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RESUM 

El 2020, sense cap mena de dubte, serà recordat a nivell mundial com l’any en que la COVID-

19 va aparèixer en el món i va afectar a la gran majoria de la població. 

Un virus que, si bé és cert que és susceptible d’infectar a qualsevol ésser humà, tot i que en 

funció d’una sèrie de factors en més o menys mesura, té una velocitat de propagació  

vertiginosa que fa que sigui realment preocupant i alarmant. Precisament per aquest motiu, 

per tal d’evitar aquest contagi multitudinari, el 14 de Març mitjançant un Consell de Ministres 

extraordinari es va decretar l’estat d’alarma, que implicava el confinament total i la paralització 

de bona part de l’activitat econòmica, ja que prèviament l’Organització Mundial de la Salut 

havia elevat la situació com a pandèmia mundial. 

Arribats a aquest punt, s’obria un gran ventall de dubtes sobre quina seria l’afectació en 

diversos sentits que tindria dintre de la societat totes les decisions governamentals preses, i 

en el transcurs d’aquest projecte, ara que ja fa temps que va finalitzar l’anomenada primera 

onada pandèmica, s’intentarà esbrinar quines han sigut realment totes aquestes 

conseqüències tant a nivell econòmic com social, entre d’altres a curt i llarg termini. 

Més concretament, s’intentarà profunditzar quin ha sigut el grau real d’afectació segons el 

districte de Barcelona, es plantejarà la pregunta sobre quina ha sigut la influència en cadascun 

d’ells, i es buscaran possibles correlacions en funció del nivell de renda o densitat de població. 

Paral·lelament s’intentarà esbrinar la resposta de si la COVID-19 ha entès de desigualtats per 

veure si realment ha afectat més a la gent vulnerable.  A més a més, es raonarà si els efectes 

devastadors de la pandèmia han contribuït en augmentar les desigualtats d’una ciutat on ja 

de per si hi imperen moltes diferències entre la seva població com és Barcelona. 

En definitiva, la finalitat d’aquest projecte és intentar donar resposta a les preguntes que 

s’acaben d’esmenar basant-nos en els districtes que conformen la ciutat. 
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1. PREFACI 

1.1. Motivació  

La idea del projecte sorgeix per voler investigar més a fons sobre el moment d’excepcionalitat 

que està vivint el món i veure exactament com està afectant en concret a la ciutat de 

Barcelona. No centrar-se en tot el que pugui aparèixer en els principals mitjans de 

comunicació del país, i analitzar quines estan sent realment les greus conseqüències que està 

patint, en el seu dia a dia, el conjunt de la població tant a petita com gran escala. A més a 

més, m’interessava intentar esbrinar una possible correlació sobre si en funció del districte de 

la capital de Catalunya l’impacte de la pandèmia s’hi produïa algun greuge comparatiu. És a 

dir, comprovar si realment aquelles zones més vulnerables, o sigui on hi ha menys renda per 

càpita, s’han vist més perjudicades que la resta. 

1.2. Preguntes a resoldre  

El conjunt del projecte s’encaminarà a resoldre dues preguntes concretes: 

1. Com ha influït la COVID-19 en els districtes de Barcelona? 

2. S’han fet més evidents que mai les desigualtats que hi ha a Barcelona? 

Per tal de poder arribar a conclusions, es realitzaran estudis mitjançant anàlisis de dades i 

gràfiques de correlació per poder-ho determinar d’una forma visual. S’establiran comparatives 

sobre les diferents hipòtesis que al llarg del projecte es presentaran amb claredat. En 

definitiva, es buscarà donar respostes a les dues qüestions plantejades d’una forma empírica, 

clara i concisa. 

1.3. Abast del projecte 

Aquest projecte es proposa estudiar l’impacte que ha tingut la COVID-19 a la població de 

Barcelona. Es centrarà bàsicament en l’impacte econòmic i social mitjançant una investigació 

detallada a partir de fonts proporcionades bàsicament per l’administració púbica. Tal i com 

s’acaba de comentar es centrarà en la ciutat de Barcelona, cosa que implica que l’abast 

geogràfic del treball seran cada un dels diferents 10 districtes (i els seus respectius 73 barris 

amb caràcter d’unitat administrativa ), que composen el conjunt de la ciutat comtal.  

L’estructura del projecte, on prèviament s’hauran donat un seguit de dades estadístiques 

bàsiques de l’actualitat, intentarà seguir un ordre cronològic en el temps per tal d’anar 

observant com han anat afectant les diferents mesures que s’han adoptat en funció de com 
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anava evolucionant la pandèmia, i les diferents conseqüències que se n’hagin pogut generar. 

Seguidament, un cop estiguin exposades totes les dades i raonats tots els motius i 

conseqüències del que ha passat, en el transcurs de l’estudi es mirarà si realment hi ha una 

hipotètica causalitat entre la diferència d’afectació que hi ha hagut entre les diferents zones 

de la ciutat que s’han comentat anteriorment. Finalment, en les conclusions, s’analitzaran 

possibles desigualtats que es puguin incrementar en el dia de demà, i es buscaran possibles 

solucions. 

Cal remarcar que l’àmbit temporal en el qual es centrarà el treball engloba la primera onada 

de la pandèmia, és a dir els dos primers trimestres de l’any 2020. 
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2. INTRODUCCIÓ 

2.1. Com ha afectat la pandèmia als districtes de Barcelona 

El primer objectiu que es proposa aquest projecte és poder veure com ha afectat la COVID-

19 en diferents sentits als districtes de Barcelona. S’hi realitzarà un anàlisis en profunditat 

sobre la incidència vírica acumulada i l’evolució econòmica que s’ha desenvolupat al llarg de 

la primera meitat de l’any 2020. 

2.2. Per què l’afectació és diferent en funció del districte? 

Un cop es disposin de les dades d’afectació de cada districte, s’intentarà buscar possibles 

causes del perquè hi ha mes o menys afectació en funció de cada zona territorial. Es 

mostraran possibles correlacions, en alguns casos inclús de forma gràfica, que puguin ser les 

causants d’aquestes diferències com ara la densitat de la població, nivell d’estudis, cultura 

sanitària o el nivell mitjà de la renda disponible. 

2.3. Conseqüències econòmiques i socials 

La pandèmia ha afectat en molts sentits i a gent molt diversa. Al llarg d’aquest projecte es 

mostraran les diferents conseqüències que s’han produït econòmicament com ara la 

paralització del consum i la variació dels principals indicadors del PIB durant la primera onada 

i es veurà com ha quedat afectada Barcelona a nivell total i els seus districtes i la seva gent 

de forma particularitzada. Per altra banda, també s’exposaran conseqüències que hagin pogut 

succeir a nivell social i que puguin tenir un cert impacte per un determinat tipus de gent en el 

futur, ja sigui a curt o llarg termini. 
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3. BASE TEÒRICA 

Abans de tot, caldria esmentar una sèrie de fonaments teòrics per saber certes particularitats 

de la pandèmia i així poder tenir una idea inicial del perquè en uns aspectes s’ha vist més o 

menys afectats. 

3.1. Particularitat d’una pandèmia: Crisis asimètrica 

A diferència d’una crisis econòmica convencional, com podria ser la Gran Recessió del 2008 

que va ser sistèmica i va esclatar en el sistema financer degut a un augment desproporcionat 

i insostenible de la construcció i indústries juntament amb un sistema bancari que va atorgar 

crèdits abusius, el fet de tractar-se d’un esdeveniment inesperat com és el d’una gran 

pandèmia que podria ser catalogat com a desastre natural, es va destruir de forma casi 

immediata l’oferta i la demanda degut a la paralització del sector econòmic.  

El primer que cal comentar, és que la seva evolució va en funció de les restriccions que s’hi 

vagin aplicant cosa que implica que es consideri una crisis asimètrica, ja que si bé es cert que 

alguns sectors s’hauran vist especialment perjudicats, alguns altres en canvi poden haver 

estat fins i tot beneficiats. Hi distingim cinc categories diferents: 

• Essencials i plenament actius: aliments, energia elèctrica i gas, activitats relacionades 

amb temes de salut... 

• Actius a través del teletreball: educació, activitats professionals.... 

• Principalment essencials i parcialment actius: serveis de venda al detall, com ara 

productes químics o paper. 

• Principalment no essencials: activitats que només es poden realitzar adoptant certes 

precaucions com activitats industrials o de construcció. 

• Tancats: restaurants, hotels, activitats culturals...  

Tal i com s’acaba de comentar, l’oferta es va reduir a causa de la paralització de producció i 

la demanda perquè el confinament que es va decretar impedia que la gent pogués sortir a 

consumir. 

Si més no, tot i que a curt termini aquesta crisi pugui afectar d’una manera més pronunciada 

en funció de les mesures que les pertinents autoritats vagin establint i sobretot l’horitzó d’una 

vacuna, a la majoria dels sectors es divisa que es pugui tornar a una relativa normalitat en 

menys temps. 
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3.2. Són els barris més vulnerables, els més perjudicats? 

Un dels temes en el que es vol incidir al llarg d’aquest projecte és veure si realment aquelles 

zones més vulnerables han sigut les més afectades tant econòmicament com per la incidència 

del virus. Es vol comprovar mitjançant un anàlisis de dades com han anat evolucionant tots 

els indicadors econòmics al llarg del temps, i a la vegada comprovar si en zones on per 

exemple hi ha un nivell de renta més elevat han estat menys exposats al virus. És a dir, es vol 

veure si les diferents teories que fan suposar que hagin hagut de passar un seguit 

d’esdeveniments, comprovar si realment amb les dades a la mà, es pot afirmar que realment 

ha succeït. A continuació es mostren un recull d’hipòtesis per part de diferents experts posant 

sobre la taula quins creuen que són els factors de més risc. 

Primer de tot caldria comentar que el nivell d’afectació de la pandèmia, com tantes altres 

coses, es considera que no és una qüestió geogràfica sinó de classe. En aquells districtes on 

la renta és més baixa la incidència acumulada hauria de ser superior, tal i com destaca la 

doctora Maria Grau, investigadora principal d’un estudi publicat a Journal of Public Health [1]. 

El primer motiu d’aquesta afirmació és la precarietat laboral, on el fet d’haver-se de desplaçar 

en molt casos en transport públic per tal de poder arribar als seus respectius llocs de treball, 

inclús quan tothom s’havia de quedar a casa, és un clar motiu de risc de contraure la malaltia. 

És a dir, com és obvi, la impossibilitat de realitzar el teletreball des de casa seva hauria de ser 

un factor a tenir realment en compte. Al mateix temps, això hauria de poder recolzar la 

suposició que en aquells districtes on hi hagi un nivell de formació més elevat, la incidència 

hauria de ser inferior, ja que sobre el paper haurien de tenir llocs de feina més qualificats amb 

la possibilitat de treballar de forma remota. 

Un altre aspecte que també està directament relacionat és el de l’habitatge, que es podria 

associar paral·lelament a la densitat de població de cada districte. En pisos petits de grans 

blocs de pisos, a vegades sobreocupats, fa que augmenti el risc de contagi en el cas que una 

de les persones del domicili tingui coronavirus, llavors com que no hi ha la possibilitat d’aïllar-

se es posa en risc la resta de persones del grup de convivència, que en moltes ocasions 

poden ser de diferents generacions. En aquest sentit, cal remarcar que també s’ha de tenir en 

compte la mitjana d’edat i esperança de vida, perquè no és el mateix que es contagi gent jove, 

de mitjana edat o nens que jubilats o gent molt gran on el risc de complicacions és molt més 

elevat. A més a més, en aquells districtes de rentes més elevades, el fet de poder marxar a 

segones residències és un altre motiu que juga al seu favor. 

Finalment, un altre factor que cal tenir en compte és el fet de tenir patologies prèvies que 

també són més habituals en aquells barris de rentes més baixes. Encara no hi ha equitat en 

matèria de salut i la doctora considera que s’han de fer més esforços a nivell sanitari. En 

definitiva, si no es trenca el cercle viciós entre pobresa i malalties, els problemes de iniquitat 
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romandran o es veuran incrementats en les àrees afectades per la pandèmia. 

3.3. Conseqüències que poden generar-se pel dia de demà 

Un cop va arribar la pandèmia a Europa es van obrir un conjunt d’incògnites sobre quines 

podrien ser les conseqüències en tots els nivells a curt i mig termini. 

Per començar, com no podia ser de cap altra manera, el que més importava era la salut de la 

població i per tal d’evitar la saturació hospitalària i més concretament les unitats de cures 

intensives, es va decretar el confinament domiciliari al conjunt de l’estat amb la finalitat de 

restringir la mobilitat, i en conseqüència intentar doblegar la famosa corba de contagis. 

Un dels primers dubtes que atemorien a la gent anava relacionat amb l’economia. Una ciutat 

com Barcelona, tant enfocada en el sector terciari dels serveis on és imprescindible la relació 

directa amb el client, la privació de llibertat de moviments implicava la impossibilitat de poder 

desenvolupar la seva feina. Això a curt termini es podria traduir en que les plantilles de les 

empreses se’ls hi obrís un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació o inclús si la situació 

totalment incerta de la pandèmia s’allargava en acomiadaments. En aquest sentit s’hauria de 

destacar el sector del turisme que podrien viure una situació especialment dramàtica  

Seguint en termes econòmics ja a nivell més global, però que es podria acabar extrapolant a 

empreses catalanes, una de les principals preocupacions anaven enfocades en l’impacte que 

hi hauria sobre la producció mundial. Molts productors i fabricants de bens de consum 

depenen de components i peces importades de la Xina, epicentre de la pandèmia. Les 

restriccions respecte al transport imposades en aquell país podria provocar sobretot a les 

petites i mitjanes empreses la falta de proveïment i són les que haurien de tenir més dificultats 

per a sobreviure la pertorbació provocada pel coronavirus. 

Per altra banda totes aquestes conseqüències econòmiques es poden acabar transformant 

en greus problemes a nivell social. El fet de que gent es quedi sense feina i en conseqüència 

no pugui pagar els seus lloguers, pot provocar que augmentin de forma significativa el número 

de desnonaments de la ciutat? Pot incrementar el nombre de gent que necessita recórrer a 

un banc d’aliments per poder alimentar a les seves famílies? 

Al mateix temps es poden posar de manifest desigualtats entre adolescents en funció de si 

disposen de internet i ordinadors per poder realitzar classes online? A la llarga això pot acabar 

manifestant-se com a manca d’oportunitats per les classes més desafavorides? 

A causa de la saturació hospitalària, s’han hagut de suprimir tractaments d’altres patologies i 

aplaçar operacions que ja estaven establides des de ja feia temps? 
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Finalment, un últim tema que caldria remarcar i que pot semblar oblidat és el de la salut mental, 

ja que tota aquesta situació pot haver superar a molta gent, especialment els joves, i per tant 

es farà una menció especial per veure realment què ha passat. 
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4. Barcelona i els seus districtes a principis de 2020 

Tal i com s’ha comentat en els apartats introductoris, per tal de poder realitzar un estudi acurat 

i poder mirar si realment hi ha patrons que compleixen la base teòrica, les dades quedaran 

discretitzades en districtes. 

Si més no, primer toca definir Barcelona com a ciutat a nivell general. A mode de petita 

introducció, s’hauria de remarcar que Barcelona és una ciutat que al 2019 tenia una  població 

de 1.650.358 persones, sent així la segona més gran de la península ibèrica i la desena del 

conjunt de la Unió Europea. La ciutat creix encaixada entre el mar Mediterrani, el riu Besòs, 

la muntanya de Montjuïc i la unitat de relleu de Catalunya coneguda com a Serralada Litoral 

Catalana. Tota ella està composta per un total de 73 barris, que al mateix temps composen 

els 10 districtes en el qual es centrarà aquest projecte i que anteriorment s’han descrit de 

forma detallada. 

 

Mapa 1: Mapa dels districtes de Barcelona 

Doncs bé, un cop esmentats els diferents districtes, toca analitzar algunes dades rellevants 

de cadascun d’ells, per tal de tenir una primera idea generalitzada de les seves 

característiques principals abans que esclatés el boom de la pandèmia. 
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4.1. Característiques generals de cada districte 

Per començar aquesta introducció, caldria remarcar característiques generals de cada 

districte, on es remarcaran particularitats de cada un per tal de poder-se fer una idea de quina 

és la idiosincràsia pròpia que representa cada zona. 

Les següents descripcions són obtingudes gràcies a l’extens observatori de l’Ajuntament de 

Barcelona que s’adjunta en les referències bibliogràfiques, i aquí s’hi ha remarcat les 

característiques considerades més rellevants [2]: 

• Ciutat Vella: Hi destaca que tres de quatre persones encara estan en edat de treballar 

ja que es troben entre 16 i 64 anys. També és el percentatge d’estrangers que hi viuen, 

concretament el 49,3%, el més elevat de la ciutat. Un altre aspecte que  caldria 

destacar, és  que en el districte hi predominen els espais culturals i establiments 

hotelers. Finalment, una dada dolenta és que la demanda de serveis socials és 

certament molt elevada. 

 

• Eixample: Segon índex d’envelliment més alt i una alta esperança de vida. Una 

curiositat és que tot i ser dels districtes amb més habitants, la natalitat és baixa i la 

mortalitat és alta. També hi ha un elevat pes de població estrangera, on hi predominen 

gent d’origen xinès i la resta de la Unió Europea. En la superfície, l’activitat bàsica són 

les oficines i el comerç, que juntament amb tot el que es correspondria amb el gremi 

hoteler provoquen un baix ràtio de verd urbà. 

 

• Sants - Montjuïc: Dintre del districte hi predomina la població en edat de treballar i 

també d’estrangers. Econòmicament hi impera la indústria gràcies a la superfície 

logística de la Zona Franca, on diferents empreses  hi tenen llogades grans naus i 

oficines i generen treball pel conjunt de la població. També hi impera una àmplia xarxa 

de centres cívics per promoure el sector cultural. 

 

• Les Corts: Districte menys poblat de la capital però el que aglutina un grau de 

satisfacció més elevat pels seus residents. Un gran percentatge de la gent és de més 

de 65 anys. El pes de la població estrangera és relativament baixa. Finalment la 

superfície destinada a l’activitat hi abunden les oficines, tot el relacionat amb el sector 

de l’ensenyament  i les instal·lacions esportives. 

 

• Sarrià – Sant Gervasi: Hi resideix molta població considerada infantil ja que són 

menors de 15 anys i l’esperança de vida és molt elevada. Tot i que hi resideixen 

estrangers bàsicament provinents de la UE i els Estats Units d’Amèrica, el pes de la 

població estrangera no és gaire elevat. La superfície destinada a l’activitat està bastant 
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diversificada entre sanitat, ensenyament i oficines. Cal destacar que gran par del sòl, 

inclús més de la meitat, està destinada a parc forestal. 

 

• Gràcia: Hi ha l’esperança de vida més alta de la ciutat i una taxa de natalitat per sobre 

de la mitjana. El percentatge de població estrangera és baix i hi impera un alt nivell 

d’estudis entre la seva gent. Econòmicament parlant, hi destaca el sector del comerç 

i de la hostaleria. 

 

• Horta – Guinardó: L’índex d’envelliment està clarament per sobre de la mitjana de la 

ciutat, tot i que pel que respecta a l’esperança de vida aquesta diferència no és massa 

significativa. Baix pes de població estrangera. L’activitat comercial, sanitat i 

l’ensenyament són el motor econòmic del districte. 

 

• Nou Barris: L’esperança de vida està per sota la mitjana, encara que la gent gran 

tingui un major pes relatiu. Baix pes de població estrangera. Cal destacar, tal i com 

s’ha vist anteriorment, que té el nivell de renda més baix de la ciutat. També hi ha una 

alta demanda dels serveis social. L’activitat predominant és la comercial. 

 

• Sant Andreu: Elevada esperança de vida, i el pes de la població infantil i gran és 

relativament superior a la de la resta de districtes. Baix pes de població estrangera. 

No hi ha una alta demanda de prestació de serveis socials. Finalment, pel que 

respecta a l’economia, hi ha una forta especialització pel sector industrial en paral·lel 

a una important activitat comercial. 

 

 

• Sant Martí: En comparació amb la resta de districtes, la taxa de natalitat és 

lleugerament superior i la de mortalitat inferior. La població juvenil i infantil són les que 

tenen un pes més elevat en tot el districte. La demanda de serveis socials no dista 

massa del pes de la població, però els beneficiaris del SAD són superiors. Zona de 

logística i indústria, i on també i ha bastant comerç i bastantes oficines. 

Font: Observatori de districtes de l’Ajuntament de Barcelona 
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4.2. Dades poblacionals 

4.2.1. Població 

Per començar, ens centrarem en la quantitat de gent que hi resideix: 

Taula 1: Habitants a cada districte de Barcelona 

Font: Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Lectura del Padró Municipal d'Habitants. 1 

gener 2019. 

 

4.2.2. Superfície i densitat 

Seguidament mirarem les dimensions, és a dir les hectàrees, per tal de poder establir 

posteriorment una relació amb el número d’habitants. 

Si més no, la dimensió més interessant a l’hora de posteriorment poder veure quina és la 

densitat real de cada districte, és la superfície residencial de cadascun d’ells que es tracta tel 

sòl que està destinat per un ús residencial. 
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Taula 2: Superfície i superfície residencial de cada districte de Barcelona en hectàrees al 

2019. 

Font: Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Informàtica. Departament del Pla de la Ciutat. 

Arribats a aquest punt, ja es pot establir la densitat de cada districte, tant amb la seva 

superfície pròpia com amb la residencial, també considerada com densitat neta, sent aquesta 

segona la que es prendrà com a referència quan toqui fer les pertinents valoracions. 

Les densitats es calculen de la següent manera:  

𝐷𝐸𝑁𝑆𝐼𝑇𝐴𝑇 =
𝐻𝐴𝐵𝐼𝑇𝐴𝑁𝑇𝑆

𝑆𝑈𝑃𝐸𝑅𝐹Í𝐶𝐼𝐸
 

𝐷𝐸𝑁𝑆𝐼𝑇𝐴𝑇 𝑁𝐸𝑇𝐴 =
𝐻𝐴𝐵𝐼𝑇𝐴𝑁𝑇𝑆

𝑆𝑈𝑃. 𝑅𝐸𝑆𝐼𝐷𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴𝐿
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Taula 3: Densitat i densitat neta de cada districte de Barcelona al 2019. 

Font: Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Informàtica. Departament del Pla de la Ciutat. 

Amb aquestes primeres taules, es poden veure un seguit de dades sobre la distribució general 

de Barcelona. Si més no, tal i com s’acaba de comentar, ens centrarem en l’ultima d’elles, que 

tot i que no tingui que ser significativa en relació a la propagació del virus, si que podria ser 

una de les causes del perquè el virus s’ha propagat més en unes zones que no pas en unes 

altres. Teòricament, en aquelles zones on la densitat neta que és la que va directament 

referenciada allà on resideix la població, com més alta sigui implicarà que més gent es troba 

en constant moviment, cosa que es podria traduir en un augment dels casos generats de 

COVID-19. Analitzant l’última d’aquestes taules, es pot apreciar nítidament com el districte 

amb menys densitat de població es tracta de Sarrià – Sant Gervasi. Per contrapartida, aquells 

districtes amb més habitants en cada hectàrea són Sant Martí, Ciutat Vella i Sant Andreu i per 

tant serien els que en un principi estarien més exposats al virus degut a la gran mobilitat a la 

que es troben exposats.  

4.2.3. Risc de pobresa i taxa AROPE 

Un altre aspecte que cal remarcar és la taxa de risc de pobresa, que indica les persones que 

es troben per sota del llindar de pobresa en forma de percentatge. Aquest llindar es fixa com 

el 60% de la mediana dels ingressos anuals de la població de la ciutat, per tant es consideren 

que estan en risc de pobresa tota aquella gent que disposa d’una renda inferior.  

Paral·lelament un indicador relacionat on també s’hi inclou el risc d’exclusió social, és a dir 

tota aquella gent que ho té difícil per accedir a bens i serveis considerats bàsics en el nostre 
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entorn, és la taxa AROPE. Aquesta taxa, per ser més concrets, s’empara quan es compleixen 

almenys una d’aquestes tres situacions: patint privació material severa (PMS), estar per sota 

del llindar de pobresa i viure en llars de baixa intensitat de treball (BITH).  

Si ho separem per districtes, s’obté la següent taula: 

 

Taula 4: Taxa de risc de pobresa AROPE de cada districte de Barcelona al 2017. 

Font: Ajuntament de Barcelona. Oficina Municipal de Dades. Enquesta sociodemogràfica de Barcelona 2017. 

Fent una ràpida exploració es pot veure com els districtes en una situació de vulnerabilitat 

més elevada són Nou Barris, Ciutat Vella i Sants-Montjuic. Per altra banda el districte que es 

troba en una millor situació és el de Sarrià – Sant Gervasi, amb una taxa del risc de pobresa 

inferior del 10%. 
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4.2.4. Esperança de vida 

Finalment, l’últim aspecte que es comentarà en aquesta primera presentació de la ciutat es 

l’esperança de vida, que per definició representa els anys que per mitjana viurà una persona.  

 

Taula 5: Esperança de vida de cada districte en el conjunt de Barcelona al 2016. 

Crida l’atenció la diferencia que hi ha entre Ciutat Vella i la resta de districtes, ja que és com 

a mínim de gairebé 3 anys inferior. Si més no, diferents experts afirmen que aquestes dades 

no els hi resulten estranyes ja que a Ciutat Vella té un dels índex de renda familiar disponible 

més reduït, un alt nombre de persones que viuen soles i uns nivells generals de salut dolents, 

com ara una alta taxa de tuberculosi. 

4.3. Dades econòmiques 

En una ciutat com Barcelona, que depèn tant de sectors com el turisme i el comerç, la 

implementació d’aquestes mesures, que implicaven el confinament total de les persones es 

podien interpretar com una autèntica bomba de rellotgeria per al conjunt de l’economia. A 

continuació, s’exposarà la situació econòmica barcelonina abans que sorgís la crisis. 

4.3.1. IPC i Confiança del consumidor 

Primer de tot s’analitzaran algunes dades referents al consum com ara el IPC i l’índex de 

confiança. 

Per tal de poder-se fer una primera idea, es pot analitzar com va evolucionar durant aquells 
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mesos l’Índex de Preus al Consum (IPC),l’indicador adequat per detectar possibles pujades o 

baixades generalitzades de preus ja que els recull d’un conjunt de béns i serveis o productes 

de consum. Agafant dades de l’INE els mesos previs a les restriccions, és a dir Gener i Febrer 

de 2020, aquest indicador en base 100 prenia un valor de 104,7 i 104,6 punts respectivament, 

una taxa lleugerament superior a la que indicava al 2019. 

Tanmateix, tot això es pot relacionar amb un altre indicador avançat de la conjuntura 

econòmica com és l’índex de Confiança del Consumidor, que relaciona la intenció de despesa 

dels consumidors, en funció de la seva percepció actual i expectatives del futur per l’economia 

tant a nivell de país com particular.  Aquest apartat es pot diferenciar en diferents casos com 

la pròpia confiança del consumidor, l’economia de les llars, el mercat laboral i l’economia 

genèrica de Barcelona. Amb dades obtingudes al Desembre de 2019, queden sintetitzades el 

recull d’una enquesta telefònica registrada per l’administració pública en la següent taula: 

Confiança del 

consumidor 

Economia de les 

llars 

Mercat laboral Economia de 

Barcelona 

C S E C S E C S E C S E 

90,0 73,7 106,3 105,2 93,9 116,4 82,2 71,0 93,3 82,8 56,3 109,2 

Taula 6: Índex de confiança del consumidor a Barcelona finals del 2019. 

C:Confiança             S:Situació             E:Expectatives 

Font: Ajuntament de Barcelona. Oficina Municipal de Dades. Departament d'Anàlisi, a partir del Baròmetre Municipal. 

4.3.2. Estructura sectorial del PIB 

Una altra dada que toca comentar i que es considerada la dada macroeconòmica per 

excel·lència a l’hora d’avaluar la salut de l’economia d’una determinada regió és el Producte 

Interior Brut (PIB). Aquesta dada expressa el valor monetari de la producció de bens i serveis 

de la ciutat de Barcelona durant un període determinat, en aquest cas trimestral.  Es calcula 

a partir de la producció de tots aquests bens i serveis, restant-hi els consums intermedis i 

afegint-hi els impostos nets que graben els productes. Si es mira des de l’oferta, avalua 

l’aportació dels principals sectors productius al conjunt de l’economia.  

En aquest apartat es mostrarà el pes que té cada sector dintre del PIB a Barcelona, per 

després poder fer un anàlisis posant en perspectiva quina és l’afectació real dintre de 

l’economia la seva evolució. Aquestes dades són les del 2019 i són proporcionades pel 

departament d’anàlisis de l’Ajuntament de Barcelona. 
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A continuació es mostra el pes que té cadascun dels 4 sectors principals dintre del PIB, on es 

podrà comprovar com els serveis és el principal motor econòmic de la ciutat i s’hi aporta una 

visió més particularitzada de com es composen [8]: 

 

Taula 7: Composició del PIB a Barcelona finals del 2019. 

4.3.3. RFD 

Seguidament, es presentarà un estudi sobre la Distribució Territorial de la Renda Familiar per 

càpita Disponible de Barcelona, que serà imprescindible per posteriorment poder determinar 

possibles relacions de l’impacte econòmic del virus als diferents districtes de la ciutat.  

Aquesta macromagnitud mesura els ingressos que disposen els residents d’un territori per 

destinar-los a consum o estalvi. Es calcula com a saldo del compte de rendes de les famílies, 

és a dir com a diferència entre recursos i usos [7]: 
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Tenint en compte totes aquestes característiques explicades, a continuació es mostren les 

últimes dades registrades amb números absoluts i precisos en unitats monetàries  per 

l’administració de la ciutat que corresponen a l’any 2017. A la vegada també s’adjunta l’índex 

proporcional amb una base al conjunt de la ciutat que es correspon a 100. 

 

Taula 8: RDF/càpita i índex en base 100 de cada districte de Barcelona al 2017. 

Font: Departament d'Anàlisi. Oficina Municipal de Dades. Ajuntament de Barcelona. 

Amb aquesta taula queda palès que aquells districtes amb una capacitat adquisitiva més 

elevada serien Sarrià – Sant Gervasi, Les Corts i l’Eixample. Per contrapartida aquells 

districtes econòmicament més humils es correspondrien a Nou Barris, Sant Andreu i Horta – 

Guinardó. 
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 Mapa 2: Renda Familiar Disponible per càpita als barris de Barcelona 
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4.3.4. Taxa de persones en edat de treballar aturades 

Finalment l’última dada que s’ha d’exposar per avaluar l’activitat econòmica de cada districte 

és el mercat de treball, per això ara es mostrarà l’atur que hi havia registrat a cada un d’ells a 

principis de 2020, és a dir just abans que s’expandís la pandèmia. Al conjunt de Barcelona la 

dada total era de 70.588 aturats. 

 

. Taula 9: Pes de l’atur en persones en edat de treballar a cada districte de Barcelona al 

Gener de 2020. 

*No es disposen de dades en funció de la població activa que seria l’atur real, el qual 

augmentaria. 

Amb aquesta taula es pot apreciar que aquells districtes on hi ha més persones aturades són 

Sant Martí, l’Eixample, Nou Barris i Sants – Montjuïc. Malauradament, aquesta columna al no 

ser en dades percentuals no és massa significativa, ja que en gran mesura depèn del nombre 

de població en edat de treballar de cada districte, que tal i com s’aprecia dista molt segons la 

zona en la que s’estigui, però sí que permet fer-se una idea general de en quins llocs hi ha 

més ocupació. 

Per tant, la dada més correcta en aquest cas és el percentatge d’atur en persones en edat de 

treballar de cada districte en funció del total de població activa que tenen. 

Veient aquestes dades es pot veure clarament com el barri amb una taxa més elevada és Nou 

Barris seguida per la de Ciutat Vella, Sant Andreu i Sant Martí. En contrapartida aquell districte 

on s’hi registra una major ocupació és Sarrià-Sant Gervasi, ja que només té un atur del 3,7%. 
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5. INCIDÈNCIA COVID-19 A LA 1ª ONADA 

En aquest capítol del projecte es mostrarà l’impacte que va tenir la COVID-19 tant en número 

de casos com amb les restriccions immediates que s’hi van aplicar per tal de poder aplanar la 

corba que va començar a pujar d’una forma totalment desproporcionada i així evitar el 

desbordament del sistema sanitari. A més a més, s’intentarà establir possibles correlacions 

entre el número de casos i altres paràmetres estudiats anteriorment com el nivell de renta i la 

densitat de població de cada districte. 

5.1. Declaració de l’estat d’alarma 

El dia 11 de Març, l’Organització Mundial de la Salut va elevar la situació de la COVID-19 

d’emergència de salut pública a pandèmica internacional, ja que es considerava que hi havia 

transmissió comunitària. Això va provocar que el govern espanyol declarés de forma gairebé 

inaudita l’estat d’alarma. Aquest estat només es pot declarar per alguna d’aquestes tres raons: 

catàstrofes naturals, crisis sanitàries o desproveïment de bens o serveis bàsics ( aliments, 

transports, medicaments, etc.) 

Els articles més rellevants d’aquest extens decret, pel que respecta a aquest projecte, publicat 

pel BOE són els següents [10]:  

Article 7: Limitació de la llibertat de circulació de les persones. 

Durant la vigència de l’estat d’alarma, les persones únicament podran circular per vies o 

espais públics per a la realització d’unes activitats específiques: Adquisició d’aliments, 

productes farmacèutics i de primera necessitat, assistència a centres sanitaris, desplaçament 

al lloc de treball, retorn a la residència habitual, per cuidar a persones dependents, per anar a 

entitats financeres i d’assegurances o alguna causa de força major degudament justificada. 

Article 8: Requises temporals i prestacions obligatòries. 

L’autoritat competent podrà acordar que es practiquin requises temporals de tot tipus de bens 

necessaris pel compliment de les finalitats previstes. 

Article 9: Mesures de contenció en l’àmbit de l’educació i de la formació.  

Suspensió de l’activitat educativa presencial en tots els centres i etapes, cicles, graus, cursos 

i nivells d’ensenyança contemplats. S’instaura l’educació en línia. 
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Article 10: Mesures de contenció en l’àmbit comercial, equipaments culturals, 

establiments i activitats recreatives, activitats d’hostaleria i restauració, i altres 

addicionals. 

Suspensió de l’apertura al públic de locals i establiments minoristes que no siguin considerats 

de primera necessitat. Tanmateix, se suspèn l’obertura al públic de museus, biblioteques i de 

tots aquells espais que desenvolupin espectacles públics com ara activitats esportives o d’oci. 

Pel que respecta al servei de la restauració, es limitarà exclusivament a l’entrega a domicili. 

Article 14: Mesures en matèria de transports. 

Es redueix l’oferta almenys al 50% del transport públic de viatgers per carretera, ferroviaris, 

aeri i marítims que estan sotmesos a contracte públic. 

Article 15: Mesures per garantir el proveïment alimentari. 

Proveïment alimentari en els llocs de consum i funcionament dels serveis dels centres de 

producció, permetent la distribució d’aliments des de l’origen fins els establiments comercials 

de venta al consumidor, incloent-hi magatzems, centres logístics i mercats en el destí. Al 

mateix temps, si és necessari s’estableixen corredors sanitaris per tal de poder desenvolupar 

el conjunt d’aquestes activitats si hi ha algun inconvenient. 

Aquestes són només alguns dels articles totals que es van decretar i que van paralitzar 

l’economia. Cal remarcar que a més a més a mitjans d’Abril es va decretar la paralització de 

tota activitat econòmica no essencial, cosa que encara va aprofundir més en l’aturada 

econòmica general. 

5.2. Incidència acumulada a cada districte 

A continuació es mostren les dades de casos que hi va haver de COVID-19 en els districtes 

de Barcelona durant els dos primers trimestres de 2020 que en el total de la ciutat va ser de 

12.046. Aquesta dada només són els detectats, ja que durant la primera onada no es van 

poder realitzar la quantitat de PCR necessaris degut a la manca de producció. 

Finalment, s’ha de remarcar que 177 casos de registre estan catalogats com a no disponibles. 
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Taula 10: Casos registrats els dos primers trimestres a cada districte de Barcelona 

Font: Agència de salut pública de Barcelona 

Si més no, aquestes dades no són del tot significatives ja que una altra vegada depenen en 

gran mesura del nombre de la població total, per tant es calcularà la incidència acumulada 

cada 100.000 habitants, que ha sigut l’indicador amb la que treballaven les administracions 

polítiques i sanitàries per poder seguir l’evolució de la pandèmia. En aquest cas la incidència 

serà calculada tenint en compte tots els casos durant el sis primers mesos de 2020. La fórmula 

per obtenir aquesta dada en el transcurs de la primera meitat d’any en cada districte és la 

següent: 

𝐼. 𝐴. =
𝑛º 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠

𝑛º 𝑑′ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑠
× 100.000 

 

Gràfic 1: Incidència acumulada als districtes de Barcelona 

Font: Observatori de districtes de l’Ajuntament de Barcelona 
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En aquest gràfic de barres es pot observar clarament com la incidència acumulada més 

elevada es troba en els districtes de Nou Barris, Horta - Guinardó i Sant Andreu ja que en tots 

aquests casos supera l’índex de 800.  

Pel que respecta als altres districtes, destaca que Ciutat Vella hagi sigut el menys afectat, 

mentre que la resta la tendència es bastant similar entorn uns 600 casos per cada 100.000 

habitants. 
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6. Conseqüències econòmiques i socials i mesures 

implementades 

Seguidament, s’analitzarà l’evolució durant els dos primers trimestres del 2020 dels principals 

indicadors econòmics i socials que conformen la ciutat de Barcelona i els seus respectius 

districtes. Al mateix temps, s’inclouran el conjunt de mesures que s’han instaurat per part de 

les institucions per intentar revertir aquesta situació i poder ajudar als components de la 

societat més perjudicats. 

6.1. Conseqüències econòmiques 

6.1.1. IPC i Confiança del Consumidor 

Segons dades de l’INE, que degut a les restriccions i basant-se amb les recomanacions de 

l’Eurostat ha hagut de seguir uns criteris diferents als convencionals, l’evolució de taxa anual 

d’inflació durant els mesos d’Abril, Maig i Juny, va representar una reducció del -0.5, -0.6 i -

0.7 respectivament, cosa que permet afirmar una considerable baixada de preus. Si més no, 

aquesta dada es relativament normal i comprensible en temps de crisis, ja que a causa de la 

incertesa del futur i l’augment de l’atur, els consumidors redueixen notablement la demanda. 

Tot i això, aquesta dada s’ha de tenir en consideració sobretot pel que fa a la zona euro, ja 

que el Banc Central Europeu per tal que pugui dur a terme la seva política es marca com 

objectiu tenir una inflació al voltant del 2%.Per tant, que l’IPC sigui negatiu, implica que el BCE 

segueixi injectant la liquiditat necessària als governs i que faci córrer el crèdit a l’economia 

real. A més a més, com que el consum està aturat s’impossibilita la pujada del tipus d’interès.  

Per altra banda, pel que fa a l’índex de Confiança del Consumidor, segons el darrer baròmetre 

del consistori, a data de Juny del 2020, es situava entorn els 94 punts, és a dir 11 punts per 

sota de la darrera dada presa mig any abans. Pel que fa a l’evolució dels components de la 

Confiança del Consumidor, es redueix considerablement la puntuació en els tres nivells que 

la composen, ja que la Confiança pren un valor de 72, la Situació de 46.6 i les Expectatives 

de 97.4. Aquestes dades, que seguidament es mostren de forma de taula a data de Juny del 

2020, només fa que demostrar l’estat de pessimisme que hi havia en la societat. 
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Confiança del 

consumidor 

Economia de les 

llars 

Mercat laboral Economia de 

Barcelona 

C S E C S E C S E C S E 

72,0 46,6 97,5 94,0 80,6 107,5 53,1 21,0 85,2 68,9 38,1 99,7 

Taula 11: Índex de confiança del consumidor a Barcelona al Juny del 2020 

C:Confiança             S:Situació             E:Expectatives 

Font: Ajuntament de Barcelona. Oficina Municipal de Dades. Departament d'Anàlisi, a partir del Baròmetre Municipal. 

6.1.2. PIB i els seus sectors 

Barcelona al igual que Catalunya i Espanya va patir una forta reducció del seu PIB, durant el 

segon trimestre del 2020, concretament del -19,8% en comparació amb el que hi havia el 

mateix trimestre de l’any anterior, segons les aproximacions realitzades per l’Oficina Municipal 

de Dades de l’Ajuntament de Barcelona. 

Un cop vist la brutalitat de l’impacte total del PIB que va patir la ciutat, es pot anar filant més 

prim per poder anar veient quins han sigut aquells sectors més afectats pels efectes 

devastadors de la pandèmia. En primer lloc s´hi destaquen quatre sectors ben diferenciats: 

agricultura, indústria, construcció i serveis, que com s’ha vist en la presentació és el més 

significatiu i on també s’hi poden diferenciar diferents categories que ja seran explicitades. 

Pel que fa a l’agricultura, que té un pes casi testimonial dintre del PIB  de la ciutat, tot i ser un 

sector que porta ja un temps on la seva taxa es va disminuint i que ha arribat fins i tot a portar 

revoltes per part dels seus treballadors ja que consideren que el sector s’està morint 

lentament, va aguantar prou bé l’impacte d’aquesta primera onada i es va mantenir bastant 

estable degut a que molts dels seus productes que se’n deriven són considerats de primera 

necessitat, i que òbviament durant el transcurs del confinament la gent seguia consumint. 

Pel que fa a la indústria, sí que va patir una davallada a nivells històrics del PIB, ja que la seva 

reducció va ser de gairebé del 19%.A més a més, aquest sector ja estava tocat abans de 

l’estat d’alarma tal i com es mostra en la taula específica que es veurà posteriorment. Tot això 

és degut a que moltes de les fàbriques van quedar completament paralitzades per la baixa 

demanda dels productes i per les condicions de treball dels empleats, ja que molts d’ells 

asseguraven que no es podia garantir la seva seguretat davant d’un hipotètic contagi.  
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Sobre la construcció, un dels que té un pes més elevat en el còmput total, es pot afirmar que 

durant el segon trimestre va ser el sector més afectat  amb una taxa interanual del -26,1%. El 

confinament va deixar desertes les obres i va anul·lar tant les licitacions públiques con tot tipus 

de contractacions.  

Finalment l’últim factor que s’ha de comentar és el del sector terciari, és a dir el dels serveis. 

En una ciutat com Barcelona tan cosmopolita i oberta l’exterior, és evident que també ha 

d’haver patit en gran manera, concretament amb una reducció de la taxa del -19,2%, després 

de venir d’una costant pujada en els trimestres previs a la irrupció d’aquest desastre natural. 

En aquest apartat, també és interessant desagregar el diferents subsectors que ho composen 

per veure quin ha sigut l’impacte real de forma específica: 

• Comerç, Hostaleria, Transport, Informació i comunicacions  

• Financeres, Immobiliàries, Professionals i Tècniques 

• AAPP, Educació, Sanitat, Serveis Socials i Personals 

Totes aquestes dades, van generar que el total de la baixada del PIB Intertrimestral fos del -

16,2%. En la següent taula, es mostra clarament com ha sigut aquesta evolució. 

 

Taula 12: Taxes interanual de variació del PIB a Barcelona. 

Font: Dt d’Anàlisi. Oficina Municipal de Dades. Ajuntament de Barcelona 

Un cop s’ha vist com han evolucionat a gran escala els principals motors econòmics en el 

conjunt de la ciutat, on s’ha observat que alguns sectors van quedar gairebé tocats de mort, 
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toca profunditzar per veure com s’han vist afectats els districtes a nivell particular, en funció 

de les pròpies característiques que tenen. 

6.1.2.1. Indústria 

Un dels sectors més perjudicats és el de la indústria, on malauradament l’administració pública 

només ofereix detalls en àmbit autonòmic. Si més no seguidament es mostraran les dades 

dels diferents factors que la composen per poder comprovar com ha sigut realment la reducció 

de l’activitat industrial i intentar relacionar-ho amb la ciutat de Barcelona. En la taula també 

apareix l’IPI (Índex de Producció Industrial), el qual s’expressa en percentatge i s’obté 

mitjançant la divisió del valor de la producció a preus constants d’un període determinat entre 

el valor d’un any base.  

 1r.tr.19 2n.tr.19 3r.tr.19 4t.tr.19 1r.tr.20 2n.tr.20 

CATALUNYA 

PIB industrial  -0,6 -0,1 -0,3 -0,4 -4,1- -19,4 

Índex Producció 

(IPI) 

 

-Total 0,1 -3,4 -0,1 -1,1 -5,9 -24,8 

-Consum 1,0 -4,6 1,8 -0,4 -2,3 -15,5 

-Equipament 2,6 -4,4 2,5 1,4 -11,7 -43,1 

-Intermedis -1,9 -6,1 -2,6 -3,0 -5,8 -24,1 

-Energia -1,4 11,7 7,8 ,3,0 -4,6 -16,0 

Taula 13: Indicadors de la variació interanual de l’activitat industrial a Catalunya. 

Font: Elaboració pròpia Ajuntament de Barcelona amb dades de l'Idescat, INE i Banco de España 

A Catalunya es pot veure que el total de la variació interanual és lleugerament superior al de 

la ciutat de Barcelona que era del -18,8% respecte el segon trimestre de l’any anterior. Si més 

no, s’extrapolaran les dades de l’Índex de Producció Industrial del nivell autonòmic per veure 

en quins àmbits la seva devaluació ha sigut més diferenciada. L’IPI, que mesura l’evolució de 

l’activitat productiva de les branques industrials, és a dir, de les indústries extractives, 

manufactureres i de producció i distribució va patir una baixada del 24,8%. Els àmbits més 

perjudicats es pot veure com van ser  els equipaments, o sigui,  el conjunt de béns materials, 
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tals com plantes industrials, maquinària, instal·lacions que es necessiten per al funcionament 

d’una unitat de producció i els intermedis que vindrien a ser els recursos materials necessaris 

pel conjunt del procés productiu, com ara matèries primes o combustibles. 

Per altra banda, si mirem l’evolució d’aquest sector en un factor que sempre és molt important 

com és el del comerç fora de les fronteres catalanes, la baixada de les operacions de 

compravenda amb la resta de països també és de nivells històric. 

 1r.tr.19 2n.tr.19 3r.tr.19 4t.tr.19 1r.tr.20 2n.tr.20 

Exportacions 1,4 4,8 4,9 4,5 1,6 -30,0 

Importacions 4,3 4,0 6,1 5,0 -3,4 -35,5 

Taula 14: Variació interanual de les exportacions importacions industrials a Catalunya 

Font: Idescat i DataComex 

Tot i que durant el primer trimestre degut a la bona inèrcia arrossegada dels trimestres 

anteriors, i que els 2 primers mesos encara no hi havia l’impacte de la pandèmia el cop es va 

poder suportar on fins i les exportacions van créixer, el segon trimestre es pot observar com 

la baixada ha estat en ambdós casos per sobre del 30% respecte el nivell que van tenir durant 

la mateixa època de l’any anterior. 

Pel que fa en l’impacte que ha tingut en els diferents districtes de la ciutat de la capital 

catalana, es pot analitzar respecte la distribució territorial en funció de l’ús de sòl agregat, que 

és directament la quantitat de terreny que en el 2019 ja estava totalment especialitzat per a la 

industrialització i que ens servirà com a referència per veure en quins llocs realment aquest 

sector estava més desenvolupat.  

Cal remarcar que pel fet que algú treballi en una determinada zona, òbviament no implica que 

hi resideixi, però si que ens permet poder-nos fer una idea general de l’activitat econòmica del 

districte i veure en quins aspectes s’ha vist més afectada. 

Les pertinents dades totals queden recollides en la següent taula:  
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Taula 15: Distribució del sòl industrial total als districtes de Barcelona al 2019. 

Es pot veure clarament que en aquest sentit el districte que s’ha vist més perjudicat és el de 

Sants – Montjuïc, ja que per molta diferencia és el que té aprovada en els darrers dos anys 

una superfície més elevada dedicada a l’explotació d’aquest, en gran part gràcies al complex 

de la Zona Franca, considerat una dels principals parcs industrial i logístics d’Europa.  Per 

altra banda, es pot apreciar com Gràcia, Les Corts o l’Eixample en quest sentit serien els 

menys afectats ja que són les que tenen menys dimensions de terreny destinades al sector 

industrial. 

6.1.2.2. Construcció 

Pel que fa al sector de la construcció, el més perjudicat, es poden veure les dades de la 

quantitat d’habitatges iniciats i acabats durant aquest període de temps. En aquest sentit, 

primer de tot s’hauria de parlar sobre el sòl disponible a la ciutat i com es gestiona per tal que 

el terreny sigui edificable i donar-li la utilitat que es consideri pertinent. Actualment, amb el 

darrer pla d’habitatge instaurat per l’alcaldessa es calcula que entre immobles de protecció 

oficial i habitatge lliure, hi ha una capacitat de construcció d’aproximadament 40.000 pisos. 

Les zones que es consideren amb un creixement potencial més gran queden reduïdes 

bàsicament en tres reserves: La Marina del Prat Vermell a Sants-Montjuïc que es tracta d’una 

gra àrea dividia en 14 sectors on antigament hi havia una alta activitat industrial, Sagrera-Sant 

Andreu que és una operació entorn a la futura estació de tren d’alta velocitat  i la 22@ que 

també és coneguda com el districte de la Innovació on es pretén transformar 200 hectàrees 

del sòl industrial del barri del Poble Nou, al districte de Sant Martí on a la zona de Glòries 

també es preveu fer habitatge social. 

Finalment altres districtes que es consideren que tenen capacitat per construir, serien Nou 

Barris i Horta-Guinardó, ja que el pla d’habitatge les remarca com a zones amb una alta 

capacitat d’explotació.  

 

DISTRICTE Indústria total (m2) 

Ciutat Vella 562.384 

Eixample 11.586  

Sants - Montjuïc 10.550.473 

Les Corts 12.358 

Sarrià – Sant Gervasi 62.303 

Gràcia 7.005 

Horta - Guinardó 33.035  

Nou Barris 187.642 

Sant Andreu 1.087.321 

Sant Martí 1.355.170  
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A continuació es mostren una taules on es veu numèricament l’evolució dels habitatges 

començats i acabats en els darrers temps en cada districte. 

Taula 16: Habitatges iniciats en els districtes de Barcelona. *sm=semestre 

Font: Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana. Generalitat de Catalunya. 

Taula 17:Habitatges finalitzats en els districtes de Barcelona. *sm=semestre 

Font: Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana. Generalitat de Catalunya. 

En aquestes taules es pot observar els habitatges registrats en el primer semestre del 2020. 

S’hi destaca com aquells districtes amb més sòl han resistit de millor manera l’impacte de la 

pandèmia ja que Nou Barris i Sant Andreu han fins i tot millorat les dades del 2019, i s’han 

situat al capdavant de l’activitat constructora. Horta-Guinardó també es manté gairebé estable, 

mentre tots els altres tot i és cert que són dades de mitjans d’any es pot veure com han patit 

una baixada a nivells històrics, i per tant han sigut els més perjudicats en aquest aspecte.  

 

INICIATS 
DISTRICTE 2016 2017 2018 2019 1r.sm.2020 

Ciutat Vella 47 5 43 87 0 
Eixample 183 199 253 273 60 

Sants - Montjuïc 222 228 184 712 80 
Les Corts 109 84 21 32 5 

Sarrià – Sant 
Gervasi 

85 36 98 155 9 

Gràcia 30 85 266 10 36 
Horta - Guinardó 77 130 146 166 142 

Nou Barris 79 38 27 15 105 
Sant Andreu 102 147 368 142 49 
Sant Martí 299 421 786 239 314 

ACABATS 
DISTRICTE 2016 2017 2018 2019 1r.sm.2020 

Ciutat Vella 4 0 52 15 0 
Eixample 239 156 22 178 64 

Sants - Montjuïc 79 234 260 149 69 
Les Corts 119 38 28 32 18 

Sarrià – Sant 
Gervasi 

39 69 98 80 35 

Gràcia 137 5 125 74 35 
Horta - Guinardó 200 54 61 154 22 

Nou Barris 65 101 124 44 38 
Sant Andreu 200 143 138 122 308 
Sant Martí 209 239 343 221 179 
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6.1.2.3. Serveis 

Per acabar, toca analitzar l’últim factor del PIB que s’ha esmentat anteriorment i que és cabdal 

en una ciutat com Barcelona, que són els serveis. En aquest cas, com en el de la indústria, 

només servirà per fer-se una idea del districte en general i veure de quina salut econòmica 

disposa en el seu conjunt, ja que una persona encara que treballi en una zona no implica que 

hi resideixi. Com quan s’ha esmentat com havia evolucionat el PIB total dels servei s’ha 

discernit en 3 aspectes diferents que a continuació es mostraran de forma detallada i concisa. 

Amb el primer que es centrarà serà amb el que és conegut com equipaments, que 

urbanísticament parlant està directament vinculat al conjunt d’activitats humanes d’interès 

públic, social o comunitari. En definitiva es refereix a l’apartat d’educació, sanitat i serveis 

socials entre d’altres, que com s’ha vist en anterioritat és el que s’ha vist menys perjudicat 

amb una reducció respecte el segon trimestre del 2019 del -6,1%. 

Per aquesta dada es seguirà el patró anterior i per tant es farà a partir de la superfície en m2 

segons ús del sòl agregat per veure quins són els districtes on hi imperen en més mesura 

aquests serveis.  Les dades queden recollides en la següent taula: 

Taula 18: Distribució del sòl en equipaments  total als districtes de Barcelona al 2019. 

Font: Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Informàtica. Departament del Pla de la Ciutat. 

En aquest aspecte no es poden treure masses conclusions ja que al tractar-se de  serveis que 

es poden considerar essencials, en molts casos han seguit operatius i per tant, com s’ha vist, 

la baixada del seu PIB no ha sigut massa significativa. Si més no, un altre cop el que té més 

terreny destinat als equipaments torna a ser Sants – Montjuïc, cosa que pot sobtar ja que no 

és el districte amb més habitants. 

Seguidament s’analitzarà l’aspecte relacionat amb els serveis de finances i immobiliàries. 

Primer de tot es podria mostrar una taula amb el sòl destinat a oficines, però tenint en compte 

que es va imposar la obligatorietat del teletreball no tindria massa sentit ja que la gent en 

DISTRICTE Equipaments (m2) 

Ciutat Vella 520.994 

Eixample 557.812 

Sants - Montjuïc 2.051.416 

Les Corts 1.506.189 

Sarrià – Sant Gervasi 1.518.850 

Gràcia 458.765 

Horta - Guinardó 1.459.604 

Nou Barris 809.692 

Sant Andreu 517.496  
 

Sant Martí 872.339 
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aquest cas podia seguir realitzant les seves feines des de les seves respectives llars. Llavors 

toca analitzar com va evolucionar el mercat immobiliari durant  els dos primers trimestres del 

2020. Per començar es mostraran els canvis que hi va haver durant el segon trimestre en 

termes de lloguers, tant per número total com per diferència en els preus. 

Taula 19: Nombre de contractes de lloguer del 2n trimestre del 2019 i 2020. 

Font: Generalitat de Catalunya. Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori, a partir de les fiances de lloguer dipositades a     

l'INCASÒL. 

En aquesta taula es pot veure que al tractar-se d’una època en la que ja s’havia decretat el 

confinament, el nombre de lloguers va caure en picat. Malgrat això, s’aprecia que la caiguda 

va ser relativament uniforme en tots els districtes, cosa que no permet afirmar si un d’ells va 

ser especialment perjudicat. Si ara ens fixem en la diferència en el preu del lloguer mensual, 

s’obté la següent taula: 

Taula 20: Preu mitjà de lloguer mensual 2n trimestre al 2019 i 2020. 

Font: Generalitat de Catalunya. Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori, a partir de les fiances de lloguer dipositades a 

l'INCASÒL 

Tenint en compte que Barcelona és una ciutat on els preus dels lloguers anaven creixent 

DISTRICTE 2n T 2019 2n T 2020 Diferència 

Ciutat Vella 1.117 476   -57,38% 

Eixample 2.570 1.216  -52,68% 

Sants - Montjuïc 1.237 565 -54,32% 

Les Corts 547   224   -59,04% 

Sarrià – Sant Gervasi 1.291 581   -54,99% 

Gràcia 1.203 546 -54,61% 

Horta - Guinardó 1.081  477 -55,87% 

Nou Barris 811 411 -49,32% 

Sant Andreu 742 388 -47,70% 

Sant Martí 1.461  688 -52,90% 

DISTRICTE 2n T 2019 2n T 2020 Diferència 

Ciutat Vella 960,2 887,7  -7,55% 

Eixample 1.073,3 1.067,8 -0,51% 

Sants - Montjuïc 837,4 842,3 0,58% 

Les Corts 1.131,5 1.112,9  -1,64% 

Sarrià – Sant Gervasi 1297,7 1.279,5 -1,4% 

Gràcia 957,6 964,9 0,76% 

Horta - Guinardó 957,6 802,2 -16,22% 

Nou Barris 704,7 673,4  -4,44% 

Sant Andreu 787,6 801,4 1,75% 

Sant Martí 949,4  907,5  -4,41% 
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desmesuradament durant els últims temps, l’efecte de la pandèmia va provocar que en el 

segon trimestre del 2020 la demanda disminuís i en conseqüència els preus també baixessin. 

Crida l’atenció que aquesta caiguda s’accentua sobretot en el barri d’Horta on cau més d’un 

16%. 

Finalment també es pot veure l’evolució de la compravenda d’habitatges nous registrada 

interanualment durant els darrer dos trimestres que és on es comencen realment a apreciar 

diferències. Concretament es mostraran en un primer lloc l’habitatge nou total i el preu en € 

de cada metre quadrat construït. 

Taula 21: Nombre de nous habitatges 2n trimestre 2019 i 2020. 

Font: Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España. Dades publicades al web del 

Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 

 

Taula 22: Preu €/m2 nous habitatges 2n trimestre 2019 i 2020. 

Font: Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España. Dades publicades al web del 

Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

 

DISTRICTE 2n T 2019 2n T 2020 Diferència 

Ciutat Vella 295 165 -44,06% 

Eixample 360 284 -21,11% 

Sants - Montjuïc 357 346 -3,08% 

Les Corts 176 104 -40,90% 

Sarrià – Sant Gervasi 273 141 -48,35% 

Gràcia 272 167 -38,60% 

Horta - Guinardó 393 221 -43,76% 

Nou Barris 337 222 -34,12% 

Sant Andreu 423 208 -50,82% 

Sant Martí 665 304 -54,28% 

DISTRICTE 2n T 2019 2n T 2020 Diferència 

Ciutat Vella 4.513,9 4.330,1 -4,07% 

Eixample 5.236,2 4.702,2 -10,19% 

Sants – Montjuïc 3.793,9 3.443,1   -9,24% 

Les Corts 5.086,0   5.163,1 1,51% 

Sarrià – Sant Gervasi 5.415,5 5.157,0 -4,77% 

Gràcia 4.401,2  4.483,1 1,86% 

Horta - Guinardó 3.037,0 3.194,8 5,19% 

Nou Barris 2.206,7 2.464,4 11,67% 

Sant Andreu 3.328,2 3.133,7 -5,84% 

Sant Martí 4.014,7 3.714,6 -7,47% 
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El nombre d’habitatges construïts que es van vendre també va baixar d’una forma més que 

considerable, destacant-hi sobretot els ubicats a Sant Andreu i Sant Martí. Pel que respecta 

als preus referents a cada metre quadrat, en la majoria dels casos també disminueix, però 

sorprèn el cas de Nou Barris on augmenta més d’un 11%. 

Finalment pel que respecta al comerç, hi ha diferents besants: comerç, hostaleria, turisme, 

informació i transport, entre d’altres. Primerament es mostra l’evolució de la despesa mitjana 

setmanal amb targeta als comerços de Barcelona, en base 100. 

 

Gràfic 2: Valor mitjà de les transaccions al comerç de Barcelona al 2020. (Dades setmanals. 

Índex gener=100) 

Font: Dt d’Anàlisi. Oficina Municipal de Dades. Ajuntament de Barcelona 

Es veu clarament com amb la imposició de l’estat d’alarma la despesa es redueix en més d’un 

60% fins pràcticament el mes de Maig que és quan torna a estar a uns nivells amb un índex 

de 40. A partir d’aquí, la corba ja pren una forma ascendent durant el total del segon trimestre 

arribant pràcticament al Juny un altre cop a l’índex de 100. 

Si s’analitza l’evolució que van tenir la resta de sectors, la gràfica adjunta que pren la següent 

forma els mostra de forma referenciada. 
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Gràfic 3: Valor mitjà de les transaccions per Grans Sectors a  Barcelona al 2020.( Dades 

setmanals. Índex gener=100) 

Font: Dt d’Anàlisi. Oficina Municipal de Dades. Ajuntament de Barcelona 

Es pot apreciar que l’únic sector que va sortir afavorit és el de béns i serveis de primera 

necessitat, conseqüència directa que fossin els que van poder seguir operatius. A més a més 

durant el mes de Març fins i tot va augmentar de forma considerable producte de l’estat 

d’incertesa que es va instaurar en la població i va provocar que anessin a comprar en massa 

aquest tipus de productes per tal de prevenir un possible desproveïment dels mateixos. Pel 

que fa a la resta dels serveis el seu consum va ser pràcticament nul en molts d’ells ja que 

directament estaven tancats. Si més no caldria comentar la sorpresa que tot i la implementació 

del teletreball el consum en tecnologia també va disminuir moltíssim. 

Finalment la gràfica que representaria un tema que més endavant s’estudiarà amb més 

profunditat que inclou l’allotjament  i l’hostaleria és la que es mostra a continuació: 
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Allotjament, Bars i Restaurants 

Gràfic 4: Valor mitjà de les transaccions per allotjament i hostaleria de Barcelona al 2020 

(Dades setmanals. Índex gener=100) 

Font: Dt d’Anàlisi. Oficina Municipal de Dades. Ajuntament de Barcelona 

Clarament l’allotjament és un dels sectors més afectats ja que no ha sigut capaç de recuperar 

els nivells previs a la pandèmia. En canvi, bars i restaurants sí que han aconseguit, tot i que 

molt a poc a poc, acostar-se a l’índex mitjà. 

Finalment, per veure quina ha estat l’afectació a nivell global en els districtes, s’ha establert 

una gràfica a partir de la despesa mitjana setmanal amb targeta que s’ha registrat en el 

transcurs del temps. Seguidament es mostra aquesta gràfica amb tots els districtes ben 

diferenciats: 
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Gràfic 5: Despesa mitjana setmanal als districtes de Barcelona al 2020 (Dades setmanals. 

Índex gener=100) 

Font: Dt d’Anàlisi. Oficina Municipal de Dades. Ajuntament de Barcelona 

Els districtes que inclús van estar per sobre la mitjana durant el transcurs més difícil per 

l’economia són Horta – Guinardó, Nou Barris i Sants – Montjuïc, cosa que podria estar 

estretament relacionada amb el fet que el comerç de proximitat és molt abundant i que són 

districtes de caire residencial de gent local. En contrapartida, a causa del monumental 

descens del turisme, un sector que a continuació s’explicarà, districtes com l’Eixample i Ciutat 

Vella són els més perjudicats amb molta diferència. 

El turisme, com es lògic, va patir unes pèrdues històriques. Si més no, es pot fer de forma 

ràpida, ja que s’ha de tenir en compte que durant els mesos més durs de la pandèmia, entre 

finals de Marc i Juny tots els hotels van romandre tancats a causa de l’ordre de suspensió de 

l’obertura al públic d’allotjament turístic. En definitiva, el sector turístic en aquest sentit va estar 

completament paralitzat tal i com s’aprecia en el gràfic 4 on no va haver-hi transaccions en 

hotels o pisos turístics. 

Per acabar, es mostra una taula resum on es pot apreciar en quina mesura ha afectat la 

primera onada en els diferents sectors en funció dels valors que s’acaben de comentar. 
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Taula 23: Comparativa d’evolució dels indicadors durant la 1a onada als districtes de 

Barcelona 2020 

 

 

Respecte els serveis la classificació s’ha centrat partint de les places hoteleres de cada 

districte sent clarament l’Eixample i Ciutat Vella els més perjudicats tal i com es pot veure en 

l’observatori del turisme de Barcelona[31] , i per tant s’hi posa el vermell . A més a més s’hi ha 

afegit Gràcia degut a la seva àmplia oferta de bars i restauració que també va quedar 

completament aturada. 
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6.1.2.4. Evolució de les persones en edat de treballar aturades 

Finalment l’última dada laboral que cal veure és l’evolució al llarg del segon trimestre  de l’atur 

que degut a la paralització de l’economia lo mes normal seria que hagués augmentat. 

Primerament es mostra una taula amb dades a partir de nombres de persones registrades a 

l’atur. 

Taula 24: Evolució de l’atur en nombre de persones als districtes de Barcelona al 2020 

 
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya. 

Es pot veure com respecte al Gener va haver-hi un augment considerable en tots els districtes 

del nombre d’aturats. Almenys la pujada es va estabilitzar durant els mesos del segon 

trimestre, ja que entre Març i Maig la diferència agafa tònica d’augment constant en tots els 

districtes. 

Si més no, per ser més realistes seguidament es mostra com va anar evolucionant el 

percentatge de persones aturades: 

Taula 25: Evolució percentual de les persones en edat de treballar aturades als districtes de 

Barcelona al 2020. 

DISTRICTE Març Abril Maig Juny 

Ciutat Vella 6.988 8.098 8.602 8.937 

Eixample 10.237 11.725 12.460 12.752 

Sants - Montjuïc 8.946 10.258 10.814 11.107 

Les Corts 2.900 3.327 3.494 3.545 

Sarrià – Sant 
Gervasi 

3.676 4.205 4.398 4.493 

Gràcia 5.073 5.813 6.077 6.258 

Horta - Guinardó 8.146 9.225 9.708 9.876 

Nou Barris 10.113 11.348 11.882 12.320 

Sant Andreu 7.675 8.476 8.803 8.915 

Sant Martí 12.146 13.497 14.002 14.316 

DISTRICTE Març Abril Maig Juny 

Ciutat Vella 8,4% 9,7% 10,3% 10,7% 

Eixample 5,7% 6,5% 6,9% 7,0% 

Sants - Montjuïc 7,0% 8,1% 8,5% 8,7% 

Les Corts 5,8% 6,7% 7,0% 7,1% 

Sarrià – Sant 
Gervasi 

3,9% 4,5% 4,7% 4,8% 

Gràcia 6,2% 7,1% 7,5% 7,7% 

Horta - Guinardó 7,3% 8,3% 8,7% 8,9% 

Nou Barris 9,1% 10,2% 10,7% 11,1% 

Sant Andreu 7,9% 8,7% 9,0% 9,1% 

Sant Martí 7.7% 8,5% 8,8% 9,0% 
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Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya. 

 

Per tal de veure quin és el districte en el qual l’atur va augmentar d’una forma més 

pronunciada, seguidament es proporciona una gràfica amb la diferència percentual que ha 

patit cadascun d’ells. La diferència vindrà representada a partir del percentatge d’atur que hi 

ha entre les dades del Gener 2020, que es troben en apartats superiors de l’informe i que es 

corresponen abans de la pandèmia i el corresponent estat d’alarma, amb les dades de Juny 

que es poden veure clarament en la taula que s’acaba d’adjuntar. 

Aquest augment es calcula de la següent manera: 

𝐴𝑢𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑡𝑢𝑟 = (
% 𝐽𝑢𝑛𝑦 2020 − % 𝑀𝑎𝑟ç 2020

% 𝑀𝑎𝑟ç 2020
) ∗ 100 

El gràfic de barres discretitzat corresponent es mostra a continuació:  

 

Gràfic 6: Augment percentual de l’atur als districtes de Barcelona Gener-Juny 2020 

En el gràfic es pot veure com Ciutat Vella, un sector clarament destinat al servei turístic que 

va ser pràcticament nul és el que va tenir un augment percentual més elevat durant els dos 

primers trimestres de 2020. Altres districtes com Gràcia i Sants - Montjuïc molt enfocats en el 

comerç i també són dels meus perjudicats. 

Per altra banda, destaca el fet que districtes amb rendes baixes com ara Sant Andreu i Sant 

Martí l’augment no es massa pronunciat, cosa que es pot associar al fet que ja de per si tenien 

una taxa d’atur elevada comparada amb la resta de districtes. 
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6.2. Conseqüències socials 

Tal i com s’ha vist al llarg de l’informe, aquells col·lectius més vulnerables seran un altre cop 

els que surtin més colpejats d’aquesta crisi sanitària. D’aquí se’n generen una sèrie de 

conseqüències a diferents nivells que a continuació s’explicaran de forma detallada. 

• Sensellarisme: Durant el confinament es va accentuar la necessitat de crear encara 

més allotjaments temporals d’emergència. Si més no, en aquest cas l’objectiu principal 

no era només poder proporcionar els àpats diaris i un sostre, sinó també gestionar uns 

equipaments que poguessin fer front a possibles contingències a causa del virus, com 

ara contagis i posteriors aïllaments, a la vegada que s’adaptaven tot tipus de mesures 

preventives. En el cas de la ciutat de Barcelona, durant les primeres setmanes de 

l’estat d’alarma, l’Ajuntament conjuntament amb entitats socials van elaborar un pla 

de contingència i van garantir un seguit d’equipaments residencials i d’allotjament per 

a persones sense llar: 

o Un centre de 58 places per donar resposta a emergències meteorològiques 

o Espai d’allotjament d’emergència de 59 places per a dones. 

o Espai de 30 places en habitacions individuals per a persones sense llar amb 

símptomes de Covid-19 lleus. 

o Dos espais amb capacitat màxima de 225 places en pavellons a la Fira de 

Barcelona. 

o Un centre de 75 places per a persones sense llar amb addicions a drogues i 

alcohol. 

o Centre d’acollida per a 42 joves sense llar. 

Si més no, tal i com remarca l’informe FEANTSA ( Fourth Overview of Housing 

Exclusion in Europe) el refugi no és habitatge. Afirmen que els estats de la UE han 

d’articular opcions per accedir a l’habitatge, ja que en cas contrari les persones ateses 

pels serveis socials quedaran condemnades a viure a centres residencials o a lloguers 

precaris fins a recaure en el sensellarisme. A més a més, un cop passi la pandèmia la 

precarietat laboral augmentarà cosa que encara impossibilitarà en més mesura l’accés 

a l’habitatge i hi haurà un risc d’exclusió social més elevat. Amb tota probabilitat això 

comportarà la construcció immediata de mes allotjaments temporals, però el problema 

de fons persistirà. En definitiva, si no hi ha un gir radical en les polítiques d’habitatge i 

de garantia de rendes que freni la caiguda de la pobresa en la que es veuran 

involucrades cada cop més famílies, les entitats socials no podran fer res més que 
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desplaçar la gent que viu al carrer cap a pensions, albergs o altres centres residencials 

de manera temporal.[24] 

• Salut mental: Es tracta d’un dels temes més infravalorats durant el transcurs de la 

pandèmia i per tant toca fer-hi una menció especial a continuació. A causa del 

confinament, l’aïllament, no poder-se acomiadar del éssers estimats  i la crisi sanitària 

i econòmica els experts afirmen que al voltant d’un 30% dels barcelonins pateixen 

trastorns de salut mental, arribant-ho a considerar com la pandèmia silenciosa. En 

concret hi destaquen l’ansietat, l’angoixa, la depressió o l’estrès posttraumàtic. 

Per tal de poder minimitzar les conseqüències que se’n puguin generar en un futur, 

l’ONU recomana 3 accions urgents: 

 

1. Aplicar un enfocament dirigit a tota la societat per a promoure, protegir i cuidar 

la salut mental. 

2. Garantir la disponibilitat d’emergència de suport a la salut mental. 

3. Donar suport a la recuperació del Covid-19 construint serveis de salut mental 

per al futur. 

En definitiva, tal i com reclama la senyora Marta Poll, directora de la Federació de 

Salut Mental de Catalunya, de cara al futur cal activar i invertir en propostes i 

estratègies orientades a l’acció comunitària. És important promoure l’increment de 

recursos personals i les relacions de cooperació, especialment entre aquelles 

persones i territoris amb menys capacitat econòmica com per poder accedir a un 

servei privat. Això permetria evitar situacions d’exclusió, fer front a la precarietat i 

garantir els suports a la gent més vulnerable des d’un punt de  vista emocional. 

• Desallotjaments: Tot i el decret extraordinari que va prohibir els desnonaments 

durant l’estat d’alarma, aquest és un problema sistèmic que pateix la ciutat de 

Barcelona i un cop passat l’estiu es van tornar a produir de forma massiva. La 

vulnerabilitat de persones grans o amb malalties cròniques, nuclis monoparentals 

femenins o famílies nombroses amb greus problemes econòmics han sigut els 

principals motius pels quals no han pogut afrontar el pagament dels respectius 

lloguers.  

Amb dades de la Unitat Antidesnonaments de Barcelona durant el període del 14 de 

Setembre al 23 d’Octubre de 2020, es van emetre un total de 443 ordres judicials de 

desnonament. Un 80% d’aquestes són dirigides a unitats familiars que viuen sota el 

llindar de la pobresa, compleixen els requisits per accedir a un habitatge públic i per 

tant haurien de tenir dret a rebre una oferta de lloguer social segons les lleis 

d’emergència d’habitatge vigents a Catalunya. Si més no, tot i disposar d’informes de 

vulnerabilitat social i econòmica, la regulació deixa aquestes famílies fora de la 
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moratòria i se’ls hi obra un procés d’expulsió. Seguidament es mirarà com ha quedat 

el mapa de desnonaments de la ciutat i es mirarà si aquelles zones més castigades 

econòmicament en són les més perjudicades.[22] 

 

 

Mapa 3: Nombre de desnonaments en els districtes de Barcelona entre Setembre i Octubre 

de 2020 

Font: Ajuntament de Barcelona. Unitat Antidesnonaments de Barcelona 
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Al mateix temps s’aprofita per mostrar quines han sigut les causes principals d’aquests 

desallotjaments: 

 

Gràfic 7: Motius principals dels desallotjaments a la ciutat de Barcelona 

Font: Ajuntament de Barcelona. Unitat Antidesnonaments de Barcelona 

En aquest gràfic es pot apreciar com les causes principals són l’ocupació precària de pisos 

buits que generalment són propietat dels bancs (38,12%) i la impossibilitat de fer front el 

lloguer a causa de les rendes baixes (33,41%). A continuació es mostra un gràfic de correlació 

entre número de desnonaments i rendes disponibles per tal de verificar en els districtes 

aquesta dada: 

 

Gràfic 8: Correlació entre RDF/càpita i desallotjaments als districtes de  la ciutat de 

Barcelona. 
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Tot i que en alguns districtes hi ha molts més habitatges que en d’altres, si que es pot veure 

com es compleix que en aquells districtes on la renda és més baixa s’han produït més 

desnonaments, com és el cas de Nou Barris. L’únic cas que distorsiona la mostra es Horta-

Guinardó produint que el coeficient de determinació no sigui molt elevat. 

 

• Despoblació: Una altra de les conseqüències que ha tingut el confinament és la nova 

forma de vida que han adaptat alguns ciutadans. Han decidit abandonar la ciutat per 

instal·lar-se en altres municipis de caire més natural i tranquil. A partir de dades 

facilitades per l’estudi El moviment migratori de Barcelona en temps de COVID-19 [19] 

entre els mesos de gener i desembre s’hi destaquen els següents fets: 

o La ciutat ha trencat amb la tendència ascendent dels últims anys i està perdent 

població. 

o El component migratori ha variat de signe i l’emigració és superior a la d’anys 

anteriors. 

o L’emigració incrementa significativament la preferència cap a municipis amb 

poca població i fora de l’àrea metropolitana de Barcelona. 

o Aquests emigració prové principalment dels districtes amb un nivell de renda 

mitja-alt. 

 

Seguidament es mostren unes gràfiques que suporten el que s’acaba de 

comentar: 

 

Gràfic 9: Evolució de la població mensual observada i estimada a Barcelona 

entre 2006-2020 

Font: Ajuntament de Barcelona. El moviment migratori de Barcelona en temps de COVID-19 

En aquesta gràfica es pot veure com es trenca totalment la tendència a l’alça que estava tenint 

la quantitat de població de Barcelona patint una remarcable davallada. 

L’última gràfica que s’adjunta és la que demostra que els barris amb una renta més elevada 

és on hi ha hagut més moviment, generalment cap a empadronar-se al que eren segones 

residències. 
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Mapa 4: Distribució territorial de la migració dels barris de Barcelona entre gener i 

setembre del 2020 

Font: Ajuntament de Barcelona. El moviment migratori de Barcelona en temps de COVID-19 

Hi ha un total de 26 barris on s’hi ha registrat una partida de més del 6% respecte la seva 

població abans que esclatés la pandèmia. Hi destaquen casos com el de Pedralbes, Les Tres 

Torres, el Putxet i el Farró i la Vila Olímpica del Poblenou, on hi viuen les classes més 

benestants de la capital catalana. 

• Qualitat ambiental: Una de les poques coses positives que se’n pot extreure de la 

pandèmia és la qualitat de l’aire que hi va haver durant el confinament. Es van registrar 

per primera vegada els nivells recomanats per l’OMS, ja que a causa de la reducció 

del trànsit d’un 75% en la ciutat s’ha reduït el NO2 en un 43% i el PM10 en un 21%. 

Si mirem la evolució dels nivells de NO2 a les diferents estacions de Barcelona, podem 

apreciar com la caiguda es bastant proporcional en totes elles [20]: 
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Gràfic 10: Nivells registrats d’NO2 registrats a les estacions de Barcelona al 2020 

Font: Agència de Salut Pública 

En la gràfica es pot veure com en totes les estacions dels diferents districtes van aconseguir 

estar considerablement per sota dels 40 ug/m3 que marca l’OMS. Si més no, un cop es va 

tornar a l’anomenada “nova normalitat” els índex han tornat a créixer fins els nivells previs de 

la pandèmia, cosa que hauria de fer replantejar el model de circulació i comunicacions de la 

ciutat. Millorant els nivells de contaminació s’aconsegueix disminuir: 

• Mortalitat. 

• Malalties cardiovasculars. 

• Malalties respiratòries. 

• Càncer de pulmó. 

• Diabetis. 

• Retard creixement fetal. 

• Efectes cognitius. 

Per tal de minimitzar aquest impacte l’Ajuntament està impulsant una sèrie de mesures per tal 

d’incentivar una mobilitat sostenible i reduir els desplaçaments amb vehicle privat: 

• Promoure el vehicle elèctric: Implementació de nous punts de càrrega arreu de la 

ciutat i servei de Bicing amb estacions de bici elèctrica. 

• Zona de baixes emissions: Delimitació d’una zona de protecció ambiental on 

restringeix la circulació als vehicles més contaminants. 

• Ús de la bicicleta: S’ofereix una àmplia oferta de carrils bici, millora de la senyalització 

i més aparcaments per a bicicletes. 
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• Afavorir vehicles menys contaminants: A partir de la classificació ambiental, 

s’incentiven els vehicles menys contaminants (impostos, aparcament...) 

• Transport públic sostenible: Millora de la xarxa del transport públic, connexió del 

tramvia i ampliació de la xarxa de bici. 

• Facilitar la dispersió de partícules en suspensió: El reg de carrers i places permet 

reduir la presència de les partícules en suspensió (PM10), una pols contaminant 

perjudicial per la salut. 

6.3. Mesures econòmiques 

Per tal de poder revertir el efectes negatius que ha suposat la paralització econòmica s’han 

establert una sèrie de mesures que en molts casos han resultat del tot insuficients. 

Seguidament es sintetitzaran les principals reflexions que es van extreure en els debats 

virtuals sobre la COVID-19, impulsat pel Centre d’Estudis de Temes Contemporanis en 

col·laboració amb els CADS i el Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda a 

través de la visió de persones expertes del món econòmic. Els principals ponents van basar 

les seves visions a partir d’intentar pal·liar les desigualtats generades com una oportunitat per 

canviar el model tecnològic, energètic i social. Al mateix temps, el Conseller  d’Acció Exterior, 

Relacions Institucionals i Transparència d’aquell moment, el senyor Bernat Solé, assegurava 

que per part de la Generalitat es volia liderar una mirada llarga i inclusiva centrada en la 

vulnerabilitat per tal d’evitar els errors que es van fer en crisis anteriors. 

Al ser una xerrada post confinament, en aquell moment encara imperava la incertesa com a 

element central, tot i que ja es començava a notar com a partir que s’anaven reduint les 

restriccions les despeses tornaven a augmentar mica en mica. Un dels que va exposar la seva 

opinió, va ser Albert Carreras el catedràtic d’Història Econòmica de la Universitat Pompeu 

Fabra que va comentar que com es tracta d’una crisi generada per les autoritats públiques 

per una qüestió de salut en comptes de per motius econòmics, això obligava a enginyar 

solucions diferents. Va remarcar que tot passava per la capacitat d’endeutament dels estats 

a la vegada que seria clau el comportament dels ciutadans per tal de poder tornar a la vella 

normalitat amb la màxima celeritat possible. 

Per altra banda la senyora Sara de la Rica que és la directora de la Fundació ISEAK, es va 

centrar en el mercat laboral i va valorar positivament la implementació del teletreball en aquells 

casos que era possible. També va comentar el fet de suspendre temporalment l’ocupació 

gràcies els ERTO, una qüestió no exempta de polèmica degut els múltiples casos 

d’impagaments denunciats per diversos sindicats. Seguint amb aquest tema dels ERTO se li 

va preguntar si aquesta nova metodologia podria provocar un canvi en la cultura empresarial 

que comportés menys temporalitat, sí que comentava que tot i que hagi contribuït a augmentar 
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la flexibilitat interna de les empreses denunciava que les persones amb contractes temporals 

no puguin beneficiar-se’n.  

Si més no, malgrat les pèssimes xifres econòmiques que es manejaven ho veia com una bona 

oportunitat per emprendre dues transicions: l’energètica i la tecnològica enfocada  en l’I+D+A 

sent la lletra A l’adequació de les persones treballadores. 

Finalment, si en una cosa tots els ponent van coincidir és en la necessitat de major fiscalitat 

per tal de reforçar el sector públic, en concret la sanitat i el sistema educatiu, ja que és l’única 

manera de reduir les desigualtats socials que inevitablement aniran augmentant. 

A nivell de la ciutat a través del moviment Barcelona no s’atura [25], l’Ajuntament es va bolcar 

en un seguit d’iniciatives per tal d’intentar salvar llocs de treball i evitar la destrucció de les 

empreses. 

Les propostes per reactivar l’economia basades especialment en ajuts econòmics, 

subvencions i finançament es sintetitzen a continuació: 

1. Ajuts als lloguers comercials: Import de subvenció de 600€ si els propietaris 

rebaixen la quantia de lloguer als arrendataris entre un 25% i un 50%, i de 1.200€ si 

la rebaixa és superior al 50%. 

2. Subvencions per a la transformació digital del comerç de proximitat i la 

restauració: Aportació de recursos econòmics que ajudin a la inversió en la 

transformació digital del comerç, facilitant el màrqueting digital, pàgina web, venda en 

línia, sistemes de cartellera digital... 

3. Microcrèdits B-crèdits: Impuls d’un miler de microcrèdits de 12.500€ per donar 

suport als autònoms afectats pels efectes de la pandèmia. Es poden retornar en 5 

anys, amb el primer any de carència i un tipus d’interès variable (EURIBOR a 12 

mesos +1,85%) 

4. Ajuts a la contractació Crea Feina Barcelona: Ajuts de fins a 5.000€ per a les 

empreses que contractin nous treballadors empadronats a la ciutat amb un contracte 

de jornada completa en un mínim de 6 mesos. 

5. Crèdits cooperatius per a la reactivació de l’economia social i solidària (ESS): 

Ajuts a les empreses i entitats de l’ESS de Barcelona que necessitin liquiditat.  

6. Subvencions per a la campanya de l’enllumenat nadalenc a les vies públiques 

de la ciutat: Ajudes de fins el 75% per les associacions de comerciants sense afany 

de lucre del projecte de les llums de nadal de 2020. 

7. Reforç del Servei de Finançament Empresarial de Barcelona Activa: Es dona 

suport a les persones treballadores autònomes, empreses i entitats en la cerca dels 

recursos financers necessaris per afrontar situacions de tensió de tresoreria o 

necessitats de finançament a mitjà i llarg termini. 
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8. Ajut de 300 euros per a persones treballadores autònomes: Convocatòria dotada 

amb 5 milions d’€ per oferir un ajut de 300€ a les persones treballadores autònomes 

de Barcelona, ja sigui pel tancament del negoci o per una reducció dels ingressos de 

mes del 75%. 

Paral·lelament també s’han desenvolupat activitats en diferents àmbits per pal·liar els 

efectes de la pandèmia: 

• Formació: Ampli ventall d’eines per a la formació especialitzada, que s’adapta a 

les necessitats d’empreses i persones per tal d’ajudar-les a trobar feina. Al mateix 

temps, també es dirigeix a tota aquella gent que vulgui emprendre noves aventures 

professionals, destacant-hi sectors emergents com podria ser el tecnològic. Cal 

destacar que aquesta formació és totalment gratuïta i accessible per a tothom a 

través del Cibernàrium de Barcelona Treball. 

• Promoció: Posada en marxa de diferents eines que serveixin com a estímul per 

a l’activitat econòmica local, la recuperació dels mercats internacionals i la 

reputació mundial de la ciutat. Hi destaquen promocions relacionades amb la 

cultura, el turisme i de startups per emprenedors. 

• Canvis normatius: Conjunt de canvis normatius i administratius establerts per 

l’Ajuntament que facilitin les gestions a la ciutadania i sectors econòmics, 

simplificant i flexibilitzant tràmits i terminis de cobrament. 

Finalment, per acabar aquest punt. es voldria remarcar que aquesta pandèmia pot ser el 

desencadenant d’una nova forma d’entendre l’economia de la ciutat. No només ha de servir 

per intentar enfortir pilars bàsics com el comerç de proximitat i restauració, sinó apostar també 

per la digitalització de les empreses, el talent, la sostenibilitat i l’emprenedoria com a elements 

propis per tal de facilitar a empresaris, emprenedors i treballadors les seves oportunitats dintre 

de la capital catalana. 
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7. CORRELACIÓ DE LA COVID-19 AMB DADES 

SOCIOECONÒMIQUES 

Es realitzaran quatre gràfics particularitzats, que relacionen la incidència acumulada amb els 

diferents factors que s’han vist anteriorment que hi poden influir com ara la densitat neta de 

població, la Renta Familiar Disponible per càpita i la població amb estudis superiors. 

Per tal de comprovar-ho, un cop estiguin fets els diagrames de punts, es calcularà l’equació 

de la recta de regressió que és la que millor s’ajusta a aquest núvol de punts, és a dir es tracta 

d’un model matemàtic per aproximar la relació de dependència entre diferents variables. 

Paral·lelament, també es calcularà el respectiu valor de R2 també conegut com a coeficient 

de determinació, que indica com a prop estan les dades de la línia de regressió ajustada, és 

a dir la variabilitat de la mostra. 

L’anàlisi de regressió engloba a un conjunt de mètodes estadístics que es fa servir quan la 

variable resposta i la variable predictiva són contínues i volem predir valors de la primera 

funció de valors observats de la segona. En definitiva, l’anàlisi de regressió consisteix en 

ajustar un model a les dades, estimant coeficients a partir de les observacions, amb la finalitat 

de predir valors de la variable resposta a partir d’altres variables predictives o explicatives.[28] 

A mode de resum, s’utilitza per les següents finalitats: 

• Identificar les variables predictives relacionades amb una variable de resposta. 

• Descriure la forma de la relació entre aquestes variables i per derivar una funció 

matemàtica òptima que modeli aquesta relació. 

• Predir la variable de resposta a partir de les explicatives o predictores.  

Arribats a aquest punt ja toca parlar sobre quin model s’adoptarà, que en aquest cas serà el 

de regressió o ajust lineal, que és una línia recta que s’empra com a model matemàtic per 

aproximar la relació de dependència entre variables. És una predicció de variable de resposta 

quantitativa a partir d’una altre variable predictora quantitativa. Si més no, cal esmentar que 

en aquest cas el model serà semilogarítmic, ja que per poder establir una correlació de 

variables i obtenir un model més ajustat s’ha decidit transformar una variable a la seva versió 

logarítmica.  

Concretament la incidència acumulada que actua com a variable independent estarà en l’eix 

de les Y i sempre es prendrà el valor de transformació logarítmica, i la resta de variables 

independents que es trobaran en l’eix de les X serà el seu valor real. 
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7.1. Relació entre la incidència i la densitat neta de la població 

 

Gràfic 11: Correlació entre la incidència acumulada i la densitat neta 

En aquesta primera gràfica es pot veure com es segueix la tendència que com més alta és la 

densitat més alta és la incidència acumulada. Si més no, hi ha dos valors que no s’acaben 

d’ajustar que serien Horta-Guinardó i Ciutat Vella. En aquest segon cas es pot destacar el fet 

que sigui tant baixa la incidència ja que és un districte tal i com s’ha comentat en la seva 

presentació amb un alt percentatge de població jove que deurien ser asimptomàtics i per tant 

no es van realitzar el test. A més a més Nou Barris segueix la tendència d’una forma 

exagerada ja que l’alta incidència provoca que s’allunyi molt de la recta. 

Això, conjuntament amb el fet que ja de per si és una mostra petita amb només 10 components 

fa que el coeficient de determinació sigui tant petit. 

Seguidament tornem a realitzar el mateix estudi obviant el districte de Ciutat Vella per veure 

si l’estudi ja obté un millor resultat: 

Ciutat Vella

Eixample

Sants-Montjuic

Les CortsSarrià - Sant Gervasi

Gràcia

Horta - Guinardó

Nou Barris

Sant Andreu

Sant Martí

y = 0,0004x + 6,2723
R² = 0,0978

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

7

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

LN
 (

IN
C

ID
ÈN

C
IA

 A
C

U
M

U
LU

A
D

A
)

DENSITAT NETA



Pandèmia i desigualtats a Barcelona  Pág. 59 

 

 

Gràfic 12: Correlació entre la incidència acumulada i la densitat neta 

En aquest cas, el coeficient ja augmenta de forma considerable, demostrant com efectivament 

Ciutat Vella es tracta d’un districte que es podria considerar pràcticament anòmal en l’estudi.  

7.2. Relació entre la incidència i la RDF/càpita 

 

Gràfic 13: Correlació entre la incidència acumulada i la RDF 
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En aquesta gràfica s’aprecia com la variabilitat és més petita, ja que les mostres visualment 

estan bastant a prop de la recta de regressió. En conseqüència la R quadrat pren un valor 

superior. El model s’ajusta a la forma suposada en un principi. Si més no, torna a haver-hi 

pels motius comentats anteriorment, el cas de Ciutat Vella que tot i no tenir la renda més 

elevada és el que acumula menys incidència. Per això, seguidament s’estudiarà el cas de la 

ciutat excloent-hi aquest districte. 

 

Gràfic 14: Correlació entre la incidència acumulada i la RDF sense Ciutat Vella 

En aquest segon cas la R quadrat ja és més elevada, cosa que indica que el sistema està 

molt millor ajustat i que Ciutat Vella és simplement l’excepció de la hipòtesis que els districtes 

on hi ha menys renda la incidència és més elevada. 

7.3. Relació entre la incidència i el nivell d’estudis 

Arribats a aquest punt, ja podem començar a filar més prim i buscarem correlacions de la 

incidència amb un altre factor que, indirectament, també està relacionat amb el nivell de renda, 

com és el percentatge de població amb estudis universitaris o grau superior.  

Primerament s’adjunta una taula amb les dades discretitzades per districtes al 2019: 
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Taula 26: Percentatge de població amb estudis universitaris o grau superior 

Font: Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Lectura del Padró Municipal d'Habitants. 1 

gener 2019. 

Suposem que aquella gent que ha tingut accés a l’oportunitat de realitzar estudis superiors en 

general tindran una millor renda i en conseqüència la incidència al virus hauria de ser inferiors 

pels mateixos motius que s’han anat explicant al llarg del treball.  

Per tal de corroborar aquesta hipòtesis si realment la renda i el nivell d’estudis estan 

relacionats, s’aporta el següent gràfic: 

 

Gràfic 15: Correlació entre la RDF/càpita i nivell d’estudis 

El model s’ajusta gairebé a la perfecció a la hipòtesis plantejada i per tant seguidament es pot 

relacionar la variable d’aquest apartat amb la incidència. 
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Gràfic 16: Correlació entre la incidència acumulada i el nivell d’estudis  

 

En aquesta gràfica es comprova com segueix la tendència que s’havia vist abans amb la 

renda, ja que aquells districtes amb un nivell de formació més elevat com és el cas de Sarrià-

Sant Gervasi i Les Corts, l’impacte del virus ha estat menys pronunciat. En contrapartida, com 

ja va sent habitual, el districte més afectat torna a ser Ciutat Vella. Pel que respecta a les altres 

mostres, el model està bastant ajustat al igual que la renda ja que el coeficient de correlació 

és elevat. 

 

Com en els casos anteriors, es torna a realitzar el mateix estudi negligint Ciutat Vella: 

 

Gràfic 17: Correlació entre la incidència acumulada i el nivell d’estudis sense Ciutat Vella 
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8. Augment de les desigualtats a llarg termini 
 

En aquest darrer punt del projecte s’intentaran explicar diferents desigualtats que es puguin 

accentuar en un futur a causa dels efectes de la pandèmia. 

Per començar a causa del mercat laboral i econòmic, totes aquelles persones que s’hagin 

quedat sense feina poden tenir problemes per afrontar els costos del dia a dia familiar el que 

pot acabar generant forts endeutaments a nivell particular. Això bàsicament succeirà a aquella 

gent més vulnerable sense massa formació i que ja de per si es trobaven en feines precàries.  

Si més no, en aquest apartat un dels temes primordials que toca comentar és el de la bretxa 

digital, ja que aquesta pandèmia ha mostrat les grans desigualtats en tecnologies de la 

informació a Barcelona. Seguidament es mostres alguns dels casos més rellevants:  

• Es calcula que al voltant del 66% de les persones en districtes de rendes baixes, no 

han pogut accedir al teletreball per manca de tecnologia cosa que ha accentuat encara 

més les desigualtats, ja que això s’ha traduït en molts casos en la pèrdua immediata 

de feina. A més a més en la situació que hi ha actualment, que costa molt trobar feina, 

pot implicar estar una bona temporada fora del mercat laboral. 

 

• Un altre dels temes que més han preocupat és el de l’educació en línia. Al voltant d’un 

25% de l’alumnat de Barcelona no ha pogut realitzar-ho amb normalitat, especialment 

aquells que viuen en districtes més humils. Això a la llarga pot comportar desigualtats 

ja que el nivell de formació pot ser clarament diferent, cosa que pot implicar menys 

oportunitats per accedir a carreres universitàries, i en conseqüència només poder 

realitzar feines més precàries o que requereixen menys qualificació. 

 

• Per altra banda hi ha la qüestió dels tràmits amb l’Administració electrònica. Hi ha una 

diferència de 12% percentuals entre els districtes de més i menys renda que els han 

realitzat. Això implica que aquella gent més vulnerable no ha tingut les mateixes 

facilitats per realitzar tràmits com podrien ser la demanda de subvencions o 

prestacions socials. 

Seguint amb el tema dels adolescents, el confinament integral també ha impactat 

negativament en el benestar físic, social i mental. Això, altra vegada ha afectat més en les 

famílies més vulnerables per diversos motius. En primer lloc per la manca en molts casos de 

formació en hàbits de salut (consum insuficient d’aliments saludables, mancança d’exercici 

físic...) i pitjors condicions d’habitabilitat ( falta de llum natural, sorolls, humitats, fum de tabac, 

concentració de molta gent...), pot influir de forma negativa en el desenvolupament dels 

adolescents i en conseqüència ser més propensos en un futur a contraure patologies. 
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9. CONCLUSIONS 

Al llarg d’aquest treball, s’ha intentat respondre les preguntes sobre l’impacte que podia tenir 

la COVID-19 en funció  dels districtes de Barcelona i, si realment les desigualtats existents en 

una ciutat tant diversa, mestissa i cosmopolita  havien pogut influir en la seva incidència. 

Ha quedat clar mitjançant l’anàlisi gràfica, que aquells districtes amb rendes més baixes i 

menys formació, són els que han estat més exposats al virus i per tant es pot afirmar que la 

pandèmia ha entès de desigualtats. És a dir, les zones més vulnerables han patit en més 

mesura l’impacte de la pandèmia, ja sigui per la impossibilitat de realitzar teletreball, per males 

condicions de les llars o per manca de coneixement sanitari. 

Paral·lelament, s’han estudiat les conseqüències generades en l’economia, on tot i haver vist 

que es tracta d’una crisi asimètrica, la majoria dels indicadors macroeconòmics s’han vist 

perjudicats. A nivell de districtes, s’ha observat que en funció de l’especialització dels sectors 

de cadascun d’ells el nivell d’afectació ha estat més o menys pronunciat. Al mateix temps, 

voldria destacar la importància dels ajuts proporcionats, tot i que en molts casos insuficients, 

a petits comerciants i autònoms, ja que sinó  tindrien certament difícil la seva subsistència.  

Finalment, s’ha obert el debat sobre si en el futur aquestes desigualtats encara poden 

augmentar arrel de les diferents circumstàncies en que cadascú va viure el confinament, fent 

especial èmfasis en la bretxa digital. És per això, que opino que des de les institucions s’ha 

d’intentar instaurar un pla de shock i ajudes per a totes aquelles famílies amb menys 

possibilitats, per tal d’intentar minimitzar aquestes possibles futures desigualtats. 
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