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Evidència de l’impacte en salut





La percepció sobre els efectes en salut i 
qualitat de vida de les persones que viuen 
a Ciutat Vella confirmen l’aparició dels 
efectes descrits per la literatura científica



Infants 

Alteració de les activitats diàries

Viure en espais interiors dels habitatges per

evitar els sorolls

Adultes joves 

Alteració de les activitats diàries

Viure en espais interiors dels habitatges per evitar

els sorolls

Ús de taps de cera

Consum d'alcohol i drogues per dormir

No poder obrir les finestres

Viure aïllats en una habitació

Adultes grans 

Alteració de les activitats diàries

Ús de taps de cera

Marxar a la biblioteca



Adultes grans 

Pertorbacions del son

Insomni

Ús de medicació per dormir

Dormir en males condicions sense descansar

Canvi en l'estructura del son

Infants 

Pertorbacions del son

Despertar freqüent

Adultes joves 

Pertorbacions del son

Despertar freqüent

Insomni

Ús de medicació per dormir

A nivell personal, lo que em passa és que com que jo no 

dormo...taps, doble vidre...però ja no dormo, perquè la meva orella 

s’acostuma. Això que em provoca? Estrès, sensació de 

maltractament, maltractament per part dels meus veïns perquè els 

dels bar són veïns meus. Que això és una altra! Estàs nerviosa, 

estressada...a vegades tornes el diumenge de fora contenta i només 

entrar al carrer és com “me cago en…”. No pot ser que vinguis a 

casa teva pensant que vens a patir.

Grup de persones adultes afectades joves



Eso sí que afecta a los niños, esas discusiones así...Sobre todo las que 

entienden. Claro, las que no entienden no, porque simplemente son 

gritos, no saben lo que pasa, claro, te dicen “¿qué pasa?” si no lo 

entiendes bueno, son gente discutiendo, pero claro, cuando detectan 

que es “¡pues te voy a matar!”, entonces se asustan.

A los niños puede afectarles psicológicamente, asustarles. Porque a 

veces, cuando han escuchado en la calle gente chillar y vienen 

corriendo “mama, ¿qué ha pasado?”. Para mí les puede afectar 

psicológicamente.

Grup de famílies afectades amb infants menors de 10 anys

Infants 

Efectes psicològics i emocionals
Irritabilitat

Malestar i por quan entenen les discussions del carrer

Habituació al soroll



Adultes joves 

Efectes psicològics i emocionals

Irritabilitat

Efectes cognitius, empitjorament del rendiment

Plorar de cansament

Sensació d'intranquil·litat

No sentir-se segur a casa seva

Nerviosisme i estrès

Por i incapacitat per demanar a la gent que deixi de fer soroll i 

ús de la violència

Viure el soroll de forma traumàtica

Sensació de desesperació

Actitud de rebuig als turistes

Sensació de maltractament i impotència

Sensació d'estar exposat al risc de demanar a la gent que fa

soroll que el faci
Te levantas de mala leche todos los días, no llegas a dormir 

todas las horas que necesitas para descansar y llega un 

momento que...un día no pasa nada, dos no pasa nada, 

pero cuando llevas 4, 5, 6, y no puedes descansar las horas 

que tienes que descansar...por eso te coge mala leche.

Grup de famílies afectades amb infants menors de 10 

anys, relatant els efectes en els adults de la família



Adultes joves 

Efectes psicològics i emocionals

Irritabilitat

Efectes cognitius, empitjorament del rendiment

Plorar de cansament

Sensació d'intranquil·litat

No sentir-se segur a casa seva

Nerviosisme i estrès

Por i incapacitat per demanar a la gent que deixi de fer soroll i 

ús de la violència

Viure el soroll de forma traumàtica

Sensació de desesperació

Actitud de rebuig als turistes

Sensació de maltractament i impotència

Sensació d'estar exposat al risc de demanar a la gent que fa

soroll que el faciEsta chica tenía problemas con el ruido, con el sueño, no podía 

estudiar, no se podía concentrar, y nos pidió por favor –en ese 

momento era la presidenta de la escalera- que si podía hacer 

algo, que no aguantaba más. Me vino temblando y todo, en un 

estado de nerviosismo muy fuerte esa chica.

Grup de famílies afectades amb infants menors de 10 anys, 

relatant els efectes del soroll en una veïna d’edat adulta jove



Adultes grans 

Efectes psicològics i emocionals

Nerviosisme i estrès

Impotència i indefensió: la gent gran se sent més indefensa a l'hora

d'emprendre accions o enfrontar-se amb la gent que genera soroll

Hipersensibilitat al soroll

Augment del pessimisme i negativisme

Sensació de vulnerabilitat i agressió

Y actualmente, a mí por ejemplo, cualquier ruido, 

aunque sea mínimo, los oigo todos. A raíz de ahí he 

quedado siempre muy afectada por los ruidos.

Grup de persones adultes afectades majors de 65 anys



Adultes joves

Canvis en el comportament social

Agressivitat i comportament violent: sensació de cabreig,

cridar a la gent que està fent soroll als pisos; llençar aigua,

ous o altres a persones que fan soroll.

Marxar del barri

Destrucció dels espais de tranquil·litat d'ús comú al barri

Yo a uno le amenacé en quemarle la puerta y le digo: te quemaré la 

puerta, y se la quemé. ¡Es una parte de la indignación y de la 

dignidad!

40 anys en aquest barri i ha canviat moltíssim, i rectificant una mica 

ho que han dit la resta, el que volen és que nosaltres marxem, 

perquè nosaltres son 12 veïns, i quedem 6 o 7. Els altres tots són 

apartaments llogats. 

Grup de persones adultes afectades majors de 65 anys

Adultes grans

Canvis en el comportament social

Agressivitat i comportament violent: sensació de mala llet,

cremar portes dels turistes

Marxar del barri



El turisme, l’acumulació de persones a 
l’espai públic i el seu comportament, l’ús
de monopatins i les brigades de neteja, 
principals fonts de soroll
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Conclusions i recomanacions 



• Des d’una perspectiva de salut pública es justifica la necessitat 
d’implementar intervencions per reduir l’exposició al soroll, ja que: 

1. Existeix evidència científica d’un risc per la salut associat a l’exposició 
al soroll. 

2. Les persones que viuen al districte manifesten l’exposició al soroll 
com un problema que afecta la seva vida diària. 

• Es recomana  que: 
1. En cas d’implementar intervencions innovadores fer proves pilot per 

avaluar la seva efectivitat.

2. Monitoritzar totes les iniciatives implementades per reduir l’exposició 
del soroll. 




