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CONTEXT SOCIAL

LA CONVIVÈNCIA ENTRE HABITANTS DEL BARRI

SITUACIONS DE VULNERABILITAT ENERGÈTICA

- No ha fet l’esforç d’aprendre la llengua local.
- No interactua amb veïns de les altres cultures.
- No se’l veu fent oci al barri, només negoci.
- Desconfien de les altres cultures.

Orígen xinès

- No participen de la vida de barri perque creuen que el barri 
no els aporta una IDENTITAT PRÒPIA.

- Desconfien de la immigració, per norma general, creuen 
que tots són delincuents.

- Es queixen d’una actitut laxa per part de la policia davant 
dels delinqüents i se sent

insegur dins del barri.

- Sí parla la llengua local
- Interactua el mínim amb els altres veïns.
- Els altres veïns hi desconfien per prejudici automàtic.
- Sí se’l veu fent oci i negoci al barri.

Orígen  àrab o sud-americà
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RECULL DE PREOCUPACIONS DELS HABITANTS

DIFERENTS PERFILS DE CIUTADANS DINS DE SANTA COLOMA A PARTIR DE L’ESTUDI DE CAMP

Molèsties per sorolls entre veïns 110

nº de queixes

52

68

53

10

41

6

Neteja/higiène deficient

Humitats

Diferències de comunicació/relació

Ús d’espais comuns

Situacions en relació amb l’habitatge i emergència habitacional 

Convivència en l’ús i gaudi de l’espai públic

- MÉS OPORTUNITATS D’OCI INFANTIL DINS DEL BARRI
- ESPAI D’INTERCANVI DE CULTURES, QUE PERMETI CONÈIXER ALS NENS VEÏNS.
- INVOLUCRAR-SE EN ALGUNA ASSOCIACIÓ QUE ESTIGUI PEL BARRI.

- Menor d’edat que estudia dins del barri
- Parla castellà i/o català.
- Les hores d’esbarjo les passa a la plaça o fent alguna activitat extraescolar
- A l’escola es relaciona amb tot tipus de nens, però a les hores de lleure no acostuma a barrejar-se amb els d’altres cultures.

1-16 anys

Usuari 1:

- HABITATGE QUE CONSUMEIXI MENYS
- UNA PENSIÓ QUE PUGUI ASSUMIR ELS COSTOS DE VIDA.
- MÉS OPORTUNITATS D’OCI DINS DEL BARRI
- ESPAI D’INTERCANVI DE CULTURES, QUE PERMETI CONÈIXER ALS VEÏNS.
- INVOLUCRAR-SE EN ALGUNA ASSOCIACIÓ QUE ESTIGUI PEL BARRI.
- ORGANITZAR ALGUN VIATGE “LOW COST”

- Persona que viu al barri des de sempre però estudia i/o treballa a Barcelona ciutat.
- Parla Català i Castellà, alguns una tercera llengua.
- Es desplaça en transport públic per anar a la feina/universitat.
- Fa oci a Barcelona centre o a centres comercials grans de l’entorn.
- No participa de la vida de barri.
- De vacances, li agrada viatjar a alguna alta població o país, si es pot.

16-50 anys

Usuari 2:

- HABITATGE QUE CONSUMEIXI MENYS
- UNA PENSIÓ QUE PUGUI ASSUMIR ELS COSTOS DE VIDA.
- ESFORÇAR-SE EN APRENDRE L’IDIOMA (CATALÀ/CASTELLÀ)
- MÉS OPORTUNITATS D’OCI DINS DEL BARRI
- ESPAI D’INTERCANVI DE CULTURES, QUE PERMETI CONÈIXER ALS VEÏNS.
- INVOLUCRAR-SE EN ALGUNA ASSOCIACIÓ QUE ESTIGUI PEL BARRI.
- ORGANITZAR ALGUN VIATGE “LOW COST”

- Persona migrant que ha vingut a Catalunya a viure i a obrir un negoci per a mantenir a la seva família (i enviar-los els diners).
- Només parla el seu idioma d’orígen, no es relaciona ni interactua amb els veïns d’altres cultures a la seva.
- Manca de participació ciutadana dins del barri.
- Utilitza el transport públic, però es desplaça poc, distàncies curtes i a peu.
- No coneixem la seva capacitat d’oci ni de vacances.

25-45 anys

Usuari 3:

- Persona que treballa i viu dins del barri o als barris del voltant.
- Parla castellà i català.
- Participa al barri de forma activa amb el seu comerç.
- Situació econòmica estable però amb una renta baixa.
- Es desplaça en transport públic o bé a peu.
- Pot permetre’s unes vacances, normalment sense sortir d’Espanya.

- HABITATGE QUE CONSUMEIXI MENYS
- UNA PENSIÓ QUE PUGUI ASSUMIR ELS COSTOS DE VIDA.
- MÉS OPORTUNITATS D’OCI DINS DEL BARRI
- ESPAI D’INTERCANVI DE CULTURES, QUE PERMETI CONÈIXER ALS VEÏNS.
- INVOLUCRAR-SE EN ALGUNA ASSOCIACIÓ QUE ESTIGUI PEL BARRI.
- ORGANITZAR ALGUN VIATGE “LOW COST”

35-60 anys

Usuari 4:

- HABITATGE QUE CONSUMEIXI MENYS
- UN ATUR/UN INGRÉS DE DINERS QUE PUGUI ASSUMIR ELS COSTOS DE VIDA.
- MÉS OPORTUNITATS D’OCI DINS DEL BARRI
- ESPAI D’INTERCANVI DE CULTURES, QUE PERMETI CONÈIXER ALS VEÏNS.
- INVOLUCRAR-SE EN ALGUNA ASSOCIACIÓ QUE ESTIGUI PEL BARRI.
- ORGANITZAR ALGUN VIATGE “LOW COST”

- Persona que actualment es troba a l’atur, sense feina i que viu a casa d’algun familiar, perquè o no es pot permetre cap lloguer o ha 
estat desnonada. 
- Parla castellà i/o català.
- Manca de participació ciutadana dins del barri.
- Sentiment d’incertesa i preocupació davant la seva situació econòmica, poc recolzament de l’administració.
- Es desplaça molt poc, va a peu.
- No es pot permetre moments d’oci ni de vacances.

30-60 anys

Usuari 5:

- HABITATGE QUE CONSUMEIXI MENYS
- UNA PENSIÓ QUE PUGUI ASSUMIR ELS COSTOS DE VIDA.
- MÉS OPORTUNITATS D’OCI DINS DEL BARRI
- ESPAI D’INTERCANVI DE CULTURES, QUE PERMETI CONÈIXER ALS VEÏNS.
- INVOLUCRAR-SE EN ALGUNA ASSOCIACIÓ QUE ESTIGUI PEL BARRI
- ORGANITZAR ALGUN VIATGE “LOW COST”

- Persona migrant que ha vingut a Catalunya a viure i a obrir un negoci per a mantenir a la seva família.
- Parla la seva llengua d’origen i castellà.
- Fa oci dins del barri.
- Se sent segura dins el barri i accepta el veïnat.
- Utilitza el transport públic i està content amb els equipaments públics del barri.
- De vacances, visita el seu país d’orígen.

30-50 anys

Usuari 6:

- Persona jubilada que, amb la pensió, té moltes dificultats per assumir els costos del seu habitatge i per cubrir les seves necessitats 
bàsiques (o fins i tot les de la seva família).  Alguns van venir als anys 60 del sud d’Espanya.
- Parla castellà. Alguns, també català.
- Fa oci a la plaça del barri o es desplaça a Barcelona centre un o dos cops per setmana.
- Mostra desconfiança davant l’usuari 2 i 4, provocant així una relació nul.la o tensa de convivència entre ells.
- Mostra una sensació d’inseguretat i por a causa de la delincuència freqüent dins el barri.
- Té una sensació d’abandonament i poca preocupació per part de l’administració
- No pot permetre’s marxar de vacances.

- HABITATGE QUE CONSUMEIXI MENYS
- UNA PENSIÓ QUE PUGUI ASSUMIR ELS COSTOS DE VIDA.
- MÉS OPORTUNITATS D’OCI DINS DEL BARRI
- ESPAI D’INTERCANVI DE CULTURES, QUE PERMETI CONÈIXER ALS VEÏNS.
- INVOLUCRAR-SE EN ALGUNA ASSOCIACIÓ QUE ESTIGUI PEL BARRI
- TROBAR MECANISMES PER ORGANITZAR ALGUN VIATGE “LOW COST”

Usuari 7:

60-85 anys

- Persona jubilada que no pot valer-se per sí mateixa i, en casos, queda a casa abandonada perque la família no pot fer-se’n càrrec i 
requereixen d’ajudes dels serveis socials.
- Parla en castellà o català.
- Fa oci pel barri si els acompanyen al carrer.
- Es desplaça molt poc, sovint amb ajuda de cadira de rodes, bastó.
- Mostra certa vulnerabilitat en quant a la poca mobilitat o agilitat física i/o mental.
- Té una sensació d’abandonament i poca preocupació per part de l’administració
- No pot permetre’s marxar de vacances.

- HABITATGE QUE CONSUMEIXI MENYS
- UNA PENSIÓ QUE PUGUI ASSUMIR ELS COSTOS DE VIDA.
- MÉS OPORTUNITATS D’OCI DINS DEL BARRI
- ESPAI D’INTERCANVI DE CULTURES, QUE PERMETI CONÈIXER ALS VEÏNS.
- INVOLUCRAR-SE EN ALGUNA ASSOCIACIÓ QUE ESTIGUI PEL BARRI
- TROBAR MECANISMES PER ORGANITZAR ALGUN VIATGE “LOW COST”

Usuari 8:

85-99 anys


