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Estadística. Una enquesta explica la idiosincràsia de cada zona de L’Hospitalet des del punt de vista sociològic i econòmic

Una ciutat, 13 barris

DADES QUE destaquen
yyy Gènere
A L’H hi ha un 4,6% més de
dones que d’homes, però la
proporció puja en barris com
el Centre (7,2%), Can Serra
(6,2%) o Collblanc (6%).
yyy Llengua
Tres de cada quatre veïns
utilitzen el castellà com a
llengua habitual. Els barris on
es parla més en català són
per aquest ordre el Centre,
Granvia Sud, Santa Eulàlia,
Collblanc i la Torrassa.
yyy Tecnologia
Vuit de cada deu llars tenen
ordinador, portàtil o tauleta, i
la mateixa proporció disposa
de connexió a internet . Els
barris amb major connectivitat
són Santa Eulàlia, Granvia
Sud, la Torrassa i Collblanc.

Imatge de diversos barris de la ciutat feta des de la nova zona urbana de la Remunta

Per primera vegada
una enquesta ha
radiografiat la ciutat
des de la perspectiva
dels seus 13 barris
Una investigació de caràcter quantitatiu realitzada per l’empresa GESOP, amb entrevistes a una mostra
de 3.906 veïns, ens apropa a la realitat dels nostres barris. El retrat és ric
i, en alguns punts, sorprenent.
La conclusió més ràpida és que
a una gran part dels ciutadans els
agrada viure al seu barri (7 de cada
10), i fins i tot creuen que resideixen
en una de les millors zones de la ciutat (60%). Una minoria significativa,
per tant, mostra poca o cap satisfacció de viure al seu barri (30%).
En general, els enquestats aproven
la gestió de l’Ajuntament a la ciutat
amb un 5,8 mentre que aquesta actuació aplicada al seu barri rep una
mitjana lleugerament inferior, de 5,6
punts. El més demanat són millores

en els serveis de neteja i seguretat.
Si apropem l’objectiu, entre els
enquestats a Santa Eulàlia, Granvia
Sud, Bellvitge, Sant Josep, el Centre
i, en bona part, a Gornal obtindrem
una percepció força positiva de
com viuen i quin futur preveuen
per al seu barri. En canvi, a Pubilla
Cases, les Planes, la Torrassa i la
Florida la gent que es mostra poc
o gens satisfeta de viure-hi arriba a
la meitat. Finalment, a Sanfeliu, Can
Serra i Collblanc la gent es mostra
satisfeta del barri però la valoració
de l’evolució en els darrers dos anys
queda per sota de la mitjana.
Nivell econòmic
La divisió coincideix amb el nivell
de vida. Per un costat, els barris més
satisfets són els que tenen llars amb
més equipaments i recursos i on un
major nombre d’enquestats se situen en la classe social mitjana o més
amunt. En segon lloc, els ingressos
mensuals a la llar són superiors
a la mitjana de L’H en el Centre
(2.240€), Santa Eulàlia (2.213),
Granvia Sud (2.174), Sant Josep

A la major part de la
gent li agrada viure al
seu barri, però volen
millores sobretot en
neteja i seguretat
(2.050) i també Collblanc (1.941), i
just per sota de la mitjana de la ciutat (1.863) trobem Bellvitge (1.812).
Gairebé coincideixen amb els de la
percepció més positiva.
Reivindicacions
Neteja i falta de seguretat és el
més criticat de l’actuació municipal,
però també aquí la qüestió va per
barris. Així, al Centre, Can Serra i
Granvia Sud no s’obliden de la gestió de l’aparcament; a Sanfeliu i el
Gornal també parlen de cert abandó
del barri; i a la Florida, Collblanc, la
Torrassa, les Planes i Pubilla Cases
s’esmenta la gestió de la immigració
i de l’incivisme.
La majoria dels hospitalencs
compra l’alimentació al barri i fa la
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vida social a prop de casa seva. En
canvi, l’oci es fa tant a la ciutat com
a fora. I a l’hora d’anar a treballar,
només el 10% es queda al barri, i 7
de cada 10 surten de L’H.
Referents geogràfics
Hi ha barris amb un lloc emblemàtic ben definit. Són referents
urbans la plaça dels Veïns, a Granvia
Sud; la plaça Espanyola, a la Torrassa; el mercat, a Collblanc; el parc de
la Serp, a Sant Josep; la plaça de
l’Ajuntament, al Centre, o la plaça de
la Carpa, a Can Serra. En canvi, a la
Florida, Santa Eulàlia i Bellvitge no hi
ha unanimitat.
Els factors més destacats en
positiu són la gent i l’ambient, amb
les excepcions de Pubilla Cases i
la Torrassa (guanyen les comunicacions i el transport públic), Bellvitge
i Gornal (espai públic) i Collblanc i
la Florida (serveis i equipaments). y
L’enquesta
Si escaneges el codi QR,
podràs consultar l’informe
i les taules del baròmetre

yyy Animals de companyia
Dues de cada deu llars tenen
un o més gossos. Els barris
amb major proporció són
Gornal (36,8%), Sanfeliu
(28%) i Granvia Sud (25%).
yyy Salut
Al Centre, gairebé la meitat
dels enquestats tenen mútua
mèdica o conviuen amb algú
que en té. A Granvia Sud i
Santa Eulàlia el percentatge
també és notable (40%).
yyy Despeses
Una de cada quatre llars no
podria afrontar una despesa
imprevista (300€), i una de
cada deu llars s’ha endarrerit
en algun pagament l’últim any.
A Gornal i les Planes això és
més freqüent.
yyy Renda
La distribució per barris
de la renda familiar és més
homogènia a L’H que a
Barcelona (fins i tot eliminant
barris rics, com Pedralbes),
és a dir, les diferències entre
barris no són tan acusades.
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