afectada per aquesta reducció de la densitat, 
i mes aviat és un procés que afecta a tota la ciutat en general. Així, la comparació 
entre la densitat de població per secció censal de 1981 i de 1996, mostra una 
reducció general d'aquelles seccions censáis que teñen mes de 600 habitants per 

Els quatre mapes están elaborats prenent la base cartográfica de la ciutat de l'any 1991, per tant, 
les dimensions de les seccions censáis (els quilómetres quadrats) son també constants en els quatre 
mapes i corresponen a l'any 1991. Peí que fa concretament ais mapes 2.5 i 2.6, les seccions censáis 
que teñen una densitat de població igual a zero el 1981, son seccions censáis que no tenien població 
aquest any. En canvi, les seccions censáis que son igual a zero el 1996, son aquelles seccions 
censáis que han desaparegut entre 1991 i 1996 fruit de l'agregació de seccions censáis. L'apartat 
"sense dades", en canvi, son aquelles seccions censáis que han desaparegut entre 1986 i 1991 fhiit 
també de l'agregació, i en ser la base cartográfica de 1991, no es disposa de les dimensions 
d'aquestes seccions censáis. 
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hectárea, passant de 614 el 1981 a 439 el 1996, (en percentatges, el 1981 les 
seccions censáis amb mes de 600 habitants per hectárea representaven el 34,2% 
del total de seccions, mentre que el 1996 representen només el 27,8%), mentre 
que hi ha un ciar manteniment d'aquelles seccions censáis que teñen una densitat 
d'entre 300 i 600 habitants per hectárea (698 per al 1981 i 702 per al 1996, essent 
un 38,9% i un 44,5% respectivament), i de les que teñen menys de 300 habitants 
per hectárea (481 el 1981 i 436 el 1996, essent un 26,8% i un 27,6% 
respectivament). Si les dades, en canvi, s'agrupen per districtes (quadre 2.13) 
s'observa com clarament el districte de Ciutat Vella és el que encap^ala aquesta 
desdensifícació de la ciutat, amb una pérdua mitjana de mes de 84 habitants per 
hectárea (el que representa una reducció del 30%), mes de tres vegades la mitjana 
de la ciutat de Barcelona, per al període 1981-1996, seguit pels de l'Eixample, de 
Gracia i de Nou Barris. La resta de districtes, Horta-Guinardó, Sant Andreu, Sant 
Martí, Sarriá-Sant Gervasi, Sants-Montjuíc i les Coits, mantenen una 
desdensifícació en nombres absoluts inferior a la mitjana de Barcelona. 

E l procés de pérdua de població no s'acompanya per un procés de reducció del 
pare d'habitatges total o de la proporció del pare d'habitatges desocupats de la 
mateixa magnitud. Així, si entre 1981 i I99I la reducció de la població supera el 
6%, amb una pérdua de 109.085 habitants, e! pare residencial disminueix només 
en un 1,34%, el que representa una reducció de 9.045 habitatges. Per altra banda, 
el percentatge del pare fomiat pels habitatges desocupats o de segona residencia, 
es manté quasi estable entre els dos anys, 13,91% del total del pare el 1981, i 
13,22% el 1991. E l nombre d'habitants per habitatge passa, en conseqüéncia, de 
3,02 el 1981 a 2,85 el 1991, cosa que significa també una desdensifícació a escala 
de les llars, al menys, en mitjana. 

Aquesta desdensifícació del municipi barceloní és interpretada normalment com 
una millora de la qualitat de vida (AJÜNTAMENT D E B A R C B W N A , 1997b: 3), en !a 
que l'aprovació i posada en práctica del Pla General Metropolita d'Ordenació 
Urbana, aprovat el 1976, hi hauria tingut un paper important: 

IM comciéncia d'mes demitats tercermmdistes, amb referencia constant a 
Calcuta, i d'unes possiblitats legáis de majors desastres a l'empara d'tmes 
ordenances i uns plans progressivament especulatius, contribuí al gir copernicá 
de la revisió del planejament vigent que el gong de la transido permeté aprovar 
elji4lioldel976. 
No tan sois s'atura la densiftcació sino que després de 20 anys de vigencia del 
Pla General Metropolita d'Ordenació Urbana (PGM), la conurbació central ha 
recuperat espais per a zones verdes i equipaments, ha millorat el sistema viari i, 
de forma interactiva, ha rebaixat les densitats, el parámetre mes significatiu en el 
procés de recuperado de qualitat urbana. (SERRATOSA, A . , 1997: 90). 
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2.3.1.2. L'emigració des de Barcelona 

L'emigració s'ha convertit, com a mínim en els últims quinze anys, en el factor 
determinant per entendre l'evolució de la població barcelonina en aquest periode, 
contrastant amb el periode 1960-1975, en que la immigració va ser la variable 
fonamental en el creixement de la població (SERRA, J . , 1997: 82). 

Sens dubte en aquests nous moviments migratoris, de menys abast territorial que 
els que havien predominat a l'área barcelonina en els decennis anteriors, han 
tingut una component residencial molt important, és a dir, la població ha emigrat 
de Barcelona en busca d'un primer habitatge o simplement per millorar el que ja 
tenia, per tant la motiviació básica del desplagament deixa de ser el laboral per 
passar a ser el residencial (MÓDENES, J .A. , 1997: 331; SERRA, J . , 1997: 77). 
Contrastant també amb el període 1960-1975, la major part de la immigració era 
procedent d'altres províncies espanyoles, i la seva motivació básica era el trobar 
feina. 

A partir de la meitat deis anys vuitanta la convergencia d'un seguit de fets, tant a 
nivell general com local, converteix el problema de l'habitatge en una veritable 
crisi social, caracteritzada per la banda de 1'oferta, per l'augment deis preus deis 
habitatges i la rigidesa en el sistema d'adquisicíó, i per la banda de la demanda, 
per la flexibilització de l'ocupació i per la dísposició de rendes insuficients d'una 
part important de la població, sobretot per aquella que hi havia d'accedir per 
primer cop (CORTÉS, L , 1995: 337-369; LOIS, R. C , 1995). Aquest mecanismo, 
com s'ha vist, és el marc idoni per a crear processos de gentrifícació. 

Entre les causes que expliquen l'augment del preu de l'habitatge a Barcelona, les 
mes acceptades en son quatre**. En primer lloc, les espectatives que va obrir en el 
mercat immobiliari l'elecció, l'any 1986, de la ciutat de Barcelona com a seu deis 

N'hi podría haver d'altres, com per exemple l'entrada en vigor l'any 1985 de la Llei d'Actíus 
Financers va provocar que bona part del diner negre es canalitzés cap a l'adquisió d'habitatge. Així, 
la compra d'habitatge, adquireix des d'aquesta perspectiva, el benefici de poder blanquejar diner 
negre: la declarado de les compra-vendes se sitúa molt per sota de la realitat i s 'obtenen, 
addicionalment, importants benefids flscals, tais com l'estalvi en els impostas de Transmissions i 
Successions i una cárrega tributaria reduída, peí fet de basarse en el valor cadastral, a efectes de 
riRPF i Patrimoni, desgravacions per inversió immobiliária (el 17% en habitatges nous o 
rehabilitáis i el 10% en segons habitatges), així com avantatges signifcatius en el cas de venda 
deis béns adquirits, peí fet de poder ocultar les plusválues generades. En aquest contexi, el mercat 
secundari, mes que no pas el de nova planta, per 1 'efecíe del major control de I'IVA sobre la 
promoció-comtrucció d'habitatges, ha servit per aquesta canalització de diner negre, així com, en 
general, de la inversió immobiliária (RoCA, J., DUATIS, J. i GARCÍA, M. P., 1988: 36). 
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Jocs OMmpics d'Estiu de 1992; en segon lloc, aquest matek any Espanya va 
ingressar a fOTÁN i també a la Comunitat Económica Europea, el que va 
provocar un augment de la inversió estrangera en el mercat immobiliari (SAN 
MARTÍN, L , 1997: 4); en tercer lloc, el Minisíeri d'Economia i Hisenda va establir 
incentias físcals per a radquisició de l'habitatge principal i també de la segona 
residencia (aquests últims incentius van estar vigents fins Tany 1990); i finalmente 
l'acció urbanística del govem municipal havia aconseguit millorar les condicions 
deis barris mes degradáis de Barcelona -a partir de la millora deis espais públics i 
deis equipaments socioculturals-, mentre que el nou planejament portava cap a 
una remodelació de diverses árees de la ciutat i f establiment de les árees de nova 
centralitat (TELLO, R. , 1997). Tots aquests fets obrien noves possiblitats a íes 
inversions immobiliáries a Barcelona i en general a tota la regió metropolitana 
(TELLO, R . i MARTÍNEZ, S., 1994: 64). Efectivaraent, des de 1986 es va assistir a 
im augment important deis preus deis habitatges (gráfíc 2.14), tant deis de nova 
construcció com deis de segona má, mentre que la quasi inexistencia d ' m mercat 
dinámic de lloguers*', i per altim banda, la inexistencia d'una política pública 
d'habitatge eficient™ concentrada exclussivament en la propietat com a forma de 
tinenta, van situar molt alt el llindar per aquells que volien accedir per primer cop 
a un habitatge, o simplement millorar el que ja tenien. 

A mes, a partir de la segona meitat deis vuitanta van arribar a Fedat 
d'emancipació unes generacions for^a plenes, que igualment necessitaven accedir 
a un mercat laboral que per una banda no els podía absorbir, i per altra banda 

El 1985, amb el conegut Decreto Boyer, es va intentar replaritzar i actuáitzar el mercat deis 
lloguers que encara es regja per la Llei d'Arrendaments Urbans de 1964, pero aquest objectiu no 
s'aconsepí fins l'any 1994, aitib l'aprovació de la nova Llei d'Arrendaments Urbans, que afectava 
a! conjunt deis contractes de lloguers ¿'habitatges, fins i tot aquells mes antics. 

Ni el Pía Trieíinal 1981-1983 deí govem d'UCD, ní el Fia Quatriennal 19844987 del PSOE van 
aconseguir cobrir les necessitats estimades d'habitatges. Així, per al conjunt de I'Estat, en el primer 
Pía sobre unes necessitats estimades de 590.000 habitatges protegits, només s'en van construir 
400.000. En el segon, sobre unes necessitats de 600.000, només s'en van contruir 484.400. Eft 
l'etapa posterior, 1987-1990, la construcció d'habitatges protegits a Catalunya, arriba a uns ntíiáms 
histories, assolint-se per aí període 1981-1990, «n déficit estimat d'hatótatges de protecció a 
Catalunya de mes de 100.000 (EARHA, 1996). El conj«nt de mesures deis diversos plans 
d'habitatges estaven destinades a l'oferta per tal de fomentar la producció. En quant els preus del 
mercat Iliure es van disparar, l'oferta es va decantar clarament a la constmcció per vendré en el 
mercat Uiure, deixant de banda el mercat proíegit. Les mesures introduídes pels plans d'habitatge ai 
llarg deis noranta, han creat noves formules que han augmentat f oferta d'habitatges protepts, pero 
sobretot, s'han orientat mes cap ais incentius a la demanda -subsidí dds tipus d'interés o subvenció 
del preu de l'habitatge- que m cap a fofertS; 
Peí que fa a la ciutat de Barcelona, una interpretació abusiva de les grans xifres demográfiques 
podía fer pensar que no callen pisos ja que, com s'ha vist, la població es va estabilítzar o fins i tot va 
másr una disminució a partir de l'any 1975. Pero aquesta interpretació amagava Tambada a Tedat 
d'emancípcíé de genemcioas forga plenes que si que vaa augmentar la demanda d'haWtatg». 
L'.^\intainent, per altra banda, es centra clarament en els déficits d'equipaments, mentre que no va 
atendré de la mateixa forma el déficit d'habitatges. 
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oferia noves condicions molt mes flexibles peí que feia a la contractació. Per tant, 
la rigidesa de l'oferta immobiliaria, juntament amb les difícultats que tenia una 
part de la demanda per tal d'adquirir recursos, van abocar a una greu crisi 
residencial, que afectava principalment ais joves i a la població de rendes 
mitjanes i baixes. Aquesta crisi residencial era generalitzable a tot l'estat 
espanyol, mentre que altres paísos europeus, com per exemple Anglaterra i 
Holanda, vivien condicions no menys dramátiques amb la desestructuració de les 
particulars polítiques d'habitatge inserides en els mes madurs estats del benestar. 

G R A F I C 2.14.- E V O L U C I Ó D E L S P R E U S D E L S H A B I T A T G E S ( Í N D E X B A S E 100) A 

L A C I U T A T D E B A R C E L O N A , 1986-1998. 

450 

400 

100 4 

-nova construcció 

•segona má 

[quadre 2.14a de l'annex] 
Font: Barcelona Economía i Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona. Elaboració 
propia. 
índex base 100 (per a 1986): 67.259 ptes./m^ per a la nova construcció i 57.814 ptes./m^ per a la 
segona má. 

Una part de l'emigració de Barcelona, dones, es correspon amb aquest volum de 
població que no pot adquirir un habitatge a la ciutat i, per tant, el busca en els 
municipis metropolitans on els preus s'adequen millor a les seves rendes 
disponibles. Per altra banda, hi ha un altre tipus d'emigració, amb capacitat 
económica sufícient, que busca millor qualitat de vida o altres formes de 
residencia, com pot representar per a certs grups socials la casa unifamiliar amb 
jardí, o determinants tipus d'ambient o equipament. 

Aquesta dualitat de l'emigració barcelonina es apreciable en els estudis sobre 
l'emigració i les seves característiques que s'han elaborat, sobretot, des de 
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FAjuntament de Barcelona (DEPARTAMENT d'ESTADÍsnCA, 1998). Així, va ser 
elaborada una tipología deis municipis de la provincia de Barcelona que eren lloc 
d'arribada d'aquesta emigració segons algunes variables referides ais emigrants 
com la renda familiar disponible per cápita, i també referides ais municipis 
d'arribada com el percentatge de titulats mitjans i superiors, la població ocupada 
per sectors económics, i el preu mitjá de venda deis habitatges de nova 
constmcció (mapa 2.9"). L a tipología resultant va ser; 

• Grup A; está format per municipis que presenten un percentatge de titulats 
superiors per sobre de la mitjana de Catalunya; amb predomini de població 
ocupada en el sector servéis i amb una renda per cápita clarament superior a 
la mitjana de Catalunya. 

• Grup B; compren els municipis amb percentatge de titulats superiors, 
d'ocupats en el sector servéis i de renda per cápita lleugerament per sobre 
de les respectives mitjanes de Catalunya. 

• Grup C: el formen municipis amb un percentatge de titulats superiors i de 
renda per cápita lleugerament inferior a les mitjanes respectives de 
Catalunya, així com amb un nombre important d'ocupats en el sector 
industrial. 

• Grup D; grup de municipis amb baix percentatge de titulats superiors, amb 
nivell de renda per cápita clarament inferior a la mitjana catalana i amb alt 
nombre d'ocupats en el sector de la industria i construcció. 

Es podria associar, encara que d'una forma potser massa general, els primers dos 
grups ais municipis de classe mitjana i mitjana-alta, i els últims dos grups ais 
municipis de classe mitjana-baixa i baixa. L'emigració barcelonina, en el període 
1991-1996, hauria estat bastant repartida entre els quatre grups de municipis, 
destacant possiblement el grup D amb mes d'un 38% del total d'emigrants (gráfíc 
2.15), i aquest predomini es correspondria amb les caracteristiques predominants 
deis emigrants de la ciutat: població sobretot jove i amb un nivell de formació 
baix o mitjá (gráfíc 2.16). 

En aquest mapa no s'han representat tots els municipis de la provincia de Barcelona, només 
aquells que formen part de la Regió Metropolitana de Barcelona. 

171 





La reestructuració económica, urbana i social 

QUADRE 2.15.- TIPOLOGÍA DE MUNICIPIS DE DESTÍ DE L'EMIGRACIÓ DE 

BARCELONA, 1991-1996. 
Grup A 1 Grup B Grup C ! Grup D 

Sant Cugat del Valies Castelldefels Tenassa L'Hospitatet del 
Llobregat 

Vilassar de Mar Cerdanyola del Valles Sabadell Badalona 

Sitges Premia de Mar Vilanova i la Geltrú Sta. Coloma de 
Gramenet 

El Masnau Esplugues de Llobregat Gavá Mollet del Valles 
Sant Just Desvern Palau de Plegamans Sant Pere de Ribes Rubí 
Corbera de Llobregat LÜQá d'Amunt Sant Joan Despí Sant Adriá de Besos 
Sant Andreu de 
Llavaneres 

Granollers Pineda de Mar Sant Boi de Llobregat 

Sant Quirze del Valles Cardedeu Mataró Viladecans 
Cervelló Vallirana Parets del Valles Cornelia de Llobregat 
Aleila Arenys de Mar Cubelles El Prat de Llobregat 
Cabrils Bigues i Riells Esparraguera Santa Perpetua de 

Mogoda 
Premia de Dalt RipoUet 

Monteada i Reixac 

Barbera del Valles 
Sant Andreu de la 
Barca 

Font: Departament d'Estadística (1998) 

GRÁFIC 2.15.- EMIGRACIÓ DE LA CIUTAT DE BARCELONA PER TIPOLOGÍA DE 

MUNICIPIS D'ARRIBADA, 1991-1996. 

t~3 fAjníGipis grup A 
r~-i f^nleipls grup i 
M ttjnWpIs grup C 

Ujnictpis grup D 

quadre 2.15a de F annex] 
Font: DEPARTAMENT d'ESTADÍSTICA (1998): 38 

3m 

17% 

173 



El retorn a! centre de la ciutat 

GRÁFIC 2.16.- EMIGRACÍÓ DE BARCELONA SEGONS GRUPS D'EDAT I NIVELLS 

D'INSTRUCaÓ, 1991-1996. 

Nlwlls tflnstrucclé 

9% 15% 

3S% 

- -cte C a 14 
r 1*15 8 24 !2":3s«aiiiiíiris 
^ * 25 a 39 
Iül<ie40a64 amfío caíste 
^ m é » de 65 

quadre 2.16a i 2.17a de l'annex] 
Font: Departament d'Estadística (1998): 17 

Si aquesta emigració és analitzada en funció del districte d'origen de la ciutat de 
Barcelona i el municipi de desti (quadre 2.16), la distribució confirmaría que els 
emigrants deis districtes de l'Eixample, Les Corts, Gracia i sobretot, Sarriá-Sant 
Gervasi, en mes d'un 50% emigren cap a municipis deis grups A i B, i els 
emigrants de la resta de districtes, és a dir, Sants-Montjuíc, Horta-Guinardó, Nou 
Barris, Sant Andreu, Sant Martí, i sobretot Ciutat Vella, en mes d'un 50% 
emigren cap a municipis deis grups C i D. 

QUADRE 2.16.- PERCENTATGE DE L'EMIGRACIÓ DELS DISTRICTES DE 

BARCELONA SEGONS EL MUNICIPI DE DESTÍ, 1991-1996. 

Districte Grup A GrupB GrupC Grup D A+B C+D 
Ciutat Vella 9,1 13,1 15,8 62 21,2 77,8 
Eixamplc 34,2 25,7 16,8 23,2 59,9 39 
Sants-MontJMic 13 18,4 17,5 51,1 31,4 68,6 
Les Corts 37,5 18,9 18 25,5 56,4 43,5 
Sarriá-St. Gervasi 59,9 17 13,2 9,9 76,9 23,1 
Gracia 36,9 21,7 15,9 25,5 58,6 41,4 
Horta-Guinardó 14,5 26,3 20,3 38,9 40,8 59,2 
Nou Barris 6,9 25,3 16,4 51,5 32,2 67,9 
Sant Andreu 9,5 26,2 19 45,3 35,7 64,3 
Sant Martí 12,7 21,7 17,6 48 34,4 65,6 
Barcelona 2J,2 21,4 17 38,5 44,6 55,5 
Font: DEPARTAMENT d'EsTADísTicA (1998). 
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Per tant, es pot pensar en una emigració selectiva des del municipi barceloní cap a 
la resta de municipis de l'Área Metropolitana, i de Catalunya en general, el que 
podría generar i accentuar una estructura dual de l'Área Metropolitana de 
Barcelona, en la que destacaría el lloc central de la ciutat de Barcelona, on el preu 
de l'habitatge actuaría d'element de control social per a aquells que hi velen 
residir, mentre que a l'Área Metropolitana, segons el preu de l'habitatge, els 
diversos municipis s'anirien especialitzant en un tipus de residents o altre (TELLO, 
R. i MARTÍNEZ, S., 1994:50). 

2.3.1.3. La ciutat resultant, una geografía social de la ciutat 

Es pot afirmar que l'estructura social de la ciutat resultant queda polaritzada, 
tendint a consolidar la geografía social heredada (GUARDIA, M . , MONCLÚS, F . i 
OYÓN, J. L , , 1994: 86). Així, tant si s'analitza ei nivell d'instrucció de la població, 
com la seva estructura professional, al llarg deis anys vuitanta i noranta, el resultat 
és un augment de les categoríes mitjanes i altes, i una reducció de les categories 
baixes, malgrat que les diferencies entre els diversos barris i districtes es 
mantenen. 

Peí que fa el nivell d'instrucció (quadre 2.17), els nivells baixos es redueixen en 
mes d'un 50% entre 1981 i 1996, passant de mes de 520.000 persones que com a 
máxim, tenien la primaria incompleta el 1981, a 212.329 persones que es 
trobaven en aquesta situació el 1996, per tant un reducció de mes de 300.000 

persones. Per altra banda, tant els nivells mitjans com els alts, augmenten en 
nombres absoluts i en nombres relatius. L'evolució general es pot deure tant a una 
milíora del nivell d'instrucció de la població mes jove, com també ais efectes que 
han tingut les escoles d'alduts en la reducció d'aquests nivells mes baixos. 

A nivell territorial, la representació cartográfica deis percentatges de població 
amb titulacions baixes, mitjanes i altes (mapes 2.10 a 2.12), dona tres mapes 
compiementaris. Així, les professions altes dominen al sector central de 
l'Eíxample (ais barris de Esquerra de l'Eíxample, Dreta de 1'Eixample), i ais 
barris de Les Corts, Pedralbes, Sant Gervasi i Sarria. També apareixen algunes 
seccions amb alts percentatges de població amb titulado alta a Gracia, Vallcarca i 
Sant Martí, en aquest últim cas, correspon a la V i l a Olímpica. 

Per contra, els alts percentatges de població amb titulado baixa corresponen a tot 
un seguit de barris que des de Montjuíc, fins a Ciutat Meridiana i Horta, 
segueixen la línia de costa i el Besos. L a continuitat de tots aquests barris només 
es trenca a la Vila Olímpica on, com s'ha vist, els percentatges de titulado alta hi 
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son dominants. Així, desde la Zona Franca-Port, passant per Montjuíc, Poblé Sec, 
Raval, la part baixa de Gótic, Pare, Barceloneta, Sant Martí, Barri Besos, 
Vemeda, Bon Bastor, Trinitat Vella, Vilapicina-Turó de la Peira, Roquetes-
Verdum, Ciutat Meridiana-Vallbona, fíns a Horta i algunes seccions censáis del 
barri de la Valí d'Hebrón, és on la població amb titulado baixa hi és dominant. 

QUADRE 2.17.- NIVELL D'INSTRUCCIÓ A BARCELONA, 1981-1996. 
Nivell d'instrucció 1981 1996 

Absolut % Absolut % Absolut % Absolut % 
Nosapllegir 94.775" 6,20 8.835 0,63 

Primaria incompleta 427.199 27,93 203.504 14,57 

NIVELL BAIX 521.974 34,12 212.339 15,20 
Primaria completa 389.798 25,48 397.001 28,42 
Batxillerat elemental 213.858 13,98 200.393 14,35 

Formació professional 77.236 5,05 149.380 10,70 

Batxillerat superior 155.270 10,15 199.000 14,25 
NIVELL MITJÁ 836.162 54,66 945.774 67,71 

Grau mig 79.267 5,18 114.404 8,19 
Títol superior 87.751 5,74 124.190 8.89 

NIVELL ALT 167.018 10,92 238.594 17,08 
n.c. 4.527 0,30 0 0,00 

Total 1.529.681 100 100 1.396.707 100 100 
Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona. Elaboració propia. 

Fínalment, els alts percentatges de població amb titulado mitjana es sitúen en 
aquells barris que actúen de fi-ontera entre les titulacions altes i baixes, i tendeixen 
a penetrar mes cap a aquells barris amb alts percentatges amb titulacions baixes, 
que no cap a aquells amb alts percentatges amb titulacions altes. Així, apareixen 
grups de seccions censáis amb alts percentatges de titulado mitjana ais barris de 
Sants, Bordeta-Hostafranchs, Zona Franca-Port, Poblé Sec, Sant Antoni, Raval, 
Fort Pius, Sant Martí, Clot, Vemeda, Sagrera, Sant Andreu, Trinitat Vella, Horta, 
Valí d'Hebrón, Vilapicina-Turó de la Peira i Roquetes-Verdum. 

Les dades de l'any 1981 incorporen a les categories "no sap llegir" i "primaria incompleta" la 
població compresa entre O i 9 anys. Per tal de poder-Íes fer comparables a les de 1996, queja no les 
incorporen, la població compresa entre O i 4 anys ha estat restada de la cateogoria "no sap llegir", 
mentre que la població d'entre 5 i 9 anys ha estat restada de la categoria "primaria imcompleta". 
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Malgrat la reducció general a la ciutat de la població amb estudis insuficients, és a 
dir, amb la primaria incompleta o que no saben Uegir ni escriure, i malgrat 
l'augment de població amb estudis mitjans i superiors, la segregació deis tres 
tipus de població és destacada, i a mes, reafirma el patró tradicional de segregació 
social a la ciutat, amb un centre cuite i ric format per la part central de l'Eixample 
i la zona alta de la ciutat de Sarria, Sant Gervasi, Pedralbes i les Corts, i una 
periferia mes pobre i menys cuite que es sitúa en els barris periferies nordorientals 
deis grans polígons d'habitatges, a la part baixa de la muntanya de Montjuíc, i fins 
i tot en algunes árees concretes de Ciutat Vella. 

És a dir, l'augment general del nivell d'instrucció o de titulació, amaga encara 
unes importants diferencies internes a la ciutat de Barcelona. Caldria realitzar una 
aproximació a aqüestes dades tenint en compte l'edat i el sexe per determinar 
encara molt mes a quins gmps de població afecten els baixos nivells de titulació, 
ja que el nivell de titulació és la base de moltes de les situacions de desigualtat, 
entre d'altres, la població amb els nivells mes baixos de titulació son els que 
teñen mes difícultats en la inserció laboral, mentre que davant deis períodes de 
crisi económica, son també els primers en viure'n els efectes (GÓMEZ, P . , 1999; 
10-12). 

La mateixa dualitat és també observada a escala metropolitana. Així, la 
representació a nivell de secció censal deis percentatges de població sense estudis 
i amb estudis superiors, ais municipis de l'antiga Corporació Metropolitana, l'any 
1991, deixa entreveure unes importants diferencies entre els municipis, amb una 
clara continuitat territorial de les diferencies observades a nivell de Barcelona, 
sobretot peí que fa ais percentatges de població amb estudis superiors (mapes 2.13 
i 2.14). Bona part de les seccions censáis deis mimicipis de Sant Cugat del Valles 
i Sant Just Desvem, i algunes seccions deis municipis d'Esplugues de Llobregat. 
Sant Joan Despí i Cerdanyola del Valles -aquest últim a causa de la Universitat 
Autónoma de Barcelona)-, son la continuitat deis barris de Barcelona (les árees 
centráis de l'Esquerra de l'Eíxample i Dreta de l'Eixample, Les Corts, Pedralbes, 
Sant Gervasi i Sarria) que també tenien elevats percentatges de població amb 
nivell d'instrucció alt. Només algunes seccions censáis ais municipis de 
Castelldefels, Gavá, Badalona i Tiana, sense continuitat territorial amb Barcelona, 
teñen també percentatges destacats de població amb nivell d'instrucció alt. 

Peí que fa a la població sense estudis, la seva distribució és molt menys 
concentrada en el territori. Així, nombrosos municipis de la periferia barcelonina 
teñen seccions censáis amb alts percentatges d'aquest tipus de població, tant per 
la banda de Besos (com per exemple Sant Adriá de Besos, Santa Coloma de 
Gramenet o Monteada i Reixac), com per la banda de Llobregat (com Sant Vicen? 
deis Horts, Sant Boi de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat o Cornelia de 
Llobregat). 
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Peí que fa a l'evolució de les categories professionals (quadre 2.18), també hi ha 
entre 1981 i 1996 una disminució de les categories baixes, i un ciar augment de 
les categories mitjanes i altes. Malgrat aquest augment general, la concentració 
territorial l'any 1996 de les diverses professions a la ciutat de Barcelona, continua 
les pautes ja dibuixades l'any 1981 (mapes 2.15 a 2.20), el que ve a significar la 
consolidado de les diferencies socials de la ciutat de Barcelona. 

QUADRE 2.18.- CATEGORÍA SOCIOPROFESSIONAL A BARCELONA, 1981-1996 
1981 1996 

Absolut % Absolut % 

personal dircctiu 51.843 57.981 
técnics i professionals, 
cientifics i intel.lectuals 

30.184 106.930 

CATEGORÍA ALTA 82.027 14,56 164.911 31,13 
técnics i professionals de 
suport 

68.485 137.663 

empleáis administratius 110.191 31.071 

CATEGORÍA MITJANA 178.676 31,71 168.734 31,85 
treballadors de servéis i 
venedors de comer? 

117.796 60.393 

treballadors qualifícats 
d'activitats agrarios i pesqueres 

- 1.404 

treballadors qualifícats de la 
industria i la construcció 

120.684 49.903 

obrers de transports i 
comunicacions 

29.091 -

operadors, instal.ladors i 
muntadors 

- 50.021 

treballadors no qualifícats 13.435 34.126 

forces armades 8.622" 259 

Nc 13.062 -
CATEGORÍA BAIXA 294.068 52,20 196.106 37,02 

Total 563.393 100 529.751 100 
Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona. Eíaboració propia. 

Igual que en el cas de l'evolució del nivell de titulació, l'evolució de les 
categories socioprofessionals deixa entreveure canvi generalitzat a la ciutat 
caracteritzat per l'augment de les categories altes, que doblen el seu nombre entre 
1981 i 1996, una disminució de les categories baixes, amb ima pérdua total de 
quasi 100.000 persones, i el manteniment, en nombres relatius i també en 
nombres absoluts, de les categories mitjanes. Pero les diferencies interiors de 

El 1981 aquesta categoria inclou els artistes, i el 1996 ja no. 
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Barcelona s'han mantingut entre aquests anys, i la distribució territorial que 
s'apuntava el 1981 es consolida el 1996. 

Les professions altes el 1981 (mapa 2.15) es concentraven ais barris de la Dreta de 
l'Eixample, Sant Gervasi, Sarria, Pedralbes, amb menor mesura a les Corts, 
l'Esquerra de l'Eixample i algimes seccions de Vallcarca, i amb molta menor 
intensitat a Gracia, Estació del Nord, i Sagrada Familia. E l 1996 (mapa 2.18), 
aquesta estructura continuava, pero encara accentuada. La concentració en els 
quatre barris que formen 1'espina dorsal de les professions altes, va augmentar 
clarament. L'Esquerra de l'Eixample, les Corts, Vallcarca, Gracia, Estació del 
Nord i Sagrada Familia havien augmentat també la seva intensitat, i a mes, 
apareixien algunes seccions censáis disseminades per la ciutat ais barris d'Horta, 
Poblenou i Gótic. 

Les professions mitjanes el 1981 (mapa 2.16) mostraven una distribució al voltant 
de l'eix que formaven les professions altes. Així, eren els barris de Font de la 
Guatlla, Bordeta-Hostrafancs, Sants, les Corts, Sant Antoni, Esquerra de 
l'Eixample, Gracia, Guinardó, Congrés, Clot, Estació del Nord, Sagrada Familia i 
Fort Pius, els que presentaven una major concentració de professions mitjanes. E l 
1996 (mapa 2.19) aquesta distribució es repetía amb ima gran exactitud, potser 
incorporant els barris de Sant Andreu i la Vemeda a I'anterior llistat. 

Les professions baixes tenien una distribució clarament perfilada el 1981 (mapa 
2.17), franja costanera, límit del Besos i Tarea nord de la ciutat que está en 
contacte amb Collserola, el que vol dir els barris de Zona Franca, Montjuíc, 
Raval, Gótic, Pare, Barceloneta, Fort Pius, Poblenou, Barrí Besos, Bemeda, Bon 
Pastor, Trinitat Vella, Roquetes-Verdum, Ciutat Meridiana-Vallbona, Horta, Valí 
d'Hebrón i també Vallvidrera-Les Planes. Aquesta distribució continuava, també, 
casi de forma calcada per al 1996 (mapa 2.20). 
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