
3

PRESENTACIO

“Barcelona Societat”, com a revista

d’informació i estudis socials, ha apostat,

des del seu inici, per difondre aquells es-

tudis i investigacions que, en l’àmbit de

Barcelona i des d’una perspectiva social

oberta, són d’interès i utilitat per als res-

ponsables tècnics i polítics, els professio-

nals,  les entitats socials i els experts. En

conseqüència, la revista intenta acostar-

se als principis de transparència, inter-

disciplinarietat i rigor.

Creiem que aquest número respon a

aquesta voluntat. Els estudis sobre els

hàbits esportius de la població i la de-

manda i el consum cultural dels ciuta-

dans, tots dos referits a Barcelona, oferei-

xen un coneixement actual de dues

dimensions importants de la qualitat de

vida i el to vital de la ciutat, com són la

cultura i l’esport.

El dossier està dedicat, en aquest

número, al parc d’habitatges de Barcelo-

na. Es tracta d’un interessant treball que

ofereix una anàlisi dels habitatges de

Barcelona, del seu estat, superfície, ocu-

pació, antiguitat i equipament, entre

d’altres aspectes. Aquestes informacions

tenen una lectura directament relaciona-

da amb les necessitats socials i informen

sectorialment de les desigualtats en

matèria d’habitatge.

Les monografies apleguen, com en

altres números, estudis recents sobre te-

mes socials. Amb l’article La Població de

Barcelona 1995 continuem la publicació

d’aquests informes anuals del Departa-

ment d’Estadística, en aquest cas com-

plementat amb una monografia que ana-

litza amb detall els fluxos migratoris des

de Barcelona a les principals ciutats de la

província. 

Dues monografies tenen relació

amb les condicions de vida de les dones.

Es tracta de l’estudi sobre el temps de la

vida quotidiana de les dones de Barcelo-

na i d’un estudi en què es compara l’estat

de salut de les dones treballadores i de

les mestresses de casa. 

Volem destacar, també, la presenta-

ció d’un estudi, realitzat a finals de 1995,

sobre el voluntariat de Creu Roja i sobre

els usuaris que es beneficien de la seva

acció, a partir dels programes que es pre-

veuen en el conveni signat entre la Creu

Roja i l’Ajuntament de Barcelona. Es

tracta d’un dels pocs estudis sistemàtics

sobre els dos vessants de l’acció voluntà-

ria i ofereix una aproximació al nivell de

satisfacció dels serveis.

La radiografia presenta un estudi re-

alitzat sobre la zona del Poble Nou, que

continua l’anàlisi del territori iniciat en el

número anterior amb el diagnòstic de la

Zona Nord de Nou Barris, amb la inten-

ció de difondre també els estudis que ens

acosten a la realitat heterogènia  de la

ciutat de Barcelona.

Finalment, volem agrair als autors i

les autores, al conjunt de dependències

municipals, i als departaments universi-

taris i centres d’estudis, la seva col.labo-

ració en l’elaboració d’aquest número

que teniu a les mans.
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