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Fins aquí s'han estat analitzant les respostes donades pels

entrevistats sobre el seu barri: coneixement, problemàtica,

satisfacció i utilització. Ara s'estudiaran els resultats -

obtinguts en les preguntes sobre coneixement, imatge i uti

lització de les Associacions de Veïns.

En la part anterior s' han considerat carn a variables indepen

dents analitzant la seva influència sobre les respostes :

l'edat, el sexe, l'activitat, el nivell d'estudis i els anys

de residència al barri. En aquesta part s'introduiran noves

variables, mantenit-se,per5;-les anteriors

La introducció de les noves variables es basa en el supò�t
de partida que considera que no solament les variables fins

aquí relacionades tenen influència en les respostes sinó que,

a més, hi ha un component subjectiu que s'ha concretat en

les variables següents:

- Fonts d'informació que es cerquen

- Ideologia política
- Sociabilitat

- Religiositat



A més de dues variables objectives,que s'han suposat irrelle

vants per al coneixement dels barris, però importants per a

l'anàlisi de la imatge de les AA.VV :

- Propaganda vista sobre les AA.VV

- Coneixença de socis de les AA.VV.

Tot i que aquestes variables s'han analitzat abans de prosse

guir el treball, ja que l'única informació que sobre elles es

té és la que proporcionen els resultats de l'enquesta i calia

saber quins eren els seus recorreguts, per facilitar la lec -

tura global s!'han inclòs al final d'aquest apartat.
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CONEIXEMENT DE LES ASSOCIACIONS DE VEINS

Per indagar el grau de coneixement que els veïns de cada

barri tenen de la s�va Associació de Veïns, es formula -

ren quatre preguntes (veure taula nQ 15

TAULA NQ 15 GRAU DE CONEIXEMENT DE LES AA.VV I
assistèn.

existència . adreça al local és soci

l'Esquerra de l'Eixample 48 18 7 2

Gràcia 62 19 11 l

la Ciutat Vella 74 46 22 4

la Sagrera 87 48 28 10

les Roquetes 87 66 39 3

Sant Gervasi 42 13 9 2

TOTAL 67 19 334

La primera feia referència al simple coneixement de l'e-

xistència d'A.VV en el barri. A la taula s'observen les

grans diferències que hi ha entre els barris: mentre que a

l'Esquerra de l'Eixample i a Sant Gervasi solament un 48%

i un 42% saben que hi ha una A.VV., a les Roquetes i a la

Sagrera en tenen coneixement un 82%.

La segona pregunta fa referència a la ubicació de l'A.VV.

La major concreció de la pregunta es tradueix en percentat

ges més baixos de respostes correctes, tot i seguint idèn-

tica tend�ncia que a l'anterior pregunta. Aixi l'Esquerra

de l'Eixample i Sant Gervasi registren els tants per �ents

més baixos del conjunt de barris tractats. (un 18% i un 13%

respectivament). En canvi, a les Roquetes, saben la seva -

la Ciutat Vella i a la Sagrera, un 48%.
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Aquestes diferències en el grau de coneixença són explica

bles,bàsicament, a partir de dues causes:

La primera seria la grandària del barri o barriada. Com més

gran sigui aquesta menys fàcil serà que els seus veïns sà -

piguen on està emplaçada l'Associació. Recordi's que, in

clús a nivell de socis, moltes Associacions registraven una

concentració d.' (aquests al' entorn del local. Lògic és
J

doncs, pensar que la influència sobre el coneixement de l'em

plaçament abastarà un cercle mol t més ampli i que en el cas de

barris petits pot arribar a'_9"?-irebé, tots els indrets.

La segona, és l'activitat de l'Associació. També en aquest

sentit es comprovà que uns,altres punts de concentració de

socis estava a l'entorn dels llocs que havien estat objecte

de reivindicacions.

La primera causa és més dèbil que la segona . Les diferències

en la grandària dels barris tractats no expliquen les diferèn

cies que es troben en el grau de coneixement dels veïns res

pecte al lloc d'emplaçament de l'A.VV.

Com després es veurà, existeix, en canvi, una important corre

lació entre els qui coneixen l'adreça de l'A.VV i els qui es

menten les principals reivindicacions que hi ha hagut al seu

barri.



-Així doncs, i resumint, la principal causa que explica, al

nivell que s'està analitzant, el grau de coneixement de les

AA.VV, sembla ser la pròpia activitat de les AA.VV.

Un tercer nivell de coneixement de les AA.VV ve determinat

per l'assistència al local per part dels entrevistats. La re

ducció que s'experimenta respecte als resultats de les pre -

guntes anteriors es molt important i no afecta igual tots

els barris: així mentre a l'Esquerra de l'Eixample, tot i

partint d'un nivell baix de coneixement de l'emplaçament de

l'· A.VV, sofreix una reducció de més del 50%, a les Roquetes

i a la Sagrera, partint de resultats molt més elevats (66% i

48%, respectivament) la reducció és molt menor.

Finalment, el nivell de màxima coneixença el suposa el ser so

ci de l'Associació de Veïns. El màxim percentatge el registra

la Sagrera, amb un 10% de socis. El percentatge promig per a

tot Barcelona és un 3%, que s'acosta molt al que signifiquen

els 70�000 socis amb els que compta el moviment veïnal.

Per a analitzar fins a quin punt l'activitat de les AA.VV in -

fluencia el nivell de coneixement que d'elles es té, es poden

considerar els següents aspectes :

1. Coneixement de les reivindicacions

2. Assistència als actes

3. Haver vist o escoltat propaganda de l'A.VV

4. Conèixer algun soci de l'A.VV
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Les tres primeres causes considerades són fruit de l'esforç

la pròpia A.VV. Naturalment altres variables influenciaran

,

els resultats, corn després veurem. Es tot el conjunt de va

La taula nQ 16 , dóna les bases per a poder analitzar la in

i de l'activitat desenrotllada per l'A.VV. La darrera és ,

en gran part, conseqüència de la influència i extensió de

riables que s'ha considerat exògen al model.

fluència de l'activitat de l'A.VV., a cada un dels barris

412

TAULA NQ 16
,

INFLUENCIA DE L'ACTIVITAT DE

LES AA.VV. EN EL CONEIXEMENT

QUE D'ELLES TENEN ELS VEINS

coneix
reivindic.

. ,

ass�sten- propaga�
cia a actes da vista

coneix

soci A.'i/V

l'Esquerra de l'Eixample 31 9 34 12

Gràcia 27 12 46 21

la Ciutat Vella 45 14 60 28

la Sagrera 56 33 67 34

les Roquet'es 62 20 61 33

Sant Gervasi
..

25 8 25 14

TOTAL 41 16 50 24

Observi's la relació que mantenen aquestes dades amb les de la

taula anterior: el major grau de coneixement. tant de l'existèn

cia de les associacions com de la seva localització� coincideix,

ambuna major informació sobre les activitats realitzades i la

propaganda edi tada. (veure gràfic nQ 2



413

ha assistit a actes A.VV
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Observi's també que els barris on menor coneixement hi ha de

la tasca realitzada per les AA.VV són els de nivell econòmic

més elevat. Aquesta constatació planteja una doble possibili

tat d'explicació:

a) Que les AA.VV han desenvolupat en els barris de classe al

ta una tasca menor, o que la seva forma d'arribar al barri

ha estat menys efectiva

b) Que aquests barris són menys receptius al tip�s de proble

màtica i d'activitat pròpia del moviment associatiu veïnal.

Per a esbrinar aquest punt s'analitzen les característiques

de la població que, en aquest estudi s'han considerat com inde

pendents :

1. Les dones tenen un coneixement menor de les Associacions de

Veïns, a tots els nivells,inferior als dels homes: saben

de l'existència de les AA.VV del seu barri el 62% de les do

nes i el 74% dels homes; coneixen l'adreça el 31% i el 39%,

-respectivament; han anat al local de l'A.VV el 15% i el 23%,

i són socis de l'A.VV. el 3% de les dones i el 4% dels homes

Amb tot, aquestes diferències no expliquen les variacions

que es donen entre els barris respecte al grau de coneixe -

ment sobre les AA.VV.

2. La variable edat tampoc és rellevant. Les diferències són mí

nimes i a més, en molts casos -com en el del coneixement de

l'existència de les AA.VV-els nivells mínims es registren en

tre els menors de 24 anys i els majors de 59, compensant-se
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3. L'activitat dels veïns sí suposa una característica influen

ciadora del nivell de coneixement de les associacions :obrers

i comerciants són els qui més saben de l'existència de les

AA.VV (70% i 78%, respectivament), i els quadres intermedis

els qui més les desconeixen (53% saben que al seu barri hi

ha una ÀA.VV)

Emplaçament és, sobretot, conegut pels comerciants, obrers qu�

lificats i jubilats; sent els professionals liberals, direc

tius, empresaris i funcionaris alts, junt amb els estudiants,

els qui menys el saben.

En l'assistència al local, novament es destaquen els obrers

qualificats (25%) i els comerciants (24%); registren els per

centatges de mínima assistència, e.Ls .. j�!)ilats .í, les mestresses

de llar (un 14%) i els empresaris, directius i professionals

liberals, amb un 15% de veïns d'aquest grup que hagin estat

al local de l'A.VV del seu barri.

Les difèrencies entre els grups d'activitat són, en canvi, pe

tites quan es fa referència al percentatge dels qui són so -

cis : comerciants, obrers qualificats i empresaris, professio

naLs liberals i directius tenen idèntica proporció d" associats:

un 5%.

4. La ideologia política està també relacionada amb el grau de

coneixement dels veïns d'un barri de la seva A.VV. La taula

nQ 17 proporciona les dades per poder estudiar la influèn

cia existent :
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TAULA NQ 17 GRAU DE CONEIXEMENT DE LES AA.VV
I

SEGONS IDEOLOGIA POLIT ICA

coneix

existència
sap assist.

l'adreça al local és soci

PSC 76 44 21 5

PSUC 91 51 34 9

UCD 46 18 15 3

CiU 65 27 19 6

ERC 74 34 17 2

CD 63 27 13

altres 62 31 31 3

cap 64 30 16 2

no vull dir-ho 60 30 12 1

Les màximes diferències es donen entre els votants del

PSUC (que constitueix el grup�amb més coneixedors de les

AA.VV a tots els nivells) i UCD, que -registren els mínims

índex de coneixement. També hi ha diferències substan -

cials entre el PSC i la resta de votants, pera aquest

element té poca importància a l'actual moment de l'anà-

lisirja que el PSC és el partit que va recoilir els vots

d'una manera més homogènia a tots els barris (el màxim

va ser el 24% del cens electoral i el mínim percentatge

fou el 20%). Per tant la influència a l'hora d'explicar

el coneixement de les AA.VV en els diferents barris no

resulta rellevant.

En canvi, el PSUC i la UCD sí aconseguiren unes propor-

cions de vots molt diferents segons els barris, com s'ha

vist abans en tractar d'aquesta variable. Així les dife -
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rències existents poden influir en el grau de coneixe -

ment que els veïns tinguin sobre les seves AA.VV.

Si es suma a -la influència de' la variable ideologia polí

tic a la de 'l'activitat, analitzada en el punt ante -

rior,es pot pens�r que uns barris són més difícils per al

treball de les AA.VV que uns altres, i que aquesta difi -

cuItat augmenta amb el nivell sócio-econòmic.

5. El nivell d'informació a partir dels "mas med.í.a', resul ta

molt poc rellevant per al coneixement de les AA.VV. La

ràdio, dom s'ha comprovat en fer-ne l'anàlisi,té

poca importàncià ; la premsa diària lògicament hauria de

suposar-ne una de major, però en fer el creuament entre

el nivell de coneixement de les AA.VV i els lectors de -

diferents diaris, no sembla confirmar-se aquesta hipò

tesi (veure taula nQ'_18)

TAULA NQ 18
GRAU DE CONEIXEMENT DE LES

AA.VV SEGONS DIARIS LLEGITS

coneix

existència

...

es

soci
sap
l'adreça

assist.

local

la
\

Vanguardia 58 25 15 2

el País 73 41 29 3

el Periódico 79 44 28 9

el Tele-Exprés 84 46 15

l'Avui 83 40 22 8

el Mundo Diario 78 43 25 2

el Noticiero 73 34 20

cap 62 35 15 2

altres 78 46 26 6
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Efectivament mentre la diferència existent entre els lectors

de la Vanguàrdia i els del Tele-Exprés podria ser lOgica,

no hd és pas gens, que els de la Vanguàrdia tinguin�inclús,

menys informació que els qui no llegeixen cap diari, o que

els del País comptin amb més informació a nivell local que

els del primer diari barceloní.

L'absència de relació es dóna a tots els nivells de conei

xement de la informació, i per tant es pot afirmar que en

aquest punt no és rellevant el_ ser lector d'un o altre dia

ri , o inclüs el no ser-ho de cap.

6. Tampoc el nivell d'instrucció és rellevant per a explicar el

grau de coneixement dels verns d'un barri i en tot cas ani -

ria en contra del nivell dels barris més populars, ja que
.

l'única diferència que es detecta és la que hi ha entre els

qui no tenen cap estudi i la resta, sent els primers els que

menor grau de coneixement de les AA.W registren.

7. Quant a la sociabilitat es partí de la hipOtesi

podia ser explicativa de la relació i del grau de coneixe

ment que els veïns tinguessin de les seves AA.VV. Però el

creuament de les variables indicatives de la sociabilitat

amb les que s'estan analitzant mostren que aquesta caracte

rística no esdevé rellevant per a un major o menor coneixe

ment de les AA.VV.



Si els professionals, directius i tècnics superiors són receE

tius al treball de les AA.VV, això significa que si les asso -

ciacions de l'Esquerra de l'Eixanple i de Sant Gervasi són menys

conegudes és en gran part degut a què el treball realitzat ha

estat inferior al de les altres AA.VV que s'han analitzat.

Si a mês d'analitzar les variables independents que són ex -

plicatives del grau de coneixement que els veïns tenen sobre

les AA.VV, s'estudia la relació entre elles i l'activitat de

les AA.VV, prenent com a índex d'aquesta el coneixement de

les reivindicacions portades, la propaganda vista, l'assis -

tència als actes i el coneixement de socis (veure taula pàg.

següent), s'obté:

1. En tots els aspectes els homes són més receptius que les

dones al treball i extensió de les AA. VV, que les dones.

2. Els velns de menys de 45 anys són els més receptius

3. Entre les diferents activitats, les més receptives resul

ten ser' : els comerciants, els obrers (qualificats i sense

qualificar), i els professionals, directius i tècnics su -

periors.

�ot concloure's gue una de les principals variables explicati

ves del grau de coneixement dels veïns sobre l'associació de

llur barri, és la dinàmica de la pròpia A.,.VV.
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DISTRIBUCIÓ SEGONS SEXE, EDAT l PROFESSIÓ,
DE LA RELACIÓ DELS ENTREVISTATS AMB L'AVV.

DEL SEU BARRI

TAULA NQ 19

característiques coneis rei assistència

vindicacions actes

coneix

soci
propaganda

vista

SEXE

13%

Homes 45% 20% 30% 57%

Dones
19% 45%38%

18 a 24 anys "45% 22% 26% 52%
25 a 29 "

42% 24% 32% 59%
30 a 34 "

49% 22% 25% 64%

I
35 a 39 "

56% 17% 27% 53%EDAT
"

42% 20% 24% 53%40 a 44

45 a 49 "

41% 14% 20% 52%
50 a 54 "

37% 8% 21% 38%
55 a 59 "

36% 10% 16% 39%
més de 59 anys 27% 8% 20% 39%

Dire. ,empres. ,prof.lib. 36% 16% 22% 52%
quadres interm. 23% 12% 12% 35%
comerciants 48% 19% 30% 56%
obrers qualificats 44% 21% 29% 53%

ACTI-

I
obrers no qualificats 36% 20% 23% 44%

VITAT mestresses de llar 41% 12% 18% 45%
jubilats 31% 8% 24% 44%
estudiants 45% 19% 25% 53%
altres 27% 11% 25% 55%-

�
:: r.

N
o



IMATGE DE LES ASSOCIACIONS DE VEINS

Les preguntes que fan referència directa a la imatge que els

veïns tenen de les AA.VV, i que són les corresponents als nom

bres 24 a 34 del protocol, cal analitzar-les conjuntament,ja

que, d'una banda es c?mplernenten i, d'altra banda, impliquen

diversos nivells d'acceptació o de reprovació del moviment as

sociatiu veïnal.

La taula nQ 20 , recull els resultats globals obtinguts

TAULA NQ 20

I!t1ATGE DE LES AA. VV

ACORD

421

DESACORD NO SAP

NO CONSTA

O. Són l'única manera de millorar els barris

1. Van ser molt importants a l'època d'en Fr�n
co, però ara, que els ajuntaments Ja repre
senten ls ciutadans, cada cop faran menys
falta.

69% 16%

15% 61%

2. No fan gran cosa per al barri

3. Solament fan política l obliden els verita
bles problemes del barri

4. Estan manipulades pels partits polítics
5. Són la manera d'aconseguir una participació

democràtica directa a nivell municipal
6. Es fiquen en el que no els importa

7. Ajuden a cridar l'atenció sobre alguns pro
blemes dels barris

8. Són un medi per a controlar l'actuació
dels ajuntaments

9. L'única associació que m'interessa és la me

va família

34% 43%

28% 38%

36% 25%

55% 13%

15% 57%

78% 7%

47% 18%

40% 51%

10. Tinc massa feina per a preocupar-me de les
AA.W 46% 42%

Il. Tant és que existeixin com que no, perquè
tampoc no poden fer res.

23% 58%

15%

25%

23%

34%

39%

32%

28%

15%

35%

9%

12%

19%
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1. Un primer grup estaria constituït per les frases que impliquen

un judici favorable de les AA.VV. Són la nQ 0, 5, 7 i 8

Del conjunt de frases que es formularen sobre les AA.VV es poden

considerar tres grups

2. El segon grup .el constitueixen aquelles frases que impliquen

una valoració negativa -en major o menor grau- del moviment

associatiu veïnal. Corresponen a les frases: l, 2, 3, 4 i 6

3. Finalment un tercer grup és el constituït per un conjunt de

frases que intenten ser reflex de l'actitud dels entrevis -

tats respecte de les AA.VV.

tf!-e 1.' observació global de' la taula nQ20 , es deriva que la imat

ge que els veïns tenen de les AA.VV, és clarament positiva: els

màxims percentatges d'acord es donen a les frases corresponents

als judicis favorables a les AA.VV i els màxims "desacordsl1 els

registren els judicis que són negatius per a aquestes.

S'observa, tanmateix, que el nombre del grup "no consta" és bas

tant elevat i augmenta en aquelles preguntes que són més compro

meses o que obliguen més a pensar (veure nQ 4 i nQ 5).

Finalment, respècte a les frases que indiquen actitud, cal dir

que van ser contestades per la major part dels entrevistats i

que els percentatges registrats d'acord l desacord indiquen un

individualisme i una despreocupació pel moviment veïnal recone-

'orma, per gairebé la meitat dels veïns
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De totes les opinions sobre les AA.VV, que es van proposar per

què fossin judicades pels entrevistats, la que recull major

proporció de respostes positives (acord) és la que afirma que

les AA.VV ajuden a cridar l'atenció sobre els problemes del bar

ri: un 78%,dels qui van ser entrevistats,subscriuen aquesta

afirmació, és a més,la que registra un percentatge més baix de

"no consta", un 15%.

La segona de les opinions que més "acords" ha obtingut és la

que afirma· que les AA.VV són l'única-manera de millorar els bar

ris: un 69 % estan d'·'acord amb aquesta frase. L'afirmació és, pe

rò,poc acceptada, corn després es comprovarà, pel grup de profes

sionals liberals-directius i empresaris i pel dels estudiants.

Possiblement el fet que es posés "l'única" implicava una afir

mació poc correcta per als qui es paraven a analitzar la frase

(vegi l,S taula de l' anex)

EntEe els qui subscriuen la frase O l els qui mostren el seu

desacord amb el judici que implica la frase nQ 2, sembla haver

hi una contradicció que cal analitzar. Efectivament, mentre un

64% dels entrevistats està d'acord a dir que les AA. VV són
-

la ma

nera de millorar els barris, solament un 42% subscriuen que les

AA.VV han fet força per al barri -o el que és igual, neguen que

hagin fet poc-. En la darrera d'aquestes respostes, s'incremen

ta el nombre de persones que diuen "no saber", però en tot cas,

- i aquesta va ser una de les comprovacions fetes en el procés

de realització de les entrevistes-, una cosa és que siguin la



manera -a nivell teòric-, i l'altra és que realment facin

molt per al barri, en la pràctica. Caldrà comprovar les opi -

nions segons els barris.

Una matisació s'acaba d'explicar.sobre el que

la proporciona el conjunt de respostes que,a la pregunta cor-

responent a la darrera frase de la llista, s'ha donat: un 23%

dels entrevistats opina que les AA.VV és igual que existeixin

o no "perquè tampoc no poden fer res". Solament un 58% creuen

que no és ben bé així.

,

Es a dir, que el que es dedueix de les respostes anteriorment

analitzades és que les associacions de veïns, tot i sent un mit

jà per a millorar els barris, molts cops no poden fer res.

La informació anterior queda completada si es tenen en compte els

resultats obtinguts en una pregunta anterior -la nQ 16-, on es

plantejava quina seria l'actitud dels entrevistats en cas d'en-

frontar-se amb un problema que directament els afectés -com era

el que al costat de casa seva posessin una indústria peri

llosa-, i en dues al tres preguntes -nQ 26 i. 33 :

TAULA NQ· 21

AA.W AJUNTA VErNS

MENT

16. Si al costat de casa seva posessin una

indústria perillosa, faria
38% 23% 18%

que

26. Qui ha fet
...

elspensa que mes perque pr� 63% 9% 15%blernes del barri es resolguessin

33. Qui creu que defensa millor els intere-

del barri
47% 9% 5%

sos
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Un 63% dels qui responen reconeixen que ha estat l'Associació de

Veïns la que més ha fet per aconseguir resoldre els problemes

del barri, malgr�t que pugui no haver aconseguit el que es pro

posava i que el resul tat fos una defensa poc' eficaç dels interes

-_ sos del barri.

Si es compara la imatge de lès AA.VV, amb la de l'Ajuntament,

es comprova que l'eficàcia del treball d'aquest respecte als

barris no és gens considerada pels veïns. Cal dir que les en

trevistes es van realitzar quan l'Ajuntament democràtic porta

va entre nou i dotze mesos de funcionament i que, lògicament,

la imatge dels veïns responia més als ajuntaments franquistes

que a l'actual.

Amb tot, els veïns confien per algunes qüestions concretes amb

l'Ajuntament: observi's que el 23% dels entrevistats anirien a

l'Ajuntament en cas de ser afectats directament per un problema,

malgrat que una proporció del 38% afirmen que anirien a 1-' A. VV.

Dins aquest punt que s'està tractant és interessant fer un

comentari sobre els valors de la darrera columna, corresponents

als qui es refereixen "als veïns". Dues són les qüestions a re

marcar. La primera fa referència a les respostes de la pregunta

nQ 16. : el paper desenvolupat pels veïns de l'escala és lmpor

tant i cal pensar, -

que està molt. lligat
amb l'estructura de la propietat dels habitatges. Quant aquests

són de propietat horitzontal, les comunitats d'escala cobren lm
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portància, augmentat el nombre de relacions veïnals (1). En ter

mes globals, el 18% dels entrevistats recorrerien, en cas de te

nir un problema greu, als veïns de la seva escala, però per bar

ris aquest percentatge pot incrementar notablement.

postes donades al tema de "qui ha fet més perquè els proble-

El segon aspecte que cal comentar és el que correspon a les res-

mes del barri es solucionin ". Un 15% dels entrevistats afirmen

que han estat els "veïns pel seu compte". Cal dir que en molts

casos concrets aquesta afirmació és del tot certa, que reivindi

cacions concretes poden haver estat portades per un grup de veïns

que s'organitza solament per a resoldre un problema comú, i aque�

ta activitat �pot crear la imatge ��� aquf queda reflectida

Pel que fa a les frases que indiquen judicis negatius per a

les AA.VV , la que obté major nombre de "desacords" és la que

fa referència que les AA.VV ja no facin falta amb la conso-

lidació dels Ajuntaments democràtics. Un 60% dels entrevistats

�stà en desacord i solament un 14% subscriuen aquesta valo

ració. De fet els qui pensen que les AA.VV seran cada cop menys

necessàries són els qui en tenen una imatge negativa.

Efectivament, observi's el paral.lelisme existent entre la fra

se que s'està comentant i la número 6, que implica un judici ab ..

solutament negatiu -"les AA.VV es fiquen en el que no els impor

ta"-. La distribució dels qui subscriuen o mostren desacord a

ambdues frases és pràcticament idèntica.
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Tot i sent positiva la imatge de les AA.VV no hi ha dubte que,

el reconeixement de la politització del moviment associatiu veï

nal és considerat negativament i és àmpliament reconegut com a

cert: un 36% dels entrevistats afirmen que les AA.VV estan mani-

pulades per PP. i un 28% subscriuen l'afirmació que, en fer

política, les AA.VV, obliden els veritables problemes del barri.

Observi's, però que el darrer judici compta amb un elevat percen-

tatge de desacords (un 38%).

Resumint, el que es pot afirmar a �ir de l'anàlisi anterior és

Sent aquest un dels aspectes més importants que amb l'enquesta

que les AA.VV tenen una imatge clarament positiva,tot i reconei-

xent la politització a què solen estar sotmeses corn un- element

negatiu.

es volia esbrinar, cal analitzar-lo amb major deteniment. En pri
-

mer lloc es farà una anàlisi introduint les variacions que en els

diferents barris es registren i, en segon lloc, s'intentarà tro-

bar les principals variables que influencien el conjunt de les

respostes dels entrevistats, és a dir, aquelles que resulten re-

llevants en la conformació de la imatge que es té sobre el movi-

ment associatiu veïnal.

La taula nQ 22 , dóna, per barris, els resultats obtinguts del

conjunt d'entrevistes fetes, respecte -a la imatge de les AA.VV.



TAULAN°22

l'E.Eix. Gràcia la Ciutat V.

IMATGE DE LES AA.VV

SEGONS ELS BARRIS

la Sagrera les Roquetes Sant

acord des. NC. acord des.NC. acord des. NC. acord des. NC acord des. NC acord

.Sónl'únicamanera de millorar els barris

.Vansermoltimportants al" època d'en

Franco,peròara, que els ajuntaments ja
representenalsciutadans, cada cop faran
menysfalta.

2.Nofangrancosaper al barri

3.Solamentfanpolítica i obliden els veri
tablesproblemesdels barris

4.Estanmanipuladesper partits polítics
5.Sónlamanerad'aconseguir una particip� -

ci.ódemocràticadirecta a nivell municipal
6.Esfiquenenelque no els importa
7.AjudenacridarI.'atenció sobre alguns pro
blemesdelsbarris

8.Sónunmedipera controlar llactuació -

delsajuntaments
9.L'únicaassociació que m'interessa és la

mevafamília

10.Tincmassafeinaper a preocupar-me de les
AA.W

11.Tan�ésqueexisteixin corn que no,perquè
tampocno"podenfer res
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Les opinions sobre la frase O tenen una distribució força

similar a tots els barris, solament és destacable la reduc

ció deis qui estan d'acord amb la frase, al barri de -

Sant Gervasi. Ja abans s'ha esmentat que la poca precisió

de la redacció fa que sigui menys subscrita pels professio

naIs liberals-empresaris -directius-tècnics superiors i pels

estudiants, grups que tenen molta importància en el barri

de Sant Gervasi. No és, doncs, estrany que sigui en ell on el

percentatge de respostes afirmatives sigui mínim.

El desacord amb que les AA.VV facin cada cop menys falta a me

sura que els ajuntaments democràtics es consolidin, és com -

partit per la majoria dels veïns a tots els barris. Hi ha,pe

rò,diferències : els qui mostren més desacord són els qui vi

uen en els barris populars i I a l'al tre extrem, Sant Gervasi.

De fet, solament Gràcia registra un percentatge inferior al

50%, i junt amb l'Esquerra de l'Eixample, està per sota de

l a mi t jana, (6 l %) •

El judici sobre el treball de les AA.VV, i_ es deriva de l'a-

provació a la frase "no fan gran cosa per al barri", és

positiu a les Roquetes i a la Sagrera, i poc valorat als

barris i barriades de nivell sócio-econòmic més elevat, on

a l'entorn d'un 40% subscriuen la frase.

Les frases 3 i 4 fan referència a la relació entre els par

tits polítics i les AA.VV, i a la possible intrusió d'aquelles

en el moviment associatiu veïnal. La distribució dels acords
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i desacords a ambdues preguntes, és paral.lel en els dife

rents barris. Únicament els veïns de la Sagrera es desta-

s'ha contestat i, d'altra banda, que sigui al barri de

quen en contra d'aquestes frases. La resta de barris mante-

nen·el seu desacord a l'entorn d'un 38%, quan se'ls demana

que opinin sobre si les AA.VV solament fan política i obli

den els problemes fonamentals dels barris, i al voltant del

25% quan es refereixen a la manipulació per part dels par-

tits polítics.

La pregunta sobre la possibilitat de la democràcia directa

a nivell municipal, a partir de les AA.VV.,és una de les

que obté un nombre important de "no consta" a tots els bar-

,

ris. Es la frase més teòrica-de totes les formulades i no

és estrany, per tant, que, d'una banda sigui la que menys

Sant Gervasi on hi ha el màxim nombre de persones que la

subscriuen.

Les frases nQ 6 i 7 són, respectivament, les que més desa -

cords i acords registren. De fet la majoria de veïns, mal -

grat creure que les AA.VV estan manipulades pels partits po

lítics, no pensen, en canvi, que es fiquin en el que no els

importa l afirmen que les AA.VV ajuden a cridar

l'atenció sobre els problemes dels barris. La funció de con

trol dels ajuntaments no és subscrita per la majoria de ve-

ïns; solament l'Esquerra de l'Eixample i Sant Gervasi regi�

tren percentatges importants de veïns que defensen aquest

judici: a l'entorn d'un 50% dels entrevistats. En els altres
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barris i barriades, els qui creuen que una de les funcions

de les AA.VV és la de controlar els ajuntaments, oscil.len

entre el 40% i el 50%. S'ha d'anotar, però, que el grup" no

consta" és, per aquesta frase, important.

Lg comparació de les imatges que, de les AA.VV, tenen els

entrevistats dels diferents barris, possibilita l'elabora-

ció d'una llista on s'ordenen els barris en funció de la va

loració més o menys positiva que tenen els veïns sobre el

moviment associatiu (1). El resultat és el següent:

1er : la Sagrera i Sant Gervasi

20n : la Ciutat Vella

3er : les Roquetes, l l'Esquerra de l'Eixample
4t : Gràcia

Però en aquesta ordenació no s'ha tingut en absolut en comp-

te les variacions que es produeixen, segons els barris, en

el grup "no consta". Si en lloc de fer l'anàlisi dels percen

tatges de respostes f avo rab Le s a les AA. VV sobre el conjunt
dels entrevistats, és fa solament sobre aquells que tenen un

judici format sobre el moviment veïnal, l'ordre abans es

tablert canvia notablement '�2). L'ordenació és :

(1) L'ordenació s'ha fet fet considerant que tenien un punt positiu aquells
barris que,per a cada una de les frases, tenien percentatges superiors a
a :les corresponents mitjanes (veure figures �g 431

(2) S'ha repetit idèntica operació que en el cas anterior, però excluint-hi
el grup"no consta" (veure fig. pàg. 433)
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1er les Roquetes

20n · la Sagrera·

3er · la Ciutat Vella·

4t · Gràcia i Sant Gervasi·

5è · l'Esquerra de l'Eixample·

D'ambdues llistes es dedueix: en primer lloc,que la imatge

sobre les AA.VV està més consolidada barris de clas-als

se elevada que en els barris de classe treballadora; i, en

segon lloc, que,' si únicament _es té en compte l'opinió dels

qui tenen una imatge formada del moviment associatiu, aques-

ta és més favorable a mesura que disminueix el nivell sócio-

econòmic dels barris i barriades.

Hom pot preguntar-se .quina significació té el grup "no cons-

ta� per al conjunt de l'estudi i a qu� són degudes les varia

cions que diferents barris es dónen.Tanmateix és lmpor-als

tant d'indagar els factors que fan que la imatge, entre els

qui la tenen consolidada, sigui més positiva als barris de

classes populars que als de les classes altes.

En primer lloc, s'ha de dir que el grup "no const�, que a nivell

del conjunt de les respostes, oscil.la entre el 15% i el 30%,

segons les qüestions, coincideix amb el montant dels qui, en

tractar del coneixement de les AA.VV, no sabien de l'existèn-

cia de la del seu barri.

En segon lloc, la amplitud del grup "no consta" està molt re-



lacionada amb el grau d'instrucció dels entrevistats: a ma

jor nivell d'instrucció menor nombre de"no consta". (veure tau

la de l' ariex )
-

Certament entre les diferents preguntes hi ha variacions en

el nombre dels qui no saben què respondre, però aquesta inde

cisió augmenta en la mesura que el nivell d'estudis és més

baix. Dit d'una altra manera: els qui tenen major nivell d'es

tudis tenen una imatge més consolidada -positiva o negativa

sobre el moviment veïnal.

Com que el nivell d'instrucció està relacionat amb el tipus

de barri que s'analitza, no és estrany que el grup "no cons

ta" vaiiï notablement d'un a altre barri o barriada. (veure

figura ns 5 , sobre la relació entre el nivell d'estudis

i els entrevistats de cada barri) .

De fet, però, solament dues barriades es destaquen clarament

de la resta: l'Esquerra de l'Eixample i Sant Gervasi. Si s'ob

serva la figura nQ 5 ,es comprova que, efectivament, són les

que comptabilitzen majors percentatges de batxillers superiors,

carreres mitjanes i carreres superiors. Si s'observa la pro -

porció d'entrevistats de cada barri que no tenen una opinió

formada sobre les diverses qüestions que fan referència al

moviment veïnal, es comprova que és a Sant Gervasi on, gaire

bé sempre,es registren els mínims valors del grup "no cons-

ta" .
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Respecte la imatge que els veïns tenen del moviment d'AA.VV,

positiva o negativa, solament alguns aspectes varien segons

el grau d'instrucció dels qui responen, però, globalment,

la variable influencia poc la imatge .

La variable sexe, influeix sobre el grau de consolidació de

la imatge -les dones tenen la imatge del moviment associa -

tiu més feble que els homes-, però no tant en la valoració

de les AA.VV positiva o negativa.

'EI mateix passa amb les edats: solament el grup no consta

varia amb l'edat, e spec LaLmerrt; en les valoracions de les

frases més complexes. La imatge -positiva o negativa- no es

veu correlacionada amb l'edat.

Per professions, i per la interrelació d'aquesta variable

amb la del nivell d'instrucció, les variacions es consta -

ten, s-obretot en el grup "no consta", constituint els es-

tudiants i els pro�ess�onals liberals, directius i empresa-

ris els grups amb una imatge més consolidada, i els obrers

no qualificats, les mestresses de llar i els jubilats els

que menys format tenen el criteri sobre les AA.VV., i on es

/

registren els màxims percentatges de"no consta'� Unicament al

gunes valoracions es veue� influenciades per la caracteristi-

ca professional dels qui les responen la que les AA. VV

són l'única manera de millorar els barris o d'aconseguir la

democràcia directa a nivell municipal, resulten molt més re-

colzades pels professionals i pels estudiants que per la resta
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L'anàlisi de la sociabilitat dels entrevistats mostra que tam

bé aquesta característica està relacionada amb la consolidació

de la imatge sobre el moviment veïnal: el grup "no consta" és

molt més ampli entre els qui tenen una sociabilitat gregària ,

que entre els qui tenen una forma de. relació social més exclu

ient. En algunes valoracions aquesta diferència és molt impor

tant, així mentre els del primer grup no tenen una idea forma

da sobre el papér de les AA.VV en la democràcia directa (el

40% no donen la seva opinió sobre la frase corresponent), els

del segon grup, solament un 20% deixen d'opinar. El mateix pas

sa en el cas de la frase sobre la funci6 de les associacions

com a controladores dels ajuntaments.

Finalment, i abans de treure conclusions, s'ha analitzat la

caracterísitica de la ideologia política dels entrevistats,

el resultat de l'anàlisi ha estat el següent:

Els qui tenen la imatge més consolidada són, amb molta dife -

rència amb la resta, els votants del PSC, els del PSUC i altres.

Els qui tenen millor imatge de les Associacions de Veïns són,

igualment, els votants d'ambd6s partits polítics, i els qui di

uen haver votat al tres parti ts.

La imatge és especialment favorable a les AA.VV en el cas dels

votants del PSUC. CD és el partit que compta amb major nombre

de votants amb imatge poc favorable de les AA.VV.
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Si es confecciona una llista ordenant els votants dels di fer-

rents partits, segons· la imatge que tenen de les AA.VV, resul

ta .

.

ler.:PSUC

2on.:PSC

3er.:Altres

4t .:CiU

5è .:ERC

6è .:UCD

les AA.VV i així és destacable la importància que concedeixen

7è .:CD.

L'ordenació no es manté idèntica per a tots els judicis sobre

. .

els votants de CiU a la funció de cridar l'atenció sobre els

pecialment en el cas que aquests siguin, a més, partits no

problemes del barri per part de les AA.VV¡ o la seva oposició

a la valoració que hagin fet poc per als barris. Amb tot,

en general la valoració del moviment associatiu disminueix en

la mesura que els vots s'han dirigit més a partits de dreta,es

catalans (UCD i CD.)

Serà interessant de comprovar, en acabar l'estudi i treure'n

les' conclusions, la relació que es dóna entre la imatge que

del moviment associatiu tenen els votants dels diferents par-

i de pràctica participativa.

tits i l'actuació d'aquests respecte a les AA.VV, tànt a ni -

vell de política desenvolupada, com a nivell de teoritzacions
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Fins aquí l'anàlisi del que es considera que són variables exò

genes en aquest treball. Hom constata, però, la importància nota -

ble d'una de les variables endògenes en la configuració de la

imatge dels entrevistats sobre les AA.VV és el propi coneixe

ment del moviment veïnal, que depèn, com s'ha vist abans, de l'ac

tivitat desenvolupada per les AA.VV.

Efectivament, si es creuen les opinions que els entrevistats te

nen sobre les AA. VV amb el ccne í.xemen+ví.. reLac.í.ó de la seva A. VV ,

(veure taula nQ 23 ) s'observa

1. En la mesura que els entrevistats coneixen més les activitats

de les AA.VV, consoliden la imatge sobre el moviment veïnal en

tots els aspectes: aquest és el sentit de la disminució del

grup dels que no contesten. Mentre els qui �o han vist mai pro

paganda de l'A.VV, registren percentatges de "no contesta" a

l'entorn del 30-35% (excepte en les tres darreres frases, per

què són més d'actitud que d'imatge de les AA.VV) , els qui han

assistit al local registren percentatges inferiors al 20%.Evi·

dentment els qui són socis de les AA.VV, tenen encara més con

solidada la imatge (grup "no consta" inferior al 10%)

2. Els qui coneixen les AA.VV dels seus barris tenen, a més, una

imatge més positiva sobre el moviment veïnal: efectivament,

quant major és el coneixement i el grau de relació dels veïns

amb les associacions dels respectius barrisJ major és el nom

bre, percentualment,de persones que subscriuen les frases posi -

tives sobre les AA. VV, i- mostren el s'eu desacord amb aquelles



no coneix coneix coneix coneix ha 'assistit és
propaganda AV

'

propaganda socis A .. VV. local A.VV. al local AV. soci
A D Nie A D Nie A D Nie A 'D Nie A D Nie .A D

sermoltimportants a l'època d'en Fra�
2ròara,queelsajuntaments ja represe� 14 51 35 15 70 15 lS 68 18 1"4 74 13 13 76 11 11 84
�lsciutadans,cada cop faran menys falta
angrancosaperaI. -bar-i-i- 38 31 30 30 54 16 30 58 12 32 56 12 28 82 10 25 73
mentfanpolíticai obliden els verita-
problemesdelbarri 30 29 41 26 48 25 26 53 21 29 49 22 22 59 19 16 77

·Estanmanipuladespels partits polítics 33 20 47 39 29 32 40 26 34 38 28 34 37 36 27 27 58
·Sónlamanerad'aconseguir una participació
democràticadirectaanivell municipal 48 12 41 61 14 24 62 15 23 62 14 24 62 17 21 73 11 16

Esfiquenenelqueno els importa 16 48 36 13 66 20 14 65 21 14 64 21 9 70 21 4 89 7
·

Ajudenacridarl'atenció sobre alguns pro - 68 10 22 88 5 7 87 6 7 87 6 8 88 6 6 87 7 7blemesdelsbarris

Sónunm�tjàperacontrolar l'actuació de 41 15 44 54 21 25 53 23 24 56 19 25 54 25 21 62 20 18
·

l'Ajuntament
L'únicaassociacióque m'interessa és la me- 47 41 12 33 62 5 31 64 5 34 62 4 26 69 5 13 78 9
·

vafamília

Tincmassafeinapera preocupar-me de les 48 36 16 44 48 8 43 47 9 44 49 6 32 61 7 22 71 7
·

M.VV
li' J

Tantésqueexisteixin com que no perquè tam 29 47 24 18 69 14 19 71 10 i9 70 11 18 72 10 11 80 9
pocnopodenferres

�
�
�
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que suposen judicis negatius. Així per exemple, respecte a l'a

firmació que les AA.VV són la manera d'aconseguir una democrà -

cia directa a nivell municipal, els qui mai no han vist propa
-

ganda de l'A. VV del seu barri es rrost.ren d'acord un 48%; en can

vi els qui coneixen més l'A.VV subscriuen en un 62% la frase;

dels qui són socis la subscriuen un 73%. En el cas del

judicis negatius, com pot ser el que les AA.VV facin cada cop

menys falta en un context en el qual els ajuntaments són demo -

cràticament elegits,dels qui no han vist mai propaganda de l'A.VV

es mostren en desacord el 51%, mentre que dels qui han estat algu

na vegada al local de l'A.VV un 76% estan en desacord amb aques

ta afirmació. En el cas dels qui són socis el desacord augmenta

al 84%.

3� Les frases nQ 9 i 10 que fan refer�ncia a l'actiud de l'entrevis

tat respecte a les AA.VV no queden, en canvi,influenciades pel

major coneixement de les AA.VV. Això és especialment cert en la

més neutra de les dues preguntes, la nQ 10. El percentatge dels

qui afirmen tenir massa feina per a preocupar-se de les associa -

cions de veïns, oscil.len a l'entorn del 40-45% tant si coneixen

l'A.VV com si no; el percentatge disminueix únicament en el cas

dels qui són socis de les AA.VV : un 22%.

4. La desconfiança en les possibilitats de les AA.VV cara al futur

varia amb el nivell de coneixement de les AA.VV: en la mesura que

és major el coneixement sobre l'A.VV del barri augmenta el desa-

cord amb l'afirmació que les associacions és igual que existei-

xin com que no, perquè tampoc no poden fer res : en el cas dels qui
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no han vist propaganda de les AA.VV, el desacord s'eleva al 47%

dels entrevistats, mentre que els qui han assistit alguna vega

da al local de l'A.VV, es mostren en desacord un 72%. En el cas

dels qui són socis, el percentatge augmenta a un 80%.

Concluint: es,pot afirmar que la imatge que els veïns tenen so

bre les AA.VV està directament l .positivamentxelacionada 'amb

el coneixement de les AA.VV de llurs barris.



2.4. INFLUÈNCIA DE LES AA.VV EN EL GRAU

DE CONEIXEMENT l EN LA PREFERÈNCIA
QUE ELS VEÏNS TENEN DE LLUR BARRI
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,

INFLUENCIA DE LES ASSOCIACIONS DE VEINS EN EL CONEIXEMENT DELS

BARRIS DE BARCELONA

Fins aquí, l'anàlisi feta, s'ha referit a les associacions, al

grau de coneixement que sobre elles tenien els veïns i a la imat-

ge que els barcelonins tenen del moviment associatiu veïnal. Pe-

rò una de les hipòtesis del treball era la de considerar que el

moviment veïnal havia fómentat el coneixement dels barris aug

mentant la consciència de pertinença a ells, alhora que s'esfor-

çava a millorar la. qualitat de vida i el grau d'integració dels

veïns en la realitat social que suposen els barris i barriades.

Estudiar finsaquin punt aquesta hipòtesi es compleix és la fina-

litat última de l'enquesta realitzada.

L�anàlisi fins aquí desenrotllada proporciona una sèrie de dades

que constitueixen el punt de partida per provar la hipòtesi abans

enunciada: coneixement del nom del barri per part dels veïnsico-

neixement dels límits; coneixement dels problemes i coneixement

de les institucions. Ara es tracta de comprovar si les AA.VV han

contribuït a augmentar· el nivell de coneixement dels veïns sobre

aquests aspectes

Si es creuen les variables sobre el coneixement dels barris amb

les del coneixement que els entrevistats tenen de les AA.VV, s'ob

té la taula nQ 24
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TAULA NQ 24

,
'

RELACIO ENTRE EL GRAU D'INFORMACIO l

RELACIÓ AMB L'A.VV l EL NIVELL D'IN

FORMACIÓ l SATISFACCIÓ DEL BARRI

coneix nom

del barri
coneix

límits
coneix

problemes
coneix
entitats

coneix

Distric�e
pref.
barri

I

69%ES SOCI 98% 74% 71% 67%

HA ASSISTIT ALS AC- 95% 55% 98% 59% 59% 70%
TES DE L'A.VV.

HA ANAT AL LOCAL 94% 52% 96% 57% 48% 69%

CONEIX ADREÇA 94% 52% 53% 42% 68%
DEL LOCAL DE L'A.VV

CONEIX SOCIS DE 91% 48% 55% 43% 73%
L'A�W.

SAP QUE EXISTEIX 90%
'

45% 48% 38% 69%

A.W AL BARRI

NO SAP QUE EXISTEIX 60% 26% 33% 24% 76%

L' A.W AL BARRI

De la taula se'n desprèn que, en la mesura que els veïns tenen un

grau de relació amb l'A.VV, coneixen millor els problemes i les

característiques dels seus barris, el que ens confirma la hipò -

Observi's,però, que el nivell de satisfacció respecte al barri, me-

surat en base a la preferència a continuar residint en ell o anar

a una altre indret de Barcelona, en cas d'haver de canviar de do-

micili, resta invariable sigui quina sigui la relació de l'entre-

vistat amb l'A.VV. Més encara, en la mesura que els entrevistats

tenen un coneixement major del seu barri tendeixen a preferir anar

a viure fora d'ell. Aquest és un aspecte que contradiu la hipò -

tesi en principi formulada. Es partia del fet que el rre.jor coneixement
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de les AA.VV portava a un major coneixement del barri -afirmació

que, com s'ha vist, es compleix plenament- i que aquest major ni

vell de coneixença implicava un major lligam al barri i, conse -

qüentment un augment de la preferència per continuar residint

hi .. Això es demostra absolutament fals : en la mesura que

els. veïns coneixen més els problemes dels barris es dóna una cer

ta tendència -tot i que el grau de preferència per continuar vi

vint en el mateix barri és alt: 69%' dels entrevistats que són

socis de la AA.VV- a preferir canviar de barri. Possiblement l'ex

plicació radica en un major coneixement dels problemes ...

446
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2.5. ANÀLISI DE LES VARIABLES INDEPEN

DENTS QUANTIFICADES A PARTIR DE

L'ENQUESTA
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,

ANALISI DE LES VARIABLES INDEPENENTS

,

INFORMACIO

Es partí del supòsit que el nivell d'informació de la gent i el

caire d'aquesta podia influenciar el grau de coneixement i el-

concepte que de les AA.VV es tingués.

Així, per a intentar indagar el tipus d'informació que rebien els

entrevistats a partir dels diversos mitjans de comunicaci6, es

formularen una sèrie de preguntes sobre l'ús de la ràdio, te-

levisió i premsa.

,

Us de la te&evisió

La informació es cercà en dues preguntes paral.leles :

- ahir quin programa de televisió va veure?

- quin programa de televisió li agrada més?

tipus de programa, per aconseguir una resposta més espontània.

Ambdues preguntes es formulaven obertes, i es tancaven segons

Els resultats obtinguts van ser els que queden explicitats en

la taula nQ 25

Observi's la diferència existent entre els programes preferits
i els que realment s'han vist.



el que
feien

informa

tiu

cultu

ral cinema
espor

tiu
especta
eles

ahir,
cap

quasi
mai no

la veig
altres

vist 22 8 4 16 1 2 23 23 2

fERRADEL'EIX.

pref. 2 24 19 29 4 2 3 12 5

vist 25 11 3 13 - 8 22 17 1

pref. 8 19 19 21 4 5 5 15 5

vist 15 11 4 18 2 4 25 16 4

LACIUTATVELLA

pref. 7 22 14 25 5 2 5 19 2

vist 14 17 2 32 2 3 18 12

LASAGRERA

pref. 3 33 17 28 3 1 3 12

vist 11 17- 4 26 3 4 19 15 1

LESROQUETES
pref. 7 28 10 33 2 2 4 15

vist 14 9 3 17 2 1 41 13 1

SANTGERVASI

pref. 2 25 16 25 4 - 4 23 1

vist 18 12 3 20 1 4 24 17 2

TOTAL

pref. 5 25 16 26 4 2 4 15 3

.t:::>

.t:::>
I..r;
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ínfor
mati us
locals

ínfor
matius

gener.

cultu

rals
musi

cals
espor
tius

novel

les

el que
radiïn

mai no

l'es -

colto

al -

tres

"

Us de la ràdio

La ràdio ha estat durant els darrers anys un dels millors difu-

sors d'informació local, s'ha preocupat d'informar sobre

els barris i ha tingut cura d'explicar els problemes més impor-

tants que denunciaven les AA.VV. D'aquí que conèixer el nombre

de radio-escoltes i els tipus de programes de, més audició, en-

tre els entrevistats es considerés important.

La taula nQ 2.6, proporciona la informació cercada:

.....

TAULA NQ 2:-6:-:- / '

US DE LA RADIO

erra de l'Eix. 6 18 2 16 2 1 16 34 r-

:J

5 12 3 19 2 4 29 24 4

!ltat Vella 13 17 2 20 3 4 13 26 3

'rera 6 16 4 22 1 2 28 22

uetes 3 21 1 23 3 16 30 3

9 17 4 32 4 1 4 27 2

7 16 13 21 2 2 19 27 3

Per l'objecte del present estudi, els programes que tenen inte

rès, i dels quals cal analitzar-ne l'audiència, són els infor -

matius locals, i no sembla que,per barris, es donin massa di

ferències en la conexió d'aquests.



ment es donen diferències entre els homes i les dones quant
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Tot i que,a partir de la taula anterior, sembla que la barriada

que més segueix la informació local és la de la Ciutat Vella,la

major proporció de persones què, en les altres barriades, escol
"

lten e que radiïn", compensa aquest aparent avantatge dels

Casc Antic-Gòtic.

Solament el cas de les Roquetes sembla que es desvia de la pau-

ta general, comportant una pitjor informació per als veïns so -

bre qüestions de caire local: solament un 3% dels entrevistats

",

han respost que solien escoltar programes d'informació local.Es,

significatiu que sigui aquest, en canvi, el barri on més progra

mes d
• informació general."5 COI1.Dec;tin. La raó segurament es tro

ba en el lloc d'origen dels veïns. Recordi's que de tots els bar

ris i barriades estudiats a partir de l'enquesta és aquest, amb

molta diferència, el que registra major percentatge de població

immigrant.

La relació dels programes seguits amb les característiques de la

població, que pot trobar-se a les taules de l'anex, és de fet

poc significativa per al que aquí es tracta d'investigar: certa-

als programes més escoltats, però en el cas dels informatius, la

diferència és mínima; per edats, la gent jove (menors de 24 anys)

són menys radio-escoltes dels informatius que la gent gran, però

donat el baix percentatge de persones que segueixen aquest tipus

de programes s'ha de considerar que poca significació tindrà la

ràdio en el coneixement de les AA.VV i dels barris i barriades -

de Barcelona.



Diaris llegits

Com s'ha dit al principi, no solament era important con�ixer el

el nivell d'informació dels entrevistats sinó que també ho era

saber quin tipus d'informació rebien. Així es van preparar

les preguntes del qüestionari de manera que es pogués guardar

la informació sobre els diaris llegits.

Per exigències de codificació, i per la restricció imposada des

del principi, ja explicada -que el buidat de tot un pro-

tocol fos susceptible de ser introduït en una sola fitxa-,sola

ment es va pOd.�r_::: guardar la informació sobre aquells diaris -

que tenien la màxima divulgació. (1)

Els resul tats obtinguts ecs det-a:llèh- a la taula nQ 2'7'

TAULA NQ 27

DIARIS LLEGITS

Van-'

guàE_ País
dia

Perió
dico cap altres

Tele- Mundo

Exprés Avui Dia

rio

Noti

ciero

ra de l'Eix. 44 3 14 1 7 4 3 22 5

29 2 12 2 10 5 5 30 6

t Vella 33 3 11 2 3 6 3 30 11

ra 27 2 20 4 4 2 32 "i
I

etes 20 1 11 1 3 3 59 3

'lasi 53 8 12 1 5 2 3 12 4

34 3 154 3113

(l)El Diari deBarcelona és.potse� el gran absent de la llista confeccionada.
�_::'.d. . que durant èl període fixat per a la reali tza -

:::...:�.::�s, aquest diari estava travessant una forta crisi
__ =la influència i difussió escasses.

452
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Les. diferències existents, tant en la quantitat de diaris lle -

gits corn en la distribució dels lectors dels diferents periòdics,

per barris,

dedueix:

són importants. De l'observació de la taula se'n -

1. Que el nombre de persones que, en termes percentuals, llegei-

xen els diaris, guarda clara relació amb el tipus de bar -

ri. A major nivell sócio-econòmic del barri o barriada major

lectura de diaris.

2. Que deu existir relació entre la compra de diaris i el ti-

pus d'activitat de la població..

Efectivament, creuant les activitats dels entrevistats amb

la lectura dels diferents periòdics, taula nQ 28 , queda cla -

rament demostrada aquesta correlació

TAULA NQ 28

Van- País
guar-
dia

Perió
dico

Tele

Exprés

LECTURA DE DIARIS

SEGONS ACTIVITAT

altres

?resaris., directius
:>f. liberals

3.dres intermedis

Derciants

l'ers qualificats

l'ers no qualificats

stresses de llar

'lats

diants
.. res

43

35

33

33

31

33

36

34

10

10

6

1

2

1

8

17

18

19

17

12

8

6

19

25

2

6

2

1

2

1

1

5

Avui Mundo Noti-

Diario ciero
cap

2

6

8

8

5

5

15

5

5

9

12

4

7

2

4

3

3

5

6

6

3

7

3

1

1

9

10

3 10

12

28

21

48

45

37

21

40

3

4

8

3

2



3. També és important l'observació de les diferències que es do-
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Observi's que són els directius, professionals liberals, qua

dres intermedis i estudiants, els màxims lectors de diaris i

les mestresses de casa, els obrers no qualificats i els jubi-

lats els que menys en llegeixen.

Les diferències entre les diverses activitats, pel que fa

a la lectura dels diaris és prou forta com
...

perque ho si

guin també les diferències entre uns l altres barris segons -

la seva composició social.

nen als barris i barriades entre la lectura d'un i altre dia-

ri, especialment si es té en compte, que, en el que es refe -

reix al tema que ens ocupa, les informacions per ells propor-

cionades són força diverses. (1)

La Vanguàrdia, que és amb molt el diari més· llegit a tots els

barris, ho és especialment a Sant Gervasi (un 53% dels entre-

vistats) l a l'Esquerra de l'Eixample (un 44%).

El País solament té importància, quant a nombre de lectors,

en els barris de classe alta: Sant Gervasi (8%)

El Periódico és llegit, especialment, en els barris de clas-

ses mitjanes, registrant-se el màxim nombre de lectors a la

Sagrera, seguit per l'Esquerra de l'Eixample.

(1) Tot i que varien segons les èpoques, la informació sobre barris i sobre
el moviment Associatiu Veinal, difereix molt d1uns a altres diaris. Així
, - 0 __ --_:>. -- � ."�

)1 ta menys informació que el diari Avui o que el Te-
o Lario. Tampoc el Periódico es destaca per la infor -

l Lt. El País és, òbviament, un cas apart.
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En la lectura del diari Avui es destaca, sobretot, la barria

da de Gràcia (recordi's que és la que té el major percentat-

ge de població d'origen català de tot Barcelona, un 72%).

4. De les altres característiques de la poblaci6 -edat l sexe-,

la primera no mostra cap correlació ni amb el tipus de diari

llegit ni amb l'hàbit de lectura del periòdic i la segona

registra certa diferència entre l'hàbit de lectura femení l

masculí, sent superior el segon.

Revistes llegides

revistes que els entr'evistats ci taven, al menys de les més llegi

Tot i que hagués estat important el poder guardar el noms de les

tat que aquesta classificaci6 comportava, revistes tècniques, de

de$, la gran quantitat de revistes existents i les restriccions

imposades al qüestionari van obligar a tancar les respostes se-

gons una tipologia pre-establerta. Així és va diferenciar entre

revistes de 11 dretes·", de" centre" i "d 1

esquerra", tot i la dif icul-

soc
í

e tat., de llar, i altres. (1)

1. cercar informació sobre l'hàbit de lectura de la gent

Dels resultats obtinguts es pretenia:

2. creuar els resultats de les respostes amb les preguntes sobre

(1) Revistes com l'Interviu, que és una de les que registra el m�xirn nombre
de lectors són molt difícils de classificar; d'altra banda existeixen -

poques revistes de dretes, que no sigui millor d'incluore entre les de
"societat".



ta, en cas

Taula nQ 29

que fos poc àmplia.

de d'es de tèc
dre que�· cen ni
tes res tre ques

ideologia política per a completar la informació sobre aques-

Els resultats de la pregunta poden vere's a la taula següent:
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de es -

sacie por-
tat tives

de al-

llar tres LLEGEIX

NO

LLEGEIX

REVISTES LLEGIDES

guerra de l'Eix. 2

2

1

O

O

2

Vella

uetes

Gervasi

19

20

16

26

15

22

6

3

1

3

1

6

6

4

1

2

1

6

24

25

23

21

30

19

1

O

O

1

1

1

4

3

1

2

1

2

5

5

8

4

4

8

65

61

51

57

35

39

49

43

49

35

51

65

1 20 3 3 24 O 2 6 68 42

L'hàbit de lectura de revistes indica menys diferències

entre uns i altres barris que les que s'observaven en

fer l'anàlisi dels periòdics. Tot i mantenit-se les di-

ferències, els barris i barriades més populars llegeixen

en major proporció revistes. Així, mentre el 51% de les

persones residents a Roquetes llegeixen alguna revista,

els periòdics sols són llegits per un 41%. Per contra,

els barris que registraven més proporció de lectors de

diaris, redueixen el nombre dels qui llegeixen revistes

(Sant Gervasi, lectors de diaris:el 88% dels entrevistats;

lectors de revistes: el 65% dels entrevistats)
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De l'anàlisi de les revistes llegides es dedueix que són

les revistes que s'han denomitat "de societat" les que

es llegeixen en els barris amb menor hàbit de lectura,

mentre que els barris de classe alta segueixen més les

revistes que s'han agregat dins la tipologia de "revis -

Pregunta formulada solament per a completar les anteriors.

De fet els resultats obtinguts a partir d'ella són molt si
.,...

milars als de les dues anteriors, tot i que la pregunta,

per la forma corn es formulà, havia de donar un percentatge

Es preguntava solament el títol del darrer llibre llegit,

sense fer esment al moment en què aquest va ser-ho. Tot

i així, i corn pot veure' s - a la taula ns 30, l' hà.o í. t de lec

tes d'esquerra", que són les-que pel

den tenir certa rellevància.

Hàbit de lectura de llibres

elevat de respostes positives:

nostre estudi po

tura és reduït i varia molt entre unes l altres barriades.

Ho fa, a més, seguint idèntica tendència que l'analitzada

en tractar dels diaris.

TAULA N° 3 O [ HÀBIT DE LECTURA DE LLIBRES

llegeix no llegeix

l'Esquerra de l'Eix.

Gràcia

59 41

49

56

47

77

28

51

la Ciutat Vella

la Sagrera

44

53

23

72



Un resum de tota la informació sobre les pautes de lectura

dels entrevistats el dóna la taula nQ 31

..

TAULA NQ 31 HABIT DE LECTURA

orARIS REVISTES LLIBRES

llegeix no llego llego no llego llego no llegeix

l'Esquerra de l'Eix. 78 22 65 35 59 41

Gràcia 70 30 61 39 51 49

la . Ciutat Vella 70 30 51 49 44 56

la Sagrera 68 32 57 43 53 47

les Roquetes 41 59 51 49 23 77

·Sant Gervasi 88 12 65 35 72 72

3169 58TOTAL 42 58 42

De tota l'anàlisi fins aqui feta se'n deriven les següents

conclusions :

1. la lectura dels diaris i de llibres està directament cor-

relacionada amb L'estructura social-econòmica del barri.

2. La de les revistes, si s'exclouen les dites revistes "de

societat", queda igualment correlacionada.

3. De cara a l'estudi que s'està fent, l donada la correlació

paral.lela de les característiques de la població amb l'hà

bit de lectura, ja sigui aquest de llibres, revistes o dia

ris, es concedirà especial atenció a la influència que els

diaris tinguin sobre les variables endògenes

458
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IDEOLOGIA

Per poder identificar la ideologia dels entrevistats es for -

mularen quatre preguntes paral.leles preveient la dificultat

d'aconseguir respostes a aquesta qüestió.

,

Les tres primeres preguntes sobre ideologia ( que pensa que

t'?vo ara., què va votar? i amb quin sindicat simpatitza?) són

preguntes de tipus objectiu, en el sentit de no implicar cap

autovaloració per part de l'entrevistat. L'ültima (puntu�s

de O a 10 segons sigui de dretes (O), de centre, o d'esquer-

res (10)) és una pregunta clarament subjectiva en tant que

comporta la valoració personal de. qui respon el qüestionari.

Es desdoblà en dues preguntes (què pensa que votarà a les pro -

Vot a les eleccions municipals

peres eleccions municipals? i què va votar a les eleccions rou -

plícites a la segona.

nicipals?) � aconsèguir incrementar el nombre de respostes ex-

La taula nQ 32, recull el conjunt de respostes obtingudes, en

termes percentuals i distribuïdes per barris :
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,

QUE VA VOTAR

cap
no sap

PSC PSUC UCD CiU ERC CD altres no contesta

squerra de l'Eix. 22 4 8 10 4 1 4 47

cia 2� 7 6 5 7 6 2 43

Ciutat Vella 22 7 7 4 3 3 2 51

Sagrera 24 12 1 6 2 1 2 50

Roquetes 20 16 3 6 1 54

t Gervasi 20 6 11 22 2 1 3 35

Si es comparen eLs resul tats que, a nivell total, s' han obtin-

gut, amb. els que realment van sortir a Barcelona, la desviació

és mínima: 3 punts de diferència amb el PSC (realment va obte-

des. sobre el que van votar, fan una translació de .vot a favor

nir un 19% de vots sobre el total del cens electoral). La di-

ferència és absolutament lògica: les persones,en ser pregunta-

del g.uanyador. El PSUC obtení realmen t un 10%, per tants' ha

obtingut un resultat amb una desviació, en menys, d'un punt.

Els vots de la UCO, van significar realment un 9% del cens elec-

toral; els de Convergència i Unió un 10%, els de l'Esquerra re-

publicana un 3%; els de CD un 2% i"altres" un 2%.

Es comprova,do�cs, que la distribució dels vots és molt similar

a la realment obtinguda; sent els partits de la dreta -catalana

o no catalana- els que compten amb més votants que,en ser entre

vistats i interrogats sobre el seu vot ,responen que el vot és

secret.
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Amb tot, la majoria dels "no con sta', "no contesta", "no vo.l, dir-ho"

corresponen a persones que no van votar, amb les excepcions

ja esmentades . Posteriorment es mostrarà com,a través

del propi procés de l'enquesta, s'arriba també a idèntica con

cl�si6 que a partir de l'anàlisi co�ativa fins aquí realit

, zada.

informació que la taula anterior. Solament cal comentar que,

De la pregunta anterior a aquesta, que pot trobar-se a les

taules de l'anex, no reproduim la taula per no aportar més

a la pregunta sobre el vot futur, el nombre dels qui respo-

nen que no ho saben és �ubst�ncialrnent més elevat, perO la

proporció de vots que es dirigiran a cada partit és
. .,

Sl.rnl.J..ar,

encara que més reduida (veure taula de l'anex)

preferències sindicals.

Sindicat amb el qual es sirnpati tza

La tercera de les preguntes formulades feia referència a les

El nombre de persones que no constesten o que,en fer-ho,afir-

men que no hi entenen en qüestions sindicals és força elevat:

un 20% del total. Sobretot són les dones les que no formulen

respostes explícites: un 27 % de les dones no responen o no

ho saben, mentre que, entre els homes entrevistats, aquesta

proporció es redueix notablement: un 15% no expressen la se-

a t l'alternativa sindical.



Corn s'ha anat repetint, la principal finalitat d'aquestes

preguntes era la d'aconseguir informaci6 sobre la ideolo-

gia dels entrevistats,per' tant, el més important és l'ana-

litzar la relaci6 entre els resultats de la pregunta so -

bre sindicalisrne,i els de la pregunta anterior (què va vo-

tar) .

,

TAULA NQ 33 PREFERENCIES SINDICALS,
/

EN FUNCIO DEL PARTIT VOTAT

no hi

CC.oo UGT USO CNT altres cap entenc TOTAL

PSC IS 20 1 4 2 49 16 100

PSUC 50 8 1 7 11 31 1 100

UCD 4 1 1 1 16 76 11 100

CiU 3 12 1 O 2 69 13 100

ERC 8 8 4 6 2 61 13 100

CD 3 13 3 O 3 60 17 100

altres 14 O O 11 4 54 18 100

cap 8 4 1 9 1 61 16 100

no vull
7 4' 1 1 66 21 100dir-ho

462

100TOTAL 12 19 2 584 14

Observi's la relació directa que existeix entre el partit votat

i la preferència sindical explicitada:

Entre les respostes obtingudes poden fer-se dos grans grups,

el que en podriern denominar "sindicalista" i el que en podriem

dir"no sindicalista". En el primer grup hi ha els votants

del PSC, PSUC i "altres" (recordi's que el grup més important

n� r a les municipals, fora dels que s'han
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esmentat va ser la coalició electoral per al Socialisme (U.S)

que era un intent d'alternativa a l'esquerra dels partits que

es presentaven). En el segon grup, en canvi,hi ha els partits

clarament de dretes i centre: UCD, CiU, ERC i CD. Observi's

que els qui no volen dir amb quin partit van votar i els qui

es van abstenir s�inclouen en el segon grup.

/

Es interessant constatar la relació existent entre cada un

dels partits polítics votats i les simpaties per un determi-

nat sindicat: la màxima correspondència es produeix entre els

votants del PSUC i els qui afirmen simpatitzar amb CC.OO. En

el cas dels votants dels socialistes, la concentració entorn

de la UGT és molt més dèbil.

Autódef"inic'ió' política

conjunt de les preparades per conèixer la ideologia dels en-

La pregunta en la qual es proposava que el propi entrevistat

es definís (puntuant-se) com de dreta o d'esquerra, tanca el

trevistats.

La "comparació dels resul tats obtinguts amb els de les anteriors,

proporciona un nou índex de contrastació del conjunt .

Les respostes ,resumides i comparades amb els partits que

es varen votar, apareixen a la taula nQ 34
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TAULA NQ 34
"

AUTODEFINICIÓ POLITICA

CLASSIFICADA SEGONS PARTIT VOTAT

Dretes Centre Esquerra

PSC 2 20 80

PSUC l 4 95

UCD 14 82 4

CiU 4 68 29

ERC 22 78

CD 11 52 37

altres 4 21 75

cap 1 41 58

no vull dir-ho 8 60 32

Els qui han votat, Socialistes, Comunistes i Esquerra Re-

publicana es defineixen, majoritàriament, com d'esquerres.

UCD i Convergència (CiU) com de centre. De dretes, solament

s'hi defineix un 14% dels votants d'UCD i un 11% dels qui

van vo tar CD. (1)

Observi's el paral.lelisme existent entre els qui no volen

dir què varen votar i els -que van votar per CiU, CD o DCD. Tot

fa pensar que majoritàriament varen donar el seu vot a un

d'aquests tres part�ts.

(l)En el cas de CD, i com després es veurà, sembla que va haver-hi
un cert error en la codificació: tot fa pensar que unes 6 a 8 persones
entrevistades es van codificar com votants d'aquest partit quan, rea -

lment- ho�eren·de Convergència Democràtica (CiU). L'escàs nombre de vo

tants de CD, fa que aquesta petita quantitat de votants canvii els re

sultats.



Com ja s'ha dit, indirectament, també proporciona informa-

ció sobre la ideologia política l'observació de les taules

sobre les revistes i diaris llegits.

La taula nQ 35 , dóna els resultats creuats dels partits

votats i els diaris llegits

TAULA NQ 35 DIARIS LLEGITS PELS VOTANTS

DELS DIFERENTS PARTITS

Van -. . el el Perió Tele- Mundo Noti-

guàrdia País dico Exprés Avui Oiario ciero cap altres

PSC 27 2 21 10 5 3 26 6

PSUC 20 .
2 23 3 2 12 3 20 11

UCD 60 3 3 3 4 20 7

CiU 55 1 8 10 3 16 7

ERC 21 15 2 14 12 4 25 8

CD 30 3 7 3 20 7 io 20

altres 38 10 14 14 3 10 10

cap 30 4 13 2 1 6 3 36 5

no vull
38 1 9 4 1 3 40 5

dir-ho

La taula rros'tza ,
efectivament, una relació important entre el

que es va votar i la lectura d'un o altre diari. Observi's

que la Vanguàrdia (que és el diari més llegit) ho és, sobre

tot, pels votants de la dreta; el Periódico, en canvi, té

major nombre de lectors entre els partits d'esquerra.

Observi's les pautes de lectura del grup naltres": 14% de

lectcrs del Periódico, cosa que indica una proporció impor

tant de persones d'esquerres. Un 10% de lectors del País,



de d'es- de tèc - de so- espoE_ de al- na

dretes querres centre niques cietat tives llar tres 11e

geix

PSC 2 29 4 5 24 1 6 30

PSUC 1 32 4 16 1 2 9 34

UCD 7 7 4 3 35 3 4 38

CiU 3 9 7 5 19 1 3 7 46 I

:::

17 4 51ERC 21 4 4

CD 7 10 3 30 3 7 40

altres 31 7 7 10 3 10 31

cap 23 2 3 21 1 9 41

no vull 1 11 2 1 29 3 2 52

\ dir-ho

que significa una proporció important dins el grup"altres"
de professionals liberals, empresaris i directius i d'estu

diants.

El grup "no vull dir-ho", en canvi, sembla estar entre les

pautes de lectura dels diaris de UCD, CiU i CD.

Finalment, és estrany el percentatge del 20% de persones v�

tants de CD, que diuen llegir el diari AVUI. Novament ens

trobem abocats a pensar -confirmant el que abans ja s'ha -

via dit- que hi va haver una confusió quan es va codificar,

i que uns quants votants de Convergència Democràtica van ser

classificats dins el grup CD.

A-idèntiques conclusions porta l'anàlisi de les revistes lle-

gides. Les dades les proporciona la taula següent:

TAULA NQ 36
TIPUS DE REVISTA LLEGIDA PELS

VOTANTS DELS DIFERENTS PARTITS

466
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La lectura de les revistes dels diferents tipus està clara

ment relacionada amb el vot emès. Observi's la relació exi�

tent entre cada un dels partits i la lectura que els seus

votants fan de les revistes d'esquerra.

Resumint: la correlació existent entre l'autodefinició, el

partit al qual varen votar, el que pensen que votaran i el

sindicat amb què simpatitzen és prou clara corn perquè

es pugui considerar les respostes al "què van votar" corn

a indicati'ttes de la ideologia .' «;politica dels 'entrevistats,

tot i tenint en compte les matisacions que s'han anat

apuntant.
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terística sobre el grau de coneixement de les Associacions de Ve-

SOCIABILITAT

Es partí del supòsit de l'existència de diferents tipus de socia-

bilitat i es formulà la hipòtesi de la influència d'aquesta carac

ins i sobre la seva utilització.

Una .sê r í.e de. ·p�eguntes han estat formulades per a tenir informa-

ció sobre aqaesta característica. Sern fa l'anàlisi a continua -

. ,

C�9:

festius dels verns dels diferents barris. La pregunta, formul�

Activitat durant el cap de setmana

S'intentava esbrinar les pautes de comportament durant els dies

da oberta,era tancada pels entrevistadors d'acord amb una tipolo

gia prèviament establerta.

TAULA NQ 37
ACTIVITAT DURANT EL

DARRER CAP DE SETMANA

Els resul tats obtinguts són els que es· transcriuen a la taula se

güent:

sortir
fora
Barna

veure llegir /

la te escol
levis. tar mús.

activo

social

activo esport espe�
fami- excur- tacle

liar
....

s�o

actv.

manu

als

al

tres TOTAL

a de l'Eix. 20 11 10 9 14 17 4 8 7 100

15 17 10 5 100

Vella 19 30 14 12 100

a 19 19 9 4 100

tes 17 19 4 4 100

10 7 100
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Les pautes de comportament dels diferents barris són ben diver

ses com es comprova a partir de la taula:

Les barriades de nivell alt o mig-alt són les que més registren

una proporció major de veïns que aprofiten els caps de setmana -

per sortir fora de Barcelona i per practicar algun esport.

Les barriades on la població és més vella compten amb majors per

centatges de persones que veuen la televisió, com a activitat

més destacable del cap de setmana . El percentatge és especial -

ment elevat a la Ciutat Vella .

. Les activitats de tipus familiar força similars, quant a im -

portància a tots els barris i barriades, i les de tipus social

registren els m!nims als barris de classe treballadora 11a

Sagrera i les Roquetes).

Les activitats de tipus manual tenen notable importància a tots

els barris, excepte a Sant Gervasi i a l'Esquerra de l'E.ixample.

Asistència a actes

El resultat de preguntar als entrevistats a quins actes havien

assistit durant el darrer any, classificats en funció de l'enti

tat que els organitzava, ha estat el que es mostra a la taula -

següent



i l'Ajuntament, són actes populars. Els organitzats pels clubs,

TAULA NQ 38
,

ASSISTENCIA A ACTES

de l'Aj�
tament

de l'es
cola

de l'en

titat

de la del
,

parr� Club

quia

de la
A.VV.

a cap

Esquerra de l'Eix. 9 5 4 11 4 67
,

7 1 5 3 9 3 72acia

Ciutat Vella 4 2 8 4 7 2 75

Sagrera 4 1 28 l 7 1 59

5 Roquetes 7 15 1 5 72

�t Gervasi 13 10 4 5 14 2 52

2 . 3 9 2 6711AL

La màxima assistència a actes la registren Sant Gervasi i la

Sagrera, però en·aquesta llista hi ha actes de molt divers

eaire que són freqüentats per persones molt diferents .

Els actes organitzats per la parròquia, l'Associació de veïns

l'escola i les entitats, són actes dirigits a un públic ·con -

eret: pares de l'escola o socis i són, conseqüentment selec-

tius.

Si,d'acord amb aquesta nova classificaci6, s'agrupen,per bar -

ris, les persones que van a un o altre acte es té:

470



TAULA NQ 39 ASSISTÈNCIA DELS VEINS

ALS ACTES POPULARS

club A.W.
entitat parròquia a cap

escola Ajuntament

l'Esquerra de l'Eixample 15 18 67

Gràcia 13 15 72

la Ciutat Vella 11 14 75

la Sagrera 9 33 59

les Roquetes 6 22 72

Sant Gervasi 29 19 52

Així agrupades. queda clara la diferència entre les activitats

a les qualsreês assisteixen els veïns de cada barri:

I

Unicament a Sant Gervasi l'assistència a les activitats més

restrictives és superior a la de les activitats populars.

La Sagrera i les Roquetes són els barris que registren major

percentatge de veïns que freqüenten activitats de caire papu

lar.

Si es té en compte la distribució per edats dels entrevis -

tats s'obté que els més joves assisteixen més als actes, so

bre tot als populars (menors de 30 anys) ,en la mesura que -

augmenta l'edat dels entrevistats es registra una menor pro

porció d'assistència a tot tipus d'activitat, però més a-

les organitzades per entitats restrictives, mantenint-se ror

ça constant l'assistència a les populars, corn ho mostra la
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TAULA N° 40

,

ASSISTENCIA ALS ACTES

SEGONS EDAT

escola
club

entitat

parròquia
AA.VV

Ajuntament

no as

sisteix

a cap.

18 a 24 anys 24 15 63

25 a 29 anys 29 15 56

30 a 34 anys 18 22 60

35 a 39 anys 19 24 57

40 a 44 anys 19 25 56

45 a 49 anys 15 14 71

50 a 54 anys 16 7 77
-

55 a 59 anys 14 4 82

+ de 59 anys 18 3 79

La causa més important que ocasiona la reducci6 dràsti -

ca de la participació en activitats col.lectives de caire

restrictiu és, òbviament, la no assistència als actes orga-

nitzats per les escoles, a par�ir dels 4S anys.

Amb tot, observi's que la disminució de la participació -

en les activitats col. lectives, es produeix a tots els

actes, siguin més populars o més restrictius.

Solament a partir dels S9 anys es registra 'un lleuger aug-

ment de la participació que afectarà únicament les acti-

vitats més populars.
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Resulta també interessant el comprovar l'assistència als

actes de caire col. lectiu, segons l'activitat principal �.

desnvolupada pels veïns. La informació sobre aquesta reIa

ció la proporciòna la taula nQ 41

TAULA NQ 41
,

ASSISTENCIA ALS ACTES

SEGONS ACTIVITAT

pàrròquia
AA.VV

Ajuntament

no assís
teix a

cap acte

escola
club

entitat

directius , prof. lib. ,empres. 24 23 53

quadres intermedis 18 17 65

comerciants 20 18 62

obrers qualificats 22 12 66

obrers no qualificats 12 9 79

mestresses de casa 16 11 72

jubilats 18 3 79

estudiants 25 25 50

altres 10 90

La relació entre el tipus d'activitat il'assistència als

actes col. lectius és clara: els professionals liberals,em

presaris i directius junt amb els estudiants, són els grups

on es dóna la màxima participació, i tant en un cas com en

l'altre, aquesta es distribueix en parts iguals entre els -

actes restringits i els populars.

La mínima participació és registrada per les mestresses de

llar i pels jubilats i, també aquí, ambdós grups tenen una

distribució similar entre els dos tipus d'actes: molt més -

ipació a les activitats col. lectives po -
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pulars que a les restringides.

Socis d'entitats

Per completar la infor.mació proporcionada per la pregunta an-

teior, se n
I hi varen afegir dues més. Amooues feien referència

a la pertinença a entitats o a clubs. Es tractava de saber

quina proporció de persones són sòcies d'algun club o entitat

./

i quines característiques té aquesta. Es per això que la pr�

mera de les preguntes anava dirigida a saber de quines enti-

tats eren socis els entrevistats, i la segona si aquestes te-

nien caràcter restrictiu o popular.

Els resultats obtinguts són els següents.:

TAULA NQ 42 I SOCIS DE CLUBS O ENTITATS

s6n socis no són socis

l'Esquerra de l'Eixample 28 72

Gràcia 17 83

la Ciutat Vella 18 82

la Sagrera 17 83

les Roquetes 9 91

Sant Gervasi 32 68

TOTAL 20 80

Les diferències entre uns resultats i els altres són força

importants: els barris i barriades de classe elevada compta

bilitzen percentatges molt més elevats de socis d'entitats

que els de classes més baixes. Els dos extrems els represen

ten Sant Gervasi, que registra un 30% de socis d'alguna enti



tat, entre els entrevistats, i les Roquetes, on solament un

8% han declarat ser membres d'una entitat.

A partir del nom de les entitats, els propis entrevistadors

tancaven moltes vegades, sense necessitat d'interrogar - l'en

trevistat, si l'entitat era popular o restrictiva. Altres cops,

calia preguntar què s'havia de fer per entrar-hi, per poder

esbrinar-ne el caire restrictiu o no.

Aquest �egon element queda reflectit a la taula següent:

TAULA NQ 43
SOCIS D'ENTITATS

RESTRICTIVES

barris
barriades

% de veïns que són socis

d'entitats que es poden con

considerar restrictives

l'Esquerra de l'Eixample 16%

Gràcia 9%

la Ciutat Vella 5%

la Sagrera 4%

les Roquetes 1%

Sant Gervasi 19%

TOTAL 9%

Les diferêncies que es donen entre Sant Gervasi lI' Esquerra

de l'Eixample i les altres barriades i harris són prou sig-

nificatives com perquè no calgui -fer comentaris -de les taules

anteriors, especialment de la darrera.
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dels veïns
..

.

entrevistats i per això era important conelxer

D'alguna manera es partí del supòsit que la primera era

Preferències en la forma de celebrar les festes

El que s'intentà fou d'anar definint el tipus de sociabilitat

les seves preferències en la forma de celebrar les festes.

Evidentment hi ha festes de caire molt divers i per això les

preguntes es concretaren a l'entorn de dues celebracions molt

arrelades a Barcelona: la revetlla de Sant Joan i la de Cap

d'Any ..

una festa més "de carrer" i la segona més"familiar". D'aquí

que sigui interessant no solament conèixer els resultats d'amb

dues, sinó també fer-ne una comparació.

La taula nQ 44 , proporciona les dades sobre les preferències

manifestades pels entrevistats sobre la forma de passar el

TAULA NQ 44
CELEBRACIÓ DEL CAP D'ANY

Cap d'Any:

amb la famíl. famíl. amics amics i no el

sol parella restr. àmplia íntims coneguts celebro

l'Esquerra de l'Eix. 2 4 54 ro, 20 6 3

, .

GracJ.a 2 4 55 15 17 4 3

la Ciutat Vella 2 5 66 6 12 8 2

la Sagrera 1 1 67 10 15 5 1

les Roquetes 1 5 69 18 6 1 1

Sant Gervasi 2 4 52 6 29 7 1

TOTAL 2 4 61 11 16 5 2
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Les dades sobre la manera que la gent entrevistada prefereix

festejar la revetlla de Sant Joan s6n les següents:

TAULA NQ 45
I

CELEBRACIO REVETLLA

DE SANT JOAN

amb la amb en una al en una amb en al-

famí arnies festa disco- bona cap tres

1ia popul. club
...

llocteca mu -

sica

l'Esquerra de l'Eix. 47 24 17 1 1 2 3 6

Gràcia 56 15 15 1 1 3 3 7

la Ciutat Vella 60 12 18 ..1 1 3 7

la Sagrera 63 17 16 1 2 2

les Roquetes 67 17 9 2 1 3 3

Sant Gervasi 44 36 11 1 1 3 5

TOTAL 56 19 lS 1 1 1 2 5

Malgrat les diferències existents en una i altra taula, a cau-

sa- principament, de la diversa naturalesa de les dues festes

que es comparen, observi's les constants que a ambdues es ma-

nifesten:

1. La família té major importància per als barris i barria -

des de classes populars : en la mesura que disminueix el

nivell sòcia-econòmic augmenta la preferència per festi -

var en família les celebracions.
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Observi's el paral.lelisme existent entre les pautes de

comportament a ambdues celebracions.

Certament, el nombre de persones que desitgen passar amb

la família (reduïda o àmplia) la festa de Cap d'Any és -

considerablement superior a les que volen restar-hi per

Sant Joan, perO la proporció, per barris, es manté abso

lutament idèntica.

Observi's,tanmateix -, la preferència que mostren els veïns

del barri de les Roquetes per celebrar el Cap d'Any amb -

la família àmplia.

2. La preferència per celebrar les festes amb amics -grup

restringit-, es donen sobretot a l'Esquerra de l'Eixam

ple i a Sant Gervasi. No hi ha grans diferències a cap

dels barris (excepte a les Roquetes) ¡ entre els qui desit

gen passar el Cap d'Any amb els amics i els qui ho prefe

reixen per Sant Joan

3. Hi ha una important diferència en les pautes de comporta

ment en una i altra festa, que és palesa a tots els bar

ris, respecte a la preferència per passar del grup prima

ri al secundari. Mentre que per Cap d'Any- és quasi irre

llevant el nombre de persones que desitja sortir-se del

grup familiar o d'amics íntims, per la revetlla de Sant

Joan és important el nombre dels qui ho prefereixen: són
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els qui responen que els agrada anar a una festa popular.

4; Paral.lelisme hi ha també entre les respostes donades so

bre la preferència de les celebracions amb grups secunda

ris, tot i que, per Cap d'Any, el reduït nombre de respos

tes és quasi irrellevant, mentre que per Sant Joan el

grup que subscriu aquesta al ternativa és més nombrós.

Les diferències exi'stents entre els diversos barris s6n

bastant reduïdes i cal dir que les preferències explici

tades corresponen amb la proporció de veïns que,l'any en

què es realitzaren les entrevistes -1980-,van assistir per

Sant Joan a les festes populars.

La resta d'alternatives no són en cap cas rellevants.

Preferència per viatges organitzats

.per completar el coneixement sobre el tipus de sociabilitat

dels entrevistats es formulà una darrera pregunta que pre -

tenia indagar la personalitat més O menys individualista o,

més o menys gregària, dels entrevistats. Va semblar que po

dia constituir un bon índex d'aquesta característica, la pre

ferència pels viatges organitzats.

Els resultats obtinguts poden llegir-se a la taula nQ 46



'±ou

TAULA NQ 46
,

PREFERENCIA VIATGES

ORGANITZATS

en grup
�(organi tzat) no organitzat

l'Esquerra de l'Eix. 31 69

Gràcia 42 58

la Ciutat Vella 37 63

la Sagrera 41 59

les Roquetes 48 52

Sant Gervasi 25 75

TOTAL 38 62

La mínima preferència pels viatges organitzats es dóna a

Sant Gervasi i a l'Esquerra de l'Eixample i la màxima a

les Roquetes. És, possiblement, una defensa contra la insegu

retat de poder aprofitar prou el viatge i, possiblement, es

tà correlacionat amb el nivell d'estudis dels entrevistats.

La taula següent ens dóna els elements per judicar-ho :

TAULA NQ 47
"

PREFERENCIA VIATGES ORGANTTZATS

SEGONS NIVELL D'ESTUDIS

en grup
(organitzat) no organitzat

cap estudi 60 40

primaris 52 48

professionals 36 64

batxiller elern. 29 71

batxiller sup. 14 86

carera mitjana 24 76

carrera univers. 9 91



en grup
(organitzat) no organitzat

18 a 24 anys 15 85

25 a 29 11 11 89

30 a 34 11 24 76

_35 a 39 n

35 65-

40 a 44 11 38 62

45 a 49 11 46 53

50 a 54 " 52 48

55 a 59 " 44 56

+ de 59 " 63 37
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La correlació és clara i lògicament comportarà que també

estiguin correlacionades l�act�vítat i la distribuci6 per

sexes, però la variable explicativa pensem que és el nivell

d'instrucci6 dels qui reponen. (1)

També val la- -pena d'analitzar la influència de la variable

edat:

TAULA NQ 48
,

PREFERENCIA VIATGES ORGANITZATS

SEGONS EDAT

La relació entre l'edat i la preferència pels viatges orga -

nitzats i en grup és clara: a mesura que incrementa l'edat

incrementa també l'opció en favor dels viatges organitzats.

(1) Les taules on consten els creuaments amb la resta de les variables
poden consultar-se



De l'�isi fins aqu± feta sobre la sociabilitat se' n deriva

l'existència de tres àrees de relació:

- la que es produeix a nivell familiar

- la que es dóna en un grup restringit (amb característiques

socials i econòmiques bastant homogènies)
- la que es dóna a nivell veïnal a escala de barri.

Segons la importància relativa de cada una d'aquestes àrees

de relació es pot establir el tipus de sQc�abilitat propi de

cada barri:

-�:.AlSi, barris popuê.ar s predcm.í.nenLes. relacions familiars seguides

de-les veInals� i tenen menys importància les relacions de grup

restringit.

Als barris de classe alta i mitjana alta, les relacions de

grup restringit tenen molta importància i desplacen, en part,

les relacions familiars.

Una segona distinció a fer és la que �s dedueix del caràcter

trictiu o no restrictiu de la sociabilitat.

res-

Als barris de classe mitjana alta i de classe alta el per -

centatge de persones que assisteixen a activitats organitzades

per entitats tancades (escola, club, etc) és proporcionar�ent

més elevat que en els populars, corn també ho és el nombre de

socis pertanyents a entitats que posen limitacions per a entrar
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Para�lelamentres dóna també una relació entre el nivell socio

eoconòmic dels veïns d'un barri i la tendència a la sociabili

tat gregària. En aquest cas la correlació és inversa: a major

nivell socio-econòmic,més preferència � a les solucions no col

lectives,a menor nivell, major preferència per a aquells tipus de

solucions.

La sociabilitat popular-no restrictiva- es dóna més, en princi

pi, a les classes populars; ara bé, corn que les relacions exter

nes a la família s'incrementen amb el nivell socio-econòmic pot

passar que la major tendència a la sociabilitat en general que

tenen les classes altes, contraresti- la de tipus restrictiu, i

en�resultilIDa proporció important de participació en activitats

populars.

D'altra banda, certes activitats populars (festes de l'Ajunta

ment, de les AA.VV, etc.) són. valorades, com s'ha vist, més po

sitivament pels professionals liberals, directius,empresaris i

estudiants que per la resta de les professions.Aquest element

incrementa també la participació, als barris de classe alta

i mitjana alta,de veïns en les festes i activitats de caire po

pular.
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RELIGIOSITAT

Malgrat que es considerà que la variable religiositat té po

ca rellevància per a les qüestions que s'estan analitzant,es

va formular una sèrie reduïda de preguntes que permetessin

confirmar la no relació entre la religiositat i el coneixe -

ment i la imatge que els veïns tenen de les AA.VV

De les taules obtingudes, que poden consultar-se a l'anex,

s'han extret les dades més importants:

I.Del conjunt d'entrevistats són creients el 80%, si bé sola

ment el 41% són practicants.

2.Tant el percentatge de creients com el de practicants s'in

crementa amb l'edat. Així, mentre el 58% dels menors de 24

�nys són creients, entre els de més de 59 anys ho són el 92%.

Idèntica proporció es manté respecte als qui són practicants:

un 39% dels menors de 24 anys i un 62% dels majors de 59 anys.

3.La religiositat és, en tots els sentits, superior en les dones

que en els homes: un 84% de les dones són creients i un 74

són practicants, mentre que entre els homes, són creients un

74% i practicants un 40%.



4. Si es té en compte la variable "activitat" dels entre

vistats, es comprova que els més creients són els ju -

bilats i les mestresses de llar, seguits pels corner

ciants i obrers no qualificats, mentre que els menys

creients són els estudiants i els quadres intermedis.

5. Segons ideologia política, els més creients són els vo

tants dels partits de dreta: UCD(97%), CiU (94%) i

CD(93%) i els que comptabilitzen menor nombre de cre -

ients entre els seus votants són els partits d'esquer

ra: PSC (78%), ,PSUC (54%).
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"

RESUM l CONCLUSIONS DEL CAPITOL

Intentem a continuació fer un resum dels resultats més importants

que, en base a l'enquesta s'han obtingut

respecte als barris

1. Els veïns de Barcelona tenen un elevat coneixement del nom de

llur barri (el.82% el coneixen). Els qui més s'aparten d'a -

questa mitjana són els qui viuen a l'Esquerra de l'Eixample,

on solament el 49% dels entrevistats donen el nom correcte.

2. El coneixement ês menor pel que fa als limits dels barris :

I

un 38%. Es novament la barriada de l'Esquerra de l'Eixample

la que registra menys informació sobre aquest punt, seguida

per la de la �iutat Vella.

els grups que obtenen resultats més satisfactoris són: els

3. Tant en cas del coneixement del nom corn en el dels limits,

homes; els qui tenen estudis (encara que solament siguin pri

maris); els comerciants, els estudiants i els empresaris-di-

rectius-professionals liberals i tècnics superiors

4. Els problemes dels seus barris són coneguts per la major part

dels veïns (90%) i la importància que es dóna a cada un de

...

pen,en gran part, de les pròpies necessitats del grup que res
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pon. Els barris residència de les classes altes detecten, so-

bretot,problemes genèrics, mentre que les barriades més tre-

balladores concedeixen major importància als problemes con -

erets.

5. La satisfacció dels veïns respecte al barri on viuen, mesu -

rada a prrtir de la preferència a continuar vivint en el ma-

teix barri, és força elevada en el seu conjunt : un 71% dels

entrevistats preferirien, si haguessin de canviar de domicili,

trobar-ne un en el mateix barri on viuen.

,

Es detecten importants variacions respecte a la mitjana, en-

tre els entrevistats dels diferents barris, variacions que

s'expliquen, en part, pels problemes que cada barri té, però

que depèn també de l'arrelament al barri.

6. Els grups que manifesten una major preferència per continuar

vivint en el mateix barri són: les dones, les persones de

més de 59 anys, els qui fa més anys que resideixen al barri

i els obrers no qualificats

7. Pel que fa a la utilització del barri, són els barris més

populars els que registren major grau d'utilització i els

de les classes elevades on es dóna una utilització més bai-

xa.

respecte a les AA.VV

8. A l'entorn d'un 70% dels veïns saben de l'existència de l'AVV
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però la coneixen, directa o indirectament (saben l'adreça,

han anat al local, són socis) a l'entorn d'un 35% dels en

trevistats.

Aquest coneixement de les AA.VV varia molt d'uns barris a

uns altres, sent els dos elements que més influència tenen:

a) la grandària del barri

b) l'activitat de l'A.VV de cada un dels barris

9. La imatge que els entrevistats tenen de les AA.VV és clara

ment positiva, sent les funcions més importants que es con

sidera té i assolej_-i, __el. moviment veïnal : ajudar a cridar l'a

tenció sobre els problemes del barri (78% dels entrevistats i

el 91 % dels qui responen la qüestió) i són la manera de millo

rar els barris (69% dels entrevistats i el 81% dels qui respo

nen) �

El reconeixement de la politització de les AA.VV queda clar,

tarnbé,a través de les entrevistes, corn un element configura

dor de la imatge de les AA.VV: el 38% dels entrevistats pen

sen que les AA.VV fan política i el 36% subscriuen la frase

que afirma que les AA.VV estan manipulades pels partits po

lítics.

9. Es important de destacar que les AA.VV tenen, pel que fa a

la seva incidència en la millora dels barris, una imatge molt

més positiva que la de l'Ajunuament : mentre un 50 % dels en

trevistats consideren que les AA.VV s'han preocupat pels pro

blemes del barri i han defensat els interessos dels veïns, so
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lament un 9% afirmen que aquestes hagin estat funcions as

sumides per l'Ajuntament. Aquesta consideració explica que

el 61% deis entrevistats afirmin que les associacions de ve

ïns han de continuar existint tot i havent-hi ajuntaments

elegits democràticament, i que una de les tasques de les

AA.VV hagi de ser el control.dels ajuntaments (72% dels qui

donen la seva opinió ).

10. La imatge que els entrevistats tenen del moviment associatiu

està més consolidada en·els barris de classe alta que en els

de les classes més populars -ja que està estretament inter

relacionada amb el nivell d'estudis-. Si es tenen en compte

únicament les persones que tenen una imatge clara del que és

el moviment associatiu veïnal -és a dir aquelles que donen

una opinió sobre els diversos aspectes-, resulten ser els bar

ris més populars els que tenen una imatge més positiva.

11. Tot i que la imatge més consolidada de les AA.VV correspon

als grups de : homes; persones menors de 45 anys; estudiants,

directius-empresaris-professionals liberals i tècnics supe -

riors¡ votants del PSUC i del PSC., en la mesura que els en

trevistats coneixen més les activitats de les AA.VV, no sola

ment augmenta el grau de consolidació de la imatge sobre el

moviment veïnal, sinó que, a més, la imatge és clarament més

positiva
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Influència de les AA.VV en el coneixement dels barris

12. El coneixement dels barris -nom, problemes, entitats, límits

augmenta en la mesura que ho fa el nivell de coneixement i

la relació amb les AA.VV.

13. Ni la utilització del barri ni la preferència dels veïns

respecte a ell es veuen afectades per la relació que els

veïris tenen amb les associacions:

14. Finalment, com conclusió pot considerar-se

- que les AA.VV són conegudes pel 70% dels veïns

- que compten amb una imatge clarament positiva, en gran

part a causa del prestigi aconsegui t amb el seu treball,

que se les considera com elements necessaris per a mi

llorar la qualitat de vida als barris, malgrat fer-los

el retret de la seva politització.
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CONCLUSIONS

Al llarg del treball s'han anat resumint i comentant els resul

tats a què s'arribava. De fet aquí intentarem, únicament,ofe

rir una visió global, de conjunt, sobre l'anàlisi feta.

Ja en la presentació de la tesi s'ha fet explícit que dins

d'ella hi ha dues investigacions amb entitat pròpia, tot i que

estretament relacionades :

- La primera, que constitueix l'estudi del marc de referència

en el qual s'ha desenvolupat el moviment associatiu
veïnal

de Barcelona, ha comportat l'elaboració d'un plànol de bar

ris i barriades i l'anàlisi comparada de la població

d'aquests barris. Pot considerar-se com una aportació al mi

llor coneixement de la ciutat, tot i remarcant que, aquesta

aportació, depassa en molt el treball personal realitzat.

- La segona part de la tesi, la que conforma el segon volum,

ha permès arribar a les següents conclusions

1. El moviment associatiu veïnal apareix i es consolida a par

tir de la dècada dels anys seixanta, però existeix des de

molt abans, sent el seu precedent més proper el de les "ca

missions de barri�
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4. Tres han estat les etapes travessades pel moviment popular

a Barcelona :

a) 9parició de les primeres AA.VV. als barris més proble

màtics

b) extensió del moviment associatiu veïnal a la resta dels

barris de la ciutat

c) multiplicació del nombre d'AA.VV en el Sl d'un mateix

barri

2. El moviment associatiu veïnal de Barcelona es configura

com moviment sócio-polític i com agent urbà oposant-se

a l'Administració i a les estratègies especulatives prò

pies dels altres agents urbans, cercant una millora de

la qualitat de vida, tant en l'aspecte material com en

el cultural.

3. Si les·AA.VV es configur�n com moviment sócio-polític és

essencialment degut a dos factors :

a) la possibili tat de recollir els plantejaments i' les

experiències dels grups que, ja anteriorment/treballa

ven als barris

b) 1-'. orqani tzació d'una coordinació ef icaç a nivell de

ciutat

5, El ·moviment··:associatiu veïnal està essencialment porta t per

persones joves (la majoria dels seus socis actius -el 65%

tenen menys de 45 anys); per persones independents de par -

tits polítics -tot i sent important el nombre de militants
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del PSUC que hi treballen -

i entre els socis actius és

bastant més important el nombre d'homes (56%) que el de

dones (44%).

6 . .Quant· a la imatge que els veïns de Barcelona tenen

sobre el moviment associatiu veïnal aquesta és clara -

ment positiva, sent les funcions que es considera que han

de ser prioritàriament assolides pel moviment,la de cri

dar l'atenció sobre els problemes dels barris i millorar

la qualitat de vida.

En relació amb la imatge sobre les AA.VV. s'ha constatat

el reconeixement de la seva politització.

7. La i�atge sObre el·movtment.velnal està més consolidada

en els barris de classe alta que en els de les classes tre

balladores, ja que està estretament lligada al nivell d'es

tudis-. _

8. Si es tenen únicament en compte les persones que tenen una

imatge formada sobre les AA.VV, aquesta resulta ser més po

sitiva en els barris més populars que en-els de les classes

altes.

9. La imatge més consolidada de les AA.VV correspon als grups:

homes; persones menors de 45 anY�i estudiants; directius,em

presaris, funcionaris, professionals liberals i tècnics su

periors; votants del PSUC i del psc.
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lO. En la mesura que els veïns coneixen més les activitats

de les AA.VV i es relacionen més amb la del seu barri,

au�enta no solament el grau de consolidació de la imat-

ge, sinó que, a més, aquesta és clarament més positiva

11. En termes quantitatius es pot considerar qu� les AA.VV

són conegudes pel 70% de la població; que en tenen una

imatge clarament positiva el 60% i una imatge negativa

(principal acusació és la politització) un 10%.EI nom -

bre dè socis que actualment té el moviment veïnal és

d'unes· 70-. O O O persones, que equival a un 3% dels veïns

de Barcelona (tots els' percentatges es refereixen única-

ment als majors de 18 anys).

12. Quant al coneixement que, eis veïns tenen de llur barri

-

es pot afirmar que:

a) el 80% coneixen el nom del barri on viuen

b) els límits dels barris són coneguts pel 38% de la po
-

blació, variant molt els percentatges entre uns barris

i uns altres

c) els problemes dels barris són coneguts per la major

part dels qui hi viuen (90%).

13.�grau de coneixement, en tots els aspectes -nom, límits,

problemes, entitats del barri ... - augmenta en la mesura

que ho fa la relació dels veïns amb les AA.VV dels seus bar-

ris.
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14. La Rreferència dels veïns per continuar vivinten_el

barri és força elevada en el conjunt dels barris ana

l�tzats (el 71% afirmen preferir continuar residint

en el barri actual), detectant-se importants variacions

segons barris,respecte a aquesta mitjana, variacions que

no s'expliquen únicament per la quantia de problemes

que hi ha a cada barri.

15. El major grau de coneixement del barri i la major rela

ció amb l'A.VV del propi barri, no incrementen la grefe

rència per a continuar residint-hi (ha estat aquesta una

conclusió que ha refutat la hipòtesi de la qual s'havia

partit)

16. Tampoc la utilització que els veïns fan de cada un dels

barris guarda cap relació amb el major coneixement o la

més elevada relació amb l'A.VV del propi barri. La utilit

zació depèn clarament del nivell sócio-econòmic dels veïns

sent molt més elevada en el cas dels barris populars.
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ALGUNS PLÀNOLS DE BARRIS:

- R. BONAl I J. COSTA

- EQUIP DE SOCIOLOGIA ELECTORAL

- J.M. HUERTAS I J. FABRE



" .. lvidr.,..

SlIfIt Andreu - S.gr.ro
SlIfIt Aemón

Gr.ci.

Aigi¡.

s'""'� F.mili.

Eaqu..... Ei ...mpl.

I
I
I
r----------------
I

.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Pobl. Nou

6e&ó.

Cenu. Eixempl.

Fon Pien<:

Pobl. Nou

tC..c Anticl

Morujuic

w

PLÀNOL DE BARRIS

R.

J.

Bonal
Costa

1979



PLÀNOL DE BARRIS

EQUIP DE SOCIOLOGIA ELECTORAL

ABRIL 1977

1. Vallvidrera
2. Sarrià
3. Sant Gervasi-Putxet
4. La Salut-Coll-Vallcarca-Penitents
5. Vall Hebró (S. Genis, Montbau, Vall Hebró)
6. Horta

7. Carmelo

8. Guinard6-Can Baró
9. Vilapiscina

10. Sant Eulàlia-Turó-Barcinova
11. la Guineueta-Canyelies
12. Verdum-Prosperitat
13� Ciutat Meridiana
14. Trinitat Nova i Vella
15. Bon Pastor-Baró de Viver
16. Sant Andreu

17. la Sagrera
18. Vivendes del Çongrés
19. Camp de l'Arpa
20. Sagrada Familia-Sant Pau-Marina
21. Gràcia
22. Esquerra de l'Eixample
23. .Les Corts

24. Sants-Hostafrancs-la Bordeta
25. Montjuïc-Zona Franca
26. Poble Sec

27. Sant Antoni

28. Districte V

29. Barcelona Vella, Gòtic, S.Pere,B�Ribera
30. Dreta de l'Eixample
31. Barceloneta
32. Poble Nou
33. Besòs, la Pau, Maresme

34. Verneda-Sant Marti de Porvençals
35. el Clot

�
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POBLACIO



7

MATERIAL UTILITZAT PER AL CÀLCUL DE

POBLACIÓ DELS BARRIS I BARRIADES DE

BARCELONA:

- PLÀNOL REDUÏT DE DISTRICTES

I SECCIONS CENSALS

- CODIFICACIÓ BARRIS-BARRIADES

I SECCIONS CENSALS



 



BARRIADA Seccions CensalsDte.

1 a 17
-------------------------------------------------------------------------

02 � la Seat 11 81

0202 Cases Barates de Port 11 77 a 79

0203 la Vinya 11 73
\

0204 el Polvori 11 66-68-69

0205 Can Clos 11 71

0206 Port eR) 11 70-72-74-75-76

0207 Can Tunis 11 80
---------------------------�---------------------------------------------

01

02

la Barceloneta l

LA BARCELONETA

ZONA FRANCA-PORT

------�------------------------------------------------------------------

03

0301 la Font de la Guatlla 61 a 65 / 6711

LA FONT DE LA GUATLLA

--------------------------------------------------------------------------

------�------------------------------------------------------------------

0401

04

0501

0502

05

06

[viont juïc 3-25-26-60-8211

MONT]UIC

la França 11 40-44/ 51 a 59

1-2 / 4 a 17/ 20 a 24el Poble Sec 11

EL POBLE SEC

0601 Sant Antoni 11 18-19/ 27 a 39/ 41 a 43/
45 a 50-

�-----.------------------------------------------------------------------

VI 1 a 6

SANT ANTONI



N�

Coèi Nom del Barri BARRIADA Dte, Seccions Censals 10

_____ 4 ... _

------.-----------------------------------------------------------------

07

0701

0702

0703

0801

0802

08

el Barri Gòtic

la Ribera

el Casc Antic(R)

l

l

IV

29 a 52

20 a 28

41-42/44 a 47 / 50 a 64

LA CIUTAT VELLA

2 a 5/ 7/ 12-13-14(50%) /

16-17-18-19(50%)-24(30%)/
25

x 11 a 16

el Fort Pia IV

el Parc l 18-19

IV 1

x 18(15%)-19(50%)/ 21(30%)

EL FORT PlO

0902 Diagonal Har X 63(50%)-64(25%)-/ 67/ 86 (30%

0903 Paraguay-Perú X 60(80%)/ 96(40%)

0904 el Poble Nou(R) X 17-18(85%)-19(50%)/30-31/
37/ 45-46-47(50%)-48(70%)/
50-51/53(70%)/63(50%)/ 66-

69-70(30%)-71(70%)-72-73/
86(20%)

�-----�-------------------------------------------------------------------

0901

09

x 20-21(70%)-22-23/ 32 a 36/
38 a 42/ 47 (50%)-48(30%)-

49/ 70(70%)-71(30%)

el Taulat

EL POBLE NOU



�-----------------�-----------------------------�----------------------

-----�--------------------------------------------------------------------

Codi

1001

1002

1003

1004

10

11
Nom del Barri BARRIADA Dte. Seccions Censals

1101

1102

1103

1104

1105

1 1

la Pau x 56/ 62/ 88-89/ 95-96(30%)

57/64(75%)-65/68/ 74 /

86(50%)

75 a 85/ 9'/

el Maresme
I

x

Sud oest-Besos X

el Camp de la Bota x 87

BARRIS DEL BESOS

Badal-Bordeta VII 39 a 46/48/ 50/ 52 a 54/

57/ 61 a 71- 72(80%)

Hostafrancs VII 1 a 12

el Triangle de Sants VII 13 a 17

Sol de Baix VII 18 a 33/ 36 a 38/ 47-49/

51/ 78

34-35/55-56/58a 60/ 72(20%)-

73 a 77

Sants (R) VII

SA:N� S

-----�--------------------------------------------------------------------

1201

12

9 a 17/18(50%)/ 19 a 28/

30/ 32(50%)-33-34/ 36 a 61

XI 2-3-4/ 6 ('50% )-7/ 9/ 12 a 23/
I

26 a 34/ 35(50%)-36(50%)/ 58

l'Esquerra de l'Eixample VI

L'ESQUERRA DE L'ElXAHPLE



NQ

Codi
12

Nom del Barri BARRIADA Dte. Seccions Censals

------�-------------------------------------._--------------------------------

13

l'Eixample IV 6/8 a 11/ 14(50%)-15/

19(50%)/20 a 23/ 24(70%)/
26 a 38/ 39(50%)/ 40/43/
48-49

VI 18(50%)/29/31-32(50%)/35

VIII
_ 4-5(50%)/44/57/64/66/68(50%)1

73/ 75(50%)/ 77(50%)

XI 1/ 5/ 6(50%)

LA DRETA DE L'E IXAMPLE

------�-------------------------------------------------------------------

,

_,

------------------------------------------------------_------------------

1401

1402

14

1501

1 5

XII 16-17/45(75%)-46

VIII 58 a 63/67/ 69(50%)/70(70%)/
72 ( 70%)

el Camp d'en Grassot

la Sagrada Familia X 1 a 5/ 7 a 10

XII 1 a 7/ 10(30%)/11 a 15/

18-19-20(70%)/ 23 a 30/

32/ 41-42-43(40%)-44-45(25%)

LA SAGRADA FAMILIA

el Clot-Camp de l'Arpa IX 1a 8/9(85%)/10(75%)/14 a 16/
34(75%)
6/ 24 a 29/ 43-44X

XII 8-9-10(70%)/ 20(30%)-21-22/
33 a 36

EL CLOT-CAI1P DE L'ARPA



Codi Nom del Sarri BARRIADA Dte. Seccions Censals 13

-----_.-------------------------------------------------------------------

16J1 el Carmel VIII 41(20%)/65

XII 60 a 65/ 66(40%)/ 67 a 69/
71-72(30%)-73/ 75(30%)/ 99/

100(50%)/ 104-105(20%)/
106 a 111/ 114

EL CARl'1EL

------�--------------------------------------------------------------------

------�--------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

1701

1702

17

1804

1901

1902

19

Navas IX 9(15%)/10(25%)/11 a 13/17-
18-19(50%)/24/33(50%)-
34(25%)-35-36-37(30%)

19(50%)-20-21/ 37(70%)/
50(70%)/ 53 a 59

la Sagrera IX

LA SAGRERA

la Verneda Al ta IX 22/ 23 / 26-27/ 69/ 71/

196/ 200-201/ 206

la Verneda Baixa IX 43/ 68

90/ 96(30%)- 97(50%)la Palmera de Sant Mart1

Sant Mart1 de Provençals (R) IX 28 a 32

X 52-53(3D%)-54-55/58-59-
60(20%)-61/ 92 a 94/ 97(50%)

SANT MARTI DE PROVENÇALS

XI

XI

53-54

35(50%)-36(50%)/ 37 a 45/
52-57

Sant Ramon-Coll Blanc

Les Corts (R)

LES CORT S



l Codi Nom del Barri BARRIADA Dte. Seccions Censals

----------------------------------------------------------------------

2001

20

Gtàcia VIII 1 a 3/ 5(50%)/ 6 a 24/

26-27(50%)-28(30%)/ 30�

31-32(60%)/ 35 a 39/42-43/
45 a 56/ 68(50%)-69(50%)-

70(30%)-71-72(30%)/ 75(50%)/

77(50%)/ 78 a 82

GRACIA

-----�-----------------------------------------------------------------

----_ ....---------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

2101

2102

2103

21

2201

22

23

Can Baró XII 82/ 9ó a 98/ 101

el Baix Guinardó XII 31/37 a 40/ 43(60%)/47/

57 a 59/ 77 a 81

25/ 33(50%)/ 38-39/ 41-

42(50%)
XII 48 a 55/ 83 a 95/ 100(50%)/

el Guinard6 (R) IX

102

EL GUINARDO

el Congrés iX 44 a 49/ 50(30%)

EL CONGRES

Sant Andreu IX 40/ 51/ 62-65/ 72�79/ 12�/

172(�O%)- 173 a 176

SANT ANDREU



NQ

Codi Nom del Barri BARRIADA Dte Seccions Censals 15

---_ .._------------------------------------------------------------------

---_.�-----------------------------------------------------------------

2401

2402

24

2502

2503

2504

25

IX 172(3Q%)/ 187 a 189Baró de Viver

el Bon Pastor IX 66-67/ 172(30%)/ 182 a 186

EL BON PASTOR

:ir '\
-,

I
1
/

III 79
Finestrelles

Zona Universitària XI 55-56

Pedralbes (R) XI 46(30%)-47

III 73

PEDRALBES

2601 III 60-61-62(50%)

------�-------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------�--

2602

26

27

Tres Torres

Sarrià III 43 ( 5 0% ) / 49 ( 7 O % ) / 52 ( 5o�� ) /

56 a 58/ 62(50%)- 63 a 69/
74

- XI 46(70%)/ 51

SARRIA

Sant Gervasi III 1 a 42/ 43(50%)/ 44 a 48/

49(30%)/ 50-51-52(50%)/
53 a 55

XI 8/ 1 0-11 / 24- 2 5/ 48 a 5 O

SANT GER'h\SI



Codi Nom del Barri BARRIADA Dte Seccions Censals 16

28

2802

-----

El Coll-Valcarca 'III r 85 a 89/ 90( 50��)

la Salut VIII 25/ 27(50%)- 28(7C�)-29/

32(40%)-33-34/ 40-41(60%)/
83-84

----------------------------------------------------------------

VALLCARCA VALLCARCA

2901

2902

2903

2904

2905

29

76/ 93(80%)/ 94-95/

XII 74(20%)1 131

Sant Genis VIII

els Penitents VIII 74/ 93(20%)

la Teixonera VIII 90( 50% )-91-92/ 96

Montbau XII 74(80%)/ 76/ 115 a 118/
. 11 9 ( 50% ) /

el Parc de la Vall d'Hebron XII 120/ 130

----------------------------------------------------------------

LA VALL D'HEBRON

------ ----------------------------------------------------------------

30 HORTA

3001

3002

la Font d'en Fargues XII 103/ 105(80%)

Horta XII 66(60%)/ 70/ 72(70%)/75(70%)/
113/ 119(50%)/ 121 a 129/
107(50%)

IX. 61

:



"-i O1. _

Codi
17

Dte.�om del Barri BARRIADA seccions Censals

�--------------------------------------------------------------------------

------�--------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

32

3102

3103

3104

3105

31

3201

3301

3302

3303

3304

3305 i
3306

I
3307 I
3308 !
33Q9 I

3310

33

'a tes d' Horta IX 105-106-107(50%)

Turó de la Peira IX 70/93 a 97/ 102

Santa Eulalia de Vilapis. IX 42(50%)/52/ 60/80-81-82/

841 86/ 90 a 92/ 98 a 101/
103-104

Porta IX 83/ 108 a 116/ 118-119/204

Torre Lobeta IX 88-89

VILAPISCINA

el Raval V totes les unitats

EL RAVAL

Canyelles IX

IX

IX

148-149

140 a 147/ 202-203

150 a 157/ 158(50%)/207/168
171/190 a 195

181-205

158(50%)-159/169-170-167
177 a 180

117/160 a 166

132 a 139/197

85/87/ 121 a 131/ 198-199

�

la GUJneueta

les Roquetes

Ciutat Meridiana IX

Vallbona

Torre Baró

Trinitat Vella

IX

Ix

IX

IXTrinitat Nova

Verdum

Prosperitat IX

IX

ELS NOU BARRIS



Coài

I �,

18

Nom del Barri Dte. Seccions CensalsBARRIADA

----_..-------------------------------------------------------------------

34

III

III

70-71-75 a 78

VALLVIDRERA

3501 III
----_.�-------------------------------�------------------------------------

35

Santa Creu d'Olorde

SANTA CREU D'OLORDE

3601 72el Tibidabo III
----_.�--------------------------------------------------------------------

36 TIBIDABO

3701 "Ca ta 1 unyav IV

VI
39(50%)
7-8

37

----------------------------------------------------------------------------

" CATALUNYA"
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PROBL 8ME S DE L Ifv1IT S

ZONES QUE ES SOLAPAVEN

Codi Nom Seccions CensalsDte.

-

Z O 'Í/ I u ¡P-l <S; l-1 o Jr' tC lS;: -

:> � ""\ jOr VII 21(50%)-22/ 26(50%)/ 27 a 30/43(50%)/
44 a 47/ 49 a 51

Z02 el Camp d'en Grassot
Hasen Cinto VIII 44/57 a 64/67/ 69(50��)/70(5()%)/72(50%)

Z03 Baix Gunard6-Sagrada
Familia XII 41 a 44- 45( 5�;�:')/ 47/ 56

Z04 La Sagrada Fmilia
el Clot- X

XII
5 a 7

8(30%)/10(40%)/20(30%)/ 22(50%)/33/
34 (25%)

Z05 Fort Pia-el Parc IV
,

1-2

ZQ6 Navas-el Clot XII 9(70%)-10 a 13/ 15(50%)/ 17

36/ 38- 39Z07 la Slaut-Gràcia VIII

ZONES FORA DELS TERHES DE LES AA.VV

Z08 Diagonal XI 46-47-48(50%)-49(50%)-50-51

Z09 Pedralbes Nord III 79

Z10 Sant Gervasi Nord III 10/11/55

Z11 Diagonal-Travesera XI 8/10-11/24-25

Z12 "Passeig de Gràcia IV 6/8/10/14(50%)/15/21-22/27 a 29/
33 a 38/39(50%)/40/43/48-49

VI 18(50%)/29/ 31-32(50%)/35
XI 1/ 5/ 6 ( 50%)

Z13 " Passeig Maraga 11" IX 25/33(50%)/38-39/41-42(50%)
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NAVAS-CLOT (si la divisió es fa pel C/ Trinc�ant)

NQ

Codi Nom Dte. Seccions Censals

Z15. El Clot (2) IX 1 a 8/ 9(30%)/ 14 a 16

X 6/ 24 a 29/ 43-44

XII 8-9-10(70%)/ 20(30%)-

21-22/ 33 a 36

Z16. Navas (2) IX 9(70%)-10 a 13/ 17�18-

19(50%)/ 24/33(50%) -

34 a 36 - 37(30%)
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TAULES DE POBLACIÓ DELS BARRIS

I BARRIADES DE BARCELONA
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SUMARI

I.
,

TOTA LA POBLACIO

1.1. SEXE (* )

1.2. EDAT ( *)

1.3. ESTAT CIVIL

1.4. LLOC DE NAIXEMENT ( *)

1.5. , ,

ACTIVITAT DE LA POBLACIO I D.I S TRI BUC I O

SEGONS PROFESSIONS ( *)

1.6. POBLACIÓ ACTIVA I NO ACTIVA

2. SOLAMENT HOMES

2.1. EDAT (*)

2.2. ESTAT CIVIL

2.3. ACTIVITAT I DISTRIBUCIÓ SEGONS PROFESSIONS

2.4. POBLACIÓ ACTIVA I NO ACTIVA

3. SOLAMENT DONES

3.1. EDAT (*)

3.2. ESTAT CIVIL

3.3. ACTIVITAT SEGONS PROFESSIONS

3.4. POBLACIÓ ACTIVA I NO ACTIVA

AQUESTES TAULES, DE CARACTERÍSTIQUES DE LA POBLACIÓ ALS BARRIS

I BARRIADES, HAN ESTAT CALCULADES PER ALS ANYS 1970 l 1978.
PER AQUEST DARRER ES COMPTA, A MÉS, AMB LA TAULA DE DISTRIBU -

CIÓ SEGONS ANY D/ARRIBADA A BARCELONA (*).

A L/ANEX SOLAMENT S/INCLOUEN LES TAULES ASSENYALADES AMB ASTE
RISC, CORRESPONENTS AL 1978
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DISTRIBUCIÓ SEGONS SEXE
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