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Presentació 

L’Enquesta de Relacions veïnals i de Convivència (ECAMB), és una operació estadística que es 

realitza des de l’any 2017 amb l’objectiu principal de subministrar informació objectiva sobre 

l’estat de les relacions veïnals a Barcelona i a la seva metròpoli, partint de les experiències i de 

la població que viu i conviu en aquest territoris. Així, són les persones entrevistades (que són 

una mostra significativa de la població) les que informen de les vessants més positives 

(sociabilitats i solidaritats veïnes) i de les més negatives de la seva vida al barri (conflictes als 

blocs de pisos i processos d’exclusió relacional en forma de solitud relacional i discriminació). 

L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, en tant que institució dedicada a la 

investigació social i territorial, ha estat l’encarregat del disseny i de la realització d’aquest 

estudi finançat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona. L’ECAMB ha mantingut els seus 

objectius i estructura des de la seva primera edició, si bé ha anat incorporat alguns canvis 

tècnics i metodològics, per tal d’afinar progressivament els indicadors utilitzats, contribuint a la 

millora del coneixement i la seva transferència als organismes encarregats de la gestió de les 

situacions i problemàtiques que es tracten en l’estudi. 

A més d’una eina per al coneixement de la realitat social i territorial, l’ECAMB va ser impulsada 

amb la voluntat de ser un instrument que servís a les preocupacions dels equips tècnics i 

polítics de les administracions, tant com a les de la població i de les entitats socials. La utilitat 

d’un estudi d’aquestes característiques va ser ràpidament entesa per la Direcció de Serveis de 

Drets de Ciutadania i Diversitat i l’Oficina per a la No Discriminació (OND) de l’Ajuntament de 

Barcelona, gràcies a la qual s’ha pogut millorar el registre i la caracterització de les 

experiències de discriminació a la ciutat, així com ampliar la mostra per tal de permetre un 

millor registre i tractament territorial dels resultats a nivell de districte. 
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Síntesi i conclusions 

Aquest informe és l’explotació dels resultats de l’Enquesta de Relacions Veïnals i de 

Convivència (ECAMB), i més concretament d’aquelles preguntes relatives a la discriminació als 

barris. Descriu la freqüència amb que incideixen sobre la població un total de 9 accions 

discriminadores que la població de Barcelona ha pogut experimentar al seu barri de residència 

durant l’any 2020.  

A més de mesurar la quantitat de persones sobre les que s’ha exercit discriminació i els motius 

que han sustentat les accions discriminadores, l’ECAMB també aporta informació i anàlisi de 

les seves característiques i conseqüències, tant en termes individuals (afectació psicològica) 

com col·lectius (comunicació i denúncia dels fets). En aquest apartat se sintetitzen els 

principals resultats i conclusions. Per tal d’optimitzar la seva exposició i comprensió, s’ha optat 

per un redactat executiu per punts que ressegueix el mateix ordre temàtic que ha servit per 

organitzar l’informe.  

 

1. Mesura de la discriminació als barris 

1.1. Índex de discriminació als barris 

La primera mesura la proporcionen els índexs de discriminació, que calculen la proporció de 

persones que afirmen haver estat sotmeses a alguna forma de discriminació al seu barri de 

residència. Els resultats es poden resumir en els punts següents:  

 El 16% de la població barcelonina ha estat subjecte a alguna forma de discriminació al 

seu barri de residència al llarg de 2020. Així, són pràcticament una de cada sis de les 

persones majors de 16 anys residents a la ciutat.  

 Quant als motius de discriminació més freqüents, s’ha pogut observar que el 7,7% de les 

dones han estat discriminades pel sol fet de ser dones. A continuació, el 6,9% de la 

població ha experimentat discriminació per la seva ideologia política i el 6,1% a 

conseqüència de la llengua que parla. El racisme i la xenofòbia ha afectat al 3,4% de la 

població barcelonina, però l’índex de discriminació per motius del color de pell, origen 

ètnic o lloc de naixement se situa en el 9,3% entre la població barcelonina nascuda fora 

d’Espanya. 

 Les accions discriminatòries estan presents i s’exerceixen a tota la ciutat, si bé els índexs 

varien en funció dels perfils de població resident. La proporció de persones sotmeses a 

discriminació ha estat més alta a Ciutat Vella (20,3%), a Gràcia (19,7%) i a Sants-Montjuïc 

(18,3%). Els índexs més baixos han estat els d’Horta-Guinardó (12,5%) i Les Corts (11,2%). 
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1.2. Discriminació múltiple i interseccionalitat 

Anomenem discriminació múltiple al fet que es produeix quan una mateixa persona ha estat 

discriminada per més d’un motiu diferent. Doncs bé, la discriminació múltiple és un fenomen 

molt estès a la ciutat de Barcelona: 

 Aproximadament la meitat de la població discriminada ho ha estat per dos o més motius 

diferents. Una de cada quatre persones ha estat discriminada a conseqüència de dos 

motius diferents (26,9%) i el 18% per 3 o més motius. La ràtio de discriminació múltiple se 

situa així en una mitjana teòrica d’1,73 motius de discriminació per persona afectada. 

 Quan es produeix discriminació múltiple, sovint els motius de discriminació no són 

independents, sinó que estan relacionats entre ells. En efecte, algunes persones no són 

discriminades per un sol motiu sinó per posseir diferents trets que s’associen, tots ells, a 

estereotips negatius. Sovint aquestes persones no experimenten distintes accions 

discriminadores per motius diferents, sinó que un sol episodi de discriminació aglutina i 

s’exerceix combinant diversos d’aquests motius. Aquesta és la idea que hi ha rere la noció 

d’intersecccionalitat la qual s’ha començat a explorar mitjançant una anàlisi de 

correlacions. Això ha permès observar com: 

1. S’està produint una forma d’exclusió social molt particular, la qual estaria afectant a 

una part específica de la població barcelonina adulta nascuda a l’estranger. Els 

resultats han mostrat que les discriminacions amb motiu del color de pell, ètnia i lloc 

de naixement de les persones, la llengua i les creences religioses mantenen relacions 

recíproques entre elles, també amb el lloc de naixement, l’edat i les discriminacions 

per motiu socioeconòmic. Això significa que hi ha persones a les que se sotmet a 

discriminació però no solament per haver nascut en una altre país (com ho podria ser, 

per exemple, Alemanya) o per professar una determinada fe religiosa, sinó que resten 

sotmeses a una forma de discriminació interseccional mitjançant la qual se’ls retreu 

indistintament la seva al·loctonia, situació econòmica, dificultats amb l’idioma o fe 

religiosa. Es tracta doncs, d’una forma de discriminació que s’estaria exercint no sobre 

tota sinó sobre una part de la població que s’assentà a la ciutat amb motiu dels fluxos 

migratoris que es van produir en els darrers anys. 

2. S’observa també una relació entre l’ús de la llengua, la ideologia política i l’edat de la 

població, específicament entre la més jove. És una forma de discriminació 

interseccional que segueix un patró generacional, el que podria estar indicant un 

canvi en els processos de definició de la identitat i de la pertinença nacionals, i la 

seva importància social i política. 

3. També s’aprecien relacions entre les discriminacions per motius d’identitat i 

orientació sexuals i pel fet de ser dona. En aquestes últimes també s’aprecia un 
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important component generacional que sembla indicatiu d’una major afectació i 

també consciència de les dones més joves de les discriminacions masclistes. 

Aquesta ha estat una aproximació exploratòria però encara insuficient a les 

discriminacions interseccionals. El disseny d’intervencions i de polítiques precisa d’estudis 

addicionals que vagin més enllà de l’associació entre variables per conèixer quines 

categories actuen de manera combinada com a marcadors de l’acció discriminadora i 

sobre quins col·lectius concrets de població s’exerceix. 

 

2. Característiques de la discriminació als barris 

L’informe continuava explorant les característiques de la discriminació als barris. D’una banda, 

s’ha pogut comprovar fins a quin punt existeix una relació directa entre l’agent que exerceix 

l’acció discriminadora, els motius pels quals l’exerceix, sobre qui l’exerceix, els medis utilitzats i 

la localització dels fets.  

2.1. Agents discriminadors 

Els resultats han permès visibilitzar l’enorme importància dels veïns i de les veïnes en tant 

que agents discriminadors, doncs han estat responsables del 55,1% de les accions que han 

succeït als barris. En segon lloc, les persones desconegudes (21,5%), seguides de comerciants i 

treballadors/es del barri (12,1%). El 3,6% de les persones discriminades ho han estat per part 

dels cossos i serveis de seguretat, i el 3,2% per part d’alguna instància de l’Administració 

Pública. Tanmateix amb diferències quant als perfils demogràfics i motius de la discriminació: 

 En dones destaca la proporció d’elles que expliquen que l’agent discriminador va ser una 

persona desconeguda (el 6,9%, davant el 0,3% entre els homes). També és significativa la 

proporció de persones majors de 64 anys que han referit que l’agent discriminador era 

un membre de la seva mateixa família (7,7%), així com també la de persones nascudes 

fora d’Espanya que reconeixen l’agent discriminador en els seus veïns/es d’escala (el 

16,3%, davant el 7,2% de les persones nascudes a Espanya). 

 La ideologia política i la llengua han estat els principals motius de discriminació tant si 

l’acció l’ha exercit una persona particular, l’administració pública o els cossos de policia i 

els serveis de seguretat. També és rellevant que el color de pell, l’origen ètnic i el lloc de 

naixement han estat motiu del 12,9% de les accions discriminadores exercides per 

particulars, i d’una de cada quatre accions discriminatòries atribuïdes als cossos de 

policia i serveis de seguretat. En canvi, el propi camp d’intervenció de les administracions 

públiques les fa més proclius a exercir discriminació per altres motius, com el gènere, les 

creences religioses, la situació socioeconòmica o l’estat de salut de la població. 

 Territorialment, la majoria de les accions discriminatòries han estat comeses per persones 

conegudes a Horta-Guinardó (70,2%), Nou Barris (67,8%), Sant Martí (64,4%) i Sants-

Montjuïc (58,8%). Les discriminacions exercides per part de comerciants, treballadores/rs 

del barri han estat proporcionalment més freqüents a l’Eixample (19,8%), Les Corts 
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(17,2%), així com a Sarrià-Sant Gervasi (15,7%) i a Gràcia (15,1%). Quant als operadors 

institucionals destaquen Ciutat Vella, Sants-Montjuïc i Nou Barris, tant per la freqüència 

amb que s’han referit discriminacions per part dels serveis de seguretat (11,1%, 6,3% i 

4,6% respectivament), com de l’administració pública (respectivament, 5%, 4,1% i 4,5%). 

 

2.2. Medis de discriminació 

Malgrat la pandèmia, la majoria de les situacions de discriminació als barris han resultat del 

contacte presencial (93,4%). Només en el 3,1% dels casos l’acció discriminadora es va exercir a 

través de carta, de missatge o de correu electrònic, i únicament l’1,4% de les persones 

discriminades expliquen que l’acció es va produir en el transcurs d’una conversa telefònica. 

 

2.3. Localització de la discriminació 

El 60% de les discriminacions presencials han passat als carrers, parcs, places i altres espais 

públics dels barris. Segueixen a molta distància les discriminacions en espais privats, 

principalment en entorns comercials (16,7%) i edificis d’habitatge (9,8%). El 5,5% de les 

persones entrevistades han reportat alguna forma de discriminació a bars i discoteques, el 

4,7% a instal·lacions públiques i el 2,7% als transports públics i les seves parades. 

 

2.4. Tipus d’accions discriminadores 

La majoria de les persones discriminades ho van ser a conseqüència d’insults o comentaris 

de menyspreu (el 57,9%). El 39,5% va experimentar alguna forma de tracte diferencial. A 

l’11,4% de la població discriminada la van amenaçar verbalment i fins el 6,9% d’aquestes 

persones van esdevenir víctimes d’una agressió física. 

 Considerant el sexe amb que s’ha definit la població entrevistada, si les amenaces verbals 

han estat més freqüents en homes que en dones (15,4% i 8,7%), en canvi han estat més 

dones que han patit agressions físiques (7,8%) que no pas homes (5,6%). 

 Pel que fa al país del naixement, l’insult i el tracte de menyspreu ha estat més freqüent 

entre les persones nascudes a Catalunya i Espanya (62,5%) que entre les que han nascut a 

un altre país (49%). En canvi la proporció de persones nascudes fora d’Espanya que han 

reportat discriminació per tracte diferencial ha estat una mica major que entre les 

persones nascudes a l’Estat (són el 43% i el 37,7% respectivament). 

 Quant als motius, les discriminacions amb motiu de l’ús de la llengua s’han produït 

majoritàriament en forma de tracte diferencial (55%). En canvi la discriminació en forma 

d’insult o de comentari de menyspreu ha estat molt més freqüent en les discriminacions 

masclistes (69%), que també són les que aglutinen una major proporció de víctimes per 

agressions físiques (16%), seguides per les víctimes de discriminacions racistes i 

xenòfobes (8%). 
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3. Conseqüències de la discriminació als barris 

3.1. Afectació psicològica i emocional de la discriminació als barris 

L’estudi de l’afectació psicològica que genera la discriminació ha mostrat que la resposta 

emocional de la població oscil·la entre dos extrems, així:  

 El 38,1% de les persones discriminades han reportat un grau d’afectació psicològica molt 

elevat, i el 27,9% alt. En l’altre extrem, el 17,5% no han reportat ca tipus d’afectació. 

 Les característiques de la pròpia acció discriminadora (el motiu, el tipus, inclús qui 

l’exerceix) i no tant la condició individual són les que determinen l’afectació psicològica i 

emocional: 

1. Dos dels motius de discriminació més freqüents, com ho han estat les idees polítiques 

i l’ús de la llengua, han ocasionat un dany emocional molt baix (les avaluacions han 

estat de 4,32 i 4,25 punts).  

2. En canvi, han ocasionat molta afectació psicològica les discriminacions exercides amb 

raó del color de pell i l’etnicitat (6,13), l’orientació i la identitat sexuals (5,56), la que 

s’ha exercit contra les dones (5,77) i les que s’han articulat amb motiu de l’estat de 

salut (7,14). 

3. L’afectació psicològica produïda per les accions discriminatòries augmenta a mesura 

que ho fa el seu grau de violència. Es pot apreciar un gradient que aniria des del 

mínim associat al tracte diferencial (5,01) i els comentaris de menyspreu (5,06), 

passant per les amenaces verbals (5,42) i assolint els valors més alts quan l’acció 

discriminatòria s’ha exercit mitjançant la violència física (6,65). 

4. S’observa un major grau d’afectació psicològica quan l’agent discriminador ha estat 

una persona coneguda (5,19) que desconeguda (4,58). Però importa destacar que 

l’afectació psicològica augmenta significativament quan l’agent discriminador és un 

operador institucional, bé dels cossos de policia i serveis de seguretat (5,82) o bé de 

l’administració pública (6,25). En altres paraules, les conseqüències esdevenen més 

greus quan la discriminació es produeix en un context d’asimetria de poder. 

 

3.2. Comunicació i denúncia de la discriminació als barris 

Els resultats de l’ECAMB constaten que existeix una situació d’infradenúncia de la 

discriminació a Barcelona:  

 Només el 4,8% de les persones discriminades han comunicat o denunciat la situació 

davant d’alguna entitat social o institució pública. És més, el 33,7% de les persones 

discriminades no han explicat aquests fets a ningú, ni tan sols a una persona de confiança. 

 Han decidit no explicar-ho a ningú més de la meitat de les persones discriminades amb 

motiu de la seva situació econòmica (54,4%). Tampoc han compartit la seva experiència el 

46,3% de les persones que han estat discriminades amb motiu de la seva orientació o 
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identitat sexuals. També ha estat baixa la comunicació de les discriminacions racistes 

(41,6%) i amb motiu de les creences religioses (42,8%). 

 Respecte els motius per no comunicar o denunciar aquestes situacions, el 73,5% 

d’aquestes persones han normalitzat l’acció discriminadora i consideren que són cosses 

que passen. El 59,3% creu que no serviria de res i el 47,2% explica que no té proves per 

demostrar la discriminació. El 24,4% explica que no ho ha comunicat perquè no sabia com 

fer-ho o a on anar. 

 

4. Processos de discriminació als barris 

L’informe clou amb l’estudi detallat de quatre motius de discriminació prou freqüents i, per 

tant, amb mostra suficient com per a poder abordar la seva anàlisi estadística.  

4.1. Discriminació de les dones 

 L’any 2020, el 7,7% de les dones residents a Barcelona han reportat haver estat sotmeses 

a discriminació al seu barri pel sol fet de ser dones. Tanmateix s’observa clarament un 

patró generacional, doncs l’índex se situa en el 26,7% en el segment de població més jove 

i disminueix fins l’1% en les dones de més edat. Les dades estarien indicant un canvi en la 

manera com es defineixen les relacions de gènere i una major consciència del caràcter 

discriminatori d’alguns comportaments masculins. 

 Sobre la manera com s’ha exercit la discriminació contra les dones, en el 65,5% de les 

ocasions s’han produït insults i comentaris de menyspreu. S’ha exercit violència verbal 

contra el 7,5% de les dones discriminades i agressions físiques contra el 14,9%. Aquesta 

darrera xifra duplica el global de la ciutat (6,9%). 

 Només el 7,6% de les dones contra les que s’ha exercit discriminació de gènere han 

reportat incidents sense afectació emocional. L’afectació psicològica d’aquest eix de 

discriminació ha estat alta pel 38% de les víctimes i molt alta pel 40,4%. L’avaluació 

mitjana assoleix així un valor de 5,77 punts, que està per sobre dels 5,04 punts del global 

de les discriminacions que han passat a la ciutat. 

 Malgrat tot, la denúncia dels fets als serveix de l’Ajuntament, de la policia o entitats 

socials ha estat baixa i se xifra en el 6%. 
 

4.2. Discriminació per les idees polítiques i l’ús de la llengua 

El 6,9% de la població barcelonina ha estat discriminada a conseqüència de les seves idees 

polítiques i el 6,1% amb motiu de l’ús de la llengua. S’ha pogut constatar que hi ha relació 

entre aquests dos motius de discriminació, si bé la correspondència entre ambdós no és 

plena. 

 D’una banda, en tots dos casos els índexs de discriminació són més alts en el grup de 

població més jove i menors a mesura que augmenta l’edat. D’igual manera tots dos índexs 

augmenten a mesura que ho fa el nivell d’instrucció. 
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 D’altra banda, el país de naixement és fonamental, doncs mentre que la població nascuda 

a Espanya i Catalunya presenten uns índexs de discriminació més alts en relació a la 

discriminació per ideologia (7,4%), la població barcelonina nascuda a l’estranger és la 

que reporta uns índexs més alts en relació a la llengua (7,2%). En aquesta comparació 

s’observen dues realitats socials molt diferents i en totes dues intervé la llengua com a 

marcador soclal. D’una banda, en els conflictes al voltant de la construcció d’una identitat 

nacional. De l’altra, en la definició de la pertinença i la construcció social de la noció 

d’estrangeria. 

 En tots dos casos, els principals agents discriminadors han estat veïns i veïnes del barri o 

de l’escala. Tanmateix, en la discriminació per l’ús de la llengua s’observa una important 

participació de les institucions i del món del comerç. 
 

4.3. Discriminació per racisme i xenofòbia 

El 3,4% de la població ha experimentat discriminació amb motiu del seu color de pell, ètnia o 

lloc de naixement. Tanmateix aquest índex arriba al 9,3% entre la població barcelonina 

nascuda en un altre país. Resulta molt difícil no considerar una relació entre l’extensió 

d’aquestes discriminacions i el desigual assentament de la població en el territori: 

 L’índex de discriminació per motius racistes i xenòfobs ha estat del 8,7% a Ciutat Vella. En 

comparació amb la resta de districtes, aquesta proporció ha estat major a Sant Martí (4%), 

Nou Barris (3,8%) o Sants-Montjuïc (3,4%) que no pas a districtes com Les Corts (0,7%), 

Horta-Guinardó (1,7%), Gràcia (1,8%) o Sarrià-Sant Gervasi (2,6%). 

 Quant a les condicions de vida, aquests índexs han estat majors entre les persones que 

viuen en règim de lloguer (6,4%), en pisos petits (4,6%), ubicats en edificis que no estan en 

un bon estat de conservació (8,2%). També s’ha comprovat que presenten uns majors 

índexs de discriminació les persones que viuen en veïnats amb una important diversitat 

econòmica i de procedències que aquelles persones que viuen en entorns veïnals més 

homogenis (8,9% i 6,7% respectivament). El 12% consideren que la cordialitat i el tracte 

veïnal no són bons. 

 Quant al barri de residència, els índexs de discriminació són majors en aquells barris que es 

defineixen com a més diversos econòmica (5,8%) i en relació a la procedència geogràfica 

de la seva població (6,2%). Convé destacar que no s’aprecia una relació significativa entre 

els problemes de pobresa i de seguretat al barri amb l’experiència de la discriminació. 

Aquesta tindria molt més a veure amb una problematització de les relacions entre grups 

ètnics (9,8%) i una falta de cordialitat en les relacions de convivència (12,7%). 

 En efecte, dos de cada tres accions discriminatòries amb motiu del color de pell, la 

pertinença ètnica o el lloc de naixement les han exercit veïns del barri (41,8%) o de la 

pròpia escala (18,7%).  

 Quant a les formes en què s’han exercit les discriminacions racistes i xenòfobes, destaca la 

quantitat d’agressions verbals, ja sigui en forma d’insults i comentaris de menyspreu 
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(64,6%) o d’amenaces verbals (19,3%). Han arribat al 7,3% els casos de discriminació on 

s’ha produït violència física (7,3%). 

 Els costos personals de les discriminacions racistes i xenòfobes són aclaparadors, doncs la 

proporció de persones que expressen una alta afectació emocional (59,1%) gairebé 

duplica la del conjunt de totes les discriminacions que s’han reportat a Barcelona 

(38,1%). 

 El grau de comunicació institucional de les discriminacions racistes i xenòfobes se situa 

lleugerament per sobre la mitjana de la ciutat (5,5% vs. 4,8%). Malgrat tot la xifra és baixa 

i sembla difícil de revertir, doncs arriba al 40,7% les persones discriminades que no 

expliquen la situació a ningú, ni tan sols a les persones més properes. 

 

5. Conclusions i recomanacions metodològiques 

La col·laboració i el suport rebuts tant des de la Direcció de Serveis i Drets de Ciutadania i 

Diversitat com de l’Oficina per a la No Discriminació (OND) de l’Ajuntament de Barcelona, van 

permetre ampliar el qüestionari i la mostra de l’ECAMB 2020 amb l’objectiu de millorar el 

registre i la caracterització de les accions discriminadores exercides a la ciutat.  

Aquest esforç ha suposat una millora important, doncs gràcies a ell s’ha pogut constatar com, 

lluny de ser un fenomen minoritari, les relacions discriminadores estan força esteses en la 

convivència als barris de Barcelona, sobretot en forma d’insults, mostres de menyspreu i 

tracte diferencial. També ha permès una millor mesura dels diferents tipus de discriminacions 

exercides i del perfil de les persones que han resultat afectades.  

Igualment, s’ha pogut comprovar fins a quin punt existeix una relació directa entre l’agent que 

exerceix l’acció discriminadora, el tipus de discriminació que exerceix, sobre qui, a on i amb 

quins mitjans. D’una banda, això ha permès visiblitzar la gran importància dels veïns i de les 

veïnes en tant que agents discriminadors. El veïnat ha estat el responsable de més del 60% de 

les discriminacions registrades als barris, majoritàriament a través d’insults i d’amenaces 

verbals. D’altra banda, l’estudi de qui són els agents discriminadors, del tipus d’accions 

discriminadores que exerceixen i dels motius pels quals les exerceixen és cabdal, doncs s’ha 

pogut veure que aquests elements són els que més impacte tenen en el benestar emocional de 

la població. 

A aquesta darrera conclusió s’ha arribat a través de l’estudi de l’afectació psicològica. Aquí ha 

estat molt important observar que la resposta emocional de la població discriminada oscil·la 

entre dos extrems, però no de forma fortuïta sinó significativa: s’ha vist que hi ha fets 

discriminatoris molt freqüents però que ocasionen una nul·la o escassa resposta emocional, 

mentre que d’altres són menys freqüents, però generen uns costos emocionals altíssims. 

Aquest últim és el cas de les discriminacions racistes i xenòfobes, les que s’exerceixen amb 

motiu de l’orientació i identitat sexuals, així com amb motiu de l’estat de salut. Sigui quin 
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sigui el motiu, l’afectació psicològica i emocional de la discriminació augmenta notablement 

quan intervé la violència o es produeixen en un context d’asimetria de poder, és a dir, quan 

l’exerceix l’Administració Pública o els cossos i serveis policials. 

La millora metodològica i mostral també han permès avançar en la quantificació de la 

infradenúncia, constatant que aquest és un fenomen que es produeix a la ciutat encara que 

les persones hagin experimentat discriminacions que han comportat una elevada afectació 

emocional, fins i tot mal físic. 

De l’anterior es desprèn que l’ús de l’ECAMB com una eina per mesurar i caracteritzar la 

discriminació als barris de Barcelona presenta molts avantatges, però també alguns 

inconvenients, i no seria honest defugir-los. A continuació se xifren algunes d’aquestes 

limitacions i, sempre que sigui possible, propostes que podrien contribuir a la millora i utilitat 

de l’enquesta. 

En primer lloc, la mostra. Malgrat s’ha incrementat, alguns eixos de discriminació són poc 

freqüents en termes quantitatius. Això ha comportat limitacions en l’anàlisi d’alguns fets i 

situacions. Una possible via de millora seria treballar en un nou disseny mostral i selecció de 

persones entrevistades que a més del sexe, l’edat i el territori tingui en compte i inclogui 

criteris de selecció per aquestes poblacions menys nombroses. 

Un altre punt de millora es deriva de les dificultats que encara existeixen per caracteritzar 

algunes formes de discriminació, com ara les relatives a l’ús de la llengua o la religió. Amb 

l’actual qüestionari no podem saber quines són les llengües en conflicte, quants dels casos de 

discriminació amb motiu de la religió són expressió de la islamofòbia. Amb tot, segurament el 

cas més greu i que necessita una més prompta millora i solució és el relatiu a les 

discriminacions racistes i xenòfobes. En aquest cas no es tracta tant (que també) d’incorporar 

una pregunta oberta o una codificació de dos o tres categories que puguin ajudar a concretar 

més i millorar la mesura de la discriminació. Sobretot cal fer unívoca la categoria, doncs ara 

reuneix tres fenòmens molt diferents entre sí, com ho són la racialització (color de la pell...), la 

pertinença a una minoria ètnica i el rebuig a l’estranger. 

Una altra limitació té a veure amb l’objecte d’estudi, que són les discriminacions que la 

població ha experimentat al barri de residència. Probablement es pot treballar per 

implementar un qüestionari que no limiti l’experiència de la discriminació a aquest àmbit 

geogràfic. En aquest sentit, animem a treballar per tal de modificar les preguntes relatives a la 

localització. 


