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Al barri de Gràcia cada vegada hi ha 
més restaurants exòtics i botigues 
sofisticades. Els bar i terrasses estan 

inundant a gran velocitat les places i els 
carrers. Hotels, hotels i youth hostels. Es 
projecta el barri com una zona d’oci, on 
passar uns dies de vacances, i per suposat, 
un lloc cool on viure. Districte de moda i 
focus turístic: ambient alternatiu, diferent 
de la resta de Barcelona, i molt a prop 
del centre... Però rere aquest miratge del 
marketing de la massificació s’hi amaga 
gentrificació i precarietat. Gràcia, o vius o 
treballes?

Ja no es lloguen pisos?
A la ciutat de Barcelona la renda mitjana 
ha augmentat, i amb ella també ho ha fet 
el preu dels lloguers. En els últims dos anys 
el cost per metre quadrat s’ha incrementat 
un euro. És a dir, un habitatge de 60 metres 
quadrats que el 2014 costava, de mitjana, 
uns 600 euros al mes, ara, el 2016, en costa 
uns 700. No obstant això, els contractes 
per lloguer han caigut en picat passant de 
40.623 a només 20.196 en només un any. Ja 
no es lloguen pisos? O és que ha canviat la 
relació de consum?

La renda ha augmentat sí, però la 
de qui? Per entendre aquest procés és 
necessari conèixer quin és el salari mitjà, 
quines són els llocs de treball i qui els 
ocupa. Actualment, el sou mitjà a la ciutat 
de Barcelona és de 28.649 euros anuals. Els 
sectors relacionats amb les finances i les 
asseguradores són aquells que suposen un 
major sou a l’any (54.158), mentre que el 
sector serveis, i en concret l’hostaleria, es 
posa a la cua amb 15.055 euros. Si dividim 
aquestes xifres per sexes, ens trobem, per 
començar , que el sou mitjà de les dones 
que treballen a Barcelona es situa en 24.618 
euros – per sota de la mitja – en front als 
32.868 euros dels homes. Quina és doncs la 
situació de les dones a Gràcia?

A Barcelona el preu de 

l’habitatge ha pujat un 

39%, mentre que a Gràcia 

la pujada ha estat del 45%

una qüestió de gènere 
De nou al districte de Gràcia. A aquest 
barri la població resident és de 120.401 
persones (Vallcarca 15492, el Coll 7379, la 
Salut 13227, Vila de Gràcia 50415 i Camp 
d’en Grassot 33918), que suposen 55.141 
homes i 65.260 dones, de les quals més 
de la meitat es troben en el rang d’edat 
de població activa (entre 16 i 65 anys). 
Tanmateix, 7.281 estan en situació d’atur. A 
part de l’escletxa salarial, hi ha molt altres 
factors que dificulten l’accès de les dones 
al món laboral, i que a més, afavoreixen la 

feminització de la pobresa. A quin tipus de feina 
accedeixen les dones? 

Així com en la llar s’hi estableix una relació de 
poder patriarcal, on els rols de gènere divideixen 
les tasques, i on quasi tot el treball reproductiu 
– treball domèstic i de cures – recau sobre les 
dones, fora de casa, i dins el sistema capitalista 
aquesta repartició funciona d’una manera similar.   
Segons dades de l’EPA, i distingint l’ocupació per 
sectors i edats, les dones ocupen i amb gran 
diferència el 55’79% el sector serveis. És a dir, 
si més de la meitat de les dones accedeixen al 
sector serveis, i el sector serveis és el més mal 
pagat, els números quadren. Les dones hi surten 
perdent. 
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GRÀCIA, VIUS O TREBALLES?

treballar dins del barri 
D’entre tots els residents actius del districte de 
Gràcia, només un 33’5% treballa en el mateix 
districte, és a dir 26,479 persones. Per altre 
banda, unes 54.400 persones residents en 
altres zones de Barcelona treballen a Gràcia. La 
massificació turística de Barcelna i en concret, a 
Gràcia, genera feina, però, quin tipus de feina? És 
impossible entendre aquest fenomen sense tenir 
en compte la qüestió de classe i gènere.  

El procés de gentrificació que està patint el 
barri amaga una triple realitat. Per una banda, les 
xifres de sous i  lloguers mitjans, no concorden. 
És complicat imaginar poder pagar un lloguer a 
Gràcia(i evidentment, molt menys comprar un 
habitatge) amb una feina, en gran part, enfocada 
al sector de l’hosteleria, el més mal pagat amb 
diferència. Això no només genera que la vida per 
les persones que actualment hi viuen sigui cada 
cop més difícil i complicada, sinó que també les 
empeny a abandonar el barri. 
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perifèria, sinó que també impossibilita que 
persones que encara tenen menys recursos 
puguin accedir a venir-hi a viure.  

gràcia, sou mínim, lloguer màxim 
El capitalisme no és un sistema econòmic 
sinó una relació social que determina com 

les diferents persones d’una societat s’han 
de relacionar entre elles per produir allò 
necessari i per reproduir-se, individual 
i socialment. En funció del vincle que 
s’estableix podem dir que hi han classes 
diferents; l’oprimida és la classe treballadora. 
I aquest capitalisme, no seria possible 
sense l’aliança amb el patriarcat, ja que 
els principals llocs de poder polític, social i 
econòmic estan en mans dels  homes. 

Però quina economia? Que el sector 
amb major salari, que com hem vist és 
el relacionat amb les finances – un món 
de diners- estigui masculinitzat, no és 

La gentrificació cnonsisteix en un canvi 
regeneracional de les classes socials. Per 
un costat, molts dels seus residents actuals, 
fa vint anys també van formar part de la 
substitució de la població autòctona.   Per 
l’altre, no només és un procés en el qual 
part del veïnat es veu obligat a canviar 
de districte i escapar cada cop més a la 
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casualitat. El patriarcat genera una roda 
on, la producció (capitalista, evidentment) 
és cosa d’homes, i la reproducció, de 
dones. Així, el treball no remunerat, i la 
majoria de vegades també no reconegut 
o deslegitimat, recau sobre les dones. Ser 
dona i no tenir una feina no significa no 
treballar. I tenir-lo suposa una jornada doble 
que no acaba; arribar a casa implica seguir 
treballant. Relegades al treball reproductiu, 
el seu reflex en el terreny laboral és que, la 
majoria de les dones ocupen llocs de treball 
en el sector serveis que tenen a veure 
principalment amb l’atenció al públic, la 
neteja o l’assistència a la dependència. 
Quan diem que aquests processos de 
gentrificació no són independents de les 
relacions de producció i reproducció de 
tipus capitalista i patriarcal, és perquè la 
gentrificació és la conseqüència directa de 
la mercantilització de l’habitatge i dels usos 
dels espais públics. Una forma neo-colonial 
d’arrabassar espais, convertir-los en focus 
de consum, i por tant també de producció 
de capitals. 

A Gràcia, 

més si ets una dona, 

o hi vius
o hi treballes

 
I per combatre aquesta realitat cal 

reconèixer que no és un procés fortuït ni 
tampoc causat per unes males polítiques 
públiques o per mala praxis individual de 
tal propietari o tal empresari. No podem 
oblidar els interessos de classe i gènere que 
hi ha al darrere. Cal aglutinar no només a 
qui diu que està en contra de determinades 
conseqüències de la gentrificació sinó 
anar a les causes: qui guanya diners i qui 
n’hi perd.  Aglutinar a partir d’interessos 
col·lectius, de gènere i de classe i no 
d’oposició a detalls de la gentrificació, que 
són meres conseqüències. El fet que només 
el 33 per cent dels residents a Gràcia treballi 
al mateix districte, que la desocupació 
femenina sigui tant alta, i que l’ocupació 
de les que treballen es centri en el sector 
serveis, sumat a l’augment dels lloguers, 
manifesta que a Gràcia, més si ets dona, o hi 
vius o hi treballes.


