
L’impacte de la pandèmia a la
vida quotidiana
Ins Vila de Gràcia

1. Introducció

L’objectiu del nostre treball és estudiar quin impacte ha tingut la
pandèmia de la COVID-19 i el conseqüent decret de l’estat
d’alarma, en la vida quotidiana dels barcelonins i de les
barcelonines al llarg del 2020.

Recordem-ho. L’11 de març del 2020 l’Organització Mundial de la
Salut (OMS) va qualificar la crisi de la covid-19 com a una
pandèmia global. Tres dies després el president del govern
espanyol, Pedro Sánchez, declarava l’estat d’alarma amb
confinament domiciliari. En efecte, només es podia sortir de
casa per anar a comprar, a la farmàcia, a tirar la brossa i a
passejar el gos.

Dels diferents incidents registrats per la Guàrdia Urbana a la
ciutat de Barcelona hem analitzat els següents. Per una banda,
dos dels tipus d’incidents que succeeixen a l’interior de les cases
(la violència domèstica i la convivència veïnal). Per altra banda,
dos tipus d’incidents que ocorren a la via pública (el vandalisme i
els accidents de trànsit).

Un cop analitzats, hem comparat les dades de l’any 2019 i les 2020.

2. Metodologia

Per realitzar aquest treball, primer vam treballar l’estadística a
classe: taules de freqüències, càlculs de mesures i gràfics. Pel que
fa al treball final d’estadística, vam fer servir informació de l’Open
Data BCN.

Després d’una reunió, on ens van oferir vàries propostes de quins
temes podíem tractar a la infografia, vam decidir estudiar com va
afectar la pandèmia als barcelonins en el seu dia a dia.
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Amb l’objectiu de fer una comparativa, vam escollir els datasets
“Incidents gestionats per la Guàrdia Urbana a la ciutat de Barcelona”
dels anys 2019 i 2020, de la pàgina “Open Data BCN” (Servei de
dades obertes de l'Ajuntament de Barcelona). Vam filtrar i agrupar
les dades i vam crear les gràfiques i els mapes sobre diferents
incidents.

Un cop analitzada la violència domèstica, la convivència veïnal,
vandalisme, els accidents, les agressions, l’assistència a malalts
mentals, actes contra la propietat, contra la llibertat sexual,
ocupacion…. vam escollir dos tipus d’incidents que tenen lloc a les
llars, violència domèstica i convivència veïnal i dos que tenen lloc
als carrers de la ciutat, vandalisme i accidents de trànsit.

Per fer tots els gràfics i mapes hem fet servir el programa Flourish.
En un principi, optàrem per crear mapes de Barcelona per barris
per a cada incident i any. En comparar-los amb els del 2019, ens
adonàrem que els resultats eren similars pel que fa al percentatge
d’incidents totals registrats a cada barri. Dit en altres paraules, si
en un barri un incident tenia una freqüència relativa alta l’any
2019, l’any següent, també. Per això, de mapes per barri només hem
afegit els del 2020, on es pot observar quins són els barris de
Barcelona més afectats per aquest tipus d’incidència.

Després vam fer la comparativa per mesos dels dos anys.

L’’alumnat de la matèria d’Educació Visual i Plàstica (EVP) vam
dissenyar les infografies. Per fer-ho vam fer servir el programa
Inkscape.

Finalment, vam fer un guió i una presentació per gravar el video
presentació de la nostre infografia.

3. Anàlisis dels gràfics i mapes

Del 2019 i del 2020, s’analitzen els polígons de freqüències dels
diferents incidents per mesos. Del 2020, a més a més, els mapes de
la ciutat de Barcelona amb la incidència a cada barri.

Violència domèstica
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Al gràfic per mesos podem veure com el 2019 els incidents de
violència domèstica creixen a l’estiu, quan les famílies fan
vacances i conviuen més temps juntes. L’any 2020 el creixement
coincideix amb el confinament domiciliari, quan les famílies van
haver de conviure dos mesos tancades a casa i els infants i
adolescent no van poder anar a l’escola.

Els barris més afectats el 2020 van ser el Raval, el Poble Sec, el
Carmel, Verdun i Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera.

Convivència veïnal

En aquesta comparativa per mesos es veu un augment
espectacular de casos dels incidents de convivència veïnal l’any
2020. Haver d’estar tot el dia a les llars va donar a peu a
l’increment dels problemes entre veïns i veïnes que es donaven al
llarg de tot el dia.

Els barris amb més incidència l’any 2020 van ser els del centre de
Barcelona: el Raval, els barris de l’Eixample, la Vila de Gràcia i la
Sagrada Família.

Vandalisme

Al gràfic per mesos, veiem el gran descens de vandalisme que hi
va haver als mesos del confinament, fins a pràcticament aturar-se.
A finals de setembre del 2019. Com a contrapunt, observem un
gran augment de vandalisme coincident amb les protestes post
sentència del judici del procés.

Els barris amb més incidència l’any 2020 van ser el Raval, Sant
Andreu, la Vila de Gràcia, el Poble Sec i Sant Pere, Santa Caterina
i la Ribera.

Accidents de trànsit

L’any 2019 els accidents de trànsit van disminuir molt al llarg de la
quarentena, si es compara amb el mateix període del 2020.
Després d’aquest interval amb pocs accidents, es van tornar a
incrementar tot i que, a causa del toc de queda i les restriccions
de mobilitat, van continuar estant per sota de la resta de l’any.
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El barri amb més accidents de trànsit l’any 2020 ha estat la dreta
de l’Eixample.

4. Conclusió

El confinament domiciliari va provocar un augment dels accidents dins
de les llars; i una reducció dels de la via pública.

Aquest impacte és desigual i depèn del nivell socioeconòmic del barri.
Així doncs, els barris més desafavorits han vist incrementar els casos
gestionats per la Guàrdia Urbana.

Ens va sorprendre al principi que els gràfics mostressin tan clarament
el que nosaltres ja intuïem. En efecte, el nostre sentit comú ens feia
pensar que el fet que les famílies i comunitats de veïns haguessin
d’estar tans dies tancats a les cases complicaria la convivència, tant la
domèstica com la veïnal. També suposàvem que, en no poder sortir del
domicili, els incidents que gestiona la guàrdia urbana al carrer haurien
disminuït.
Després de filtrar les dades, agrupar-les per mesos i fer-ne els gràfics,
vam trobar espectacular que aquests pensaments es veiessin
perfectament reflectits en els gràfics.

Per tant, ens ha fet veure que el tractament de dades realment explica
els fets que passen a la societat.

Per fer aquest treball hem après moltes eines i a fer servir diferents
programes; així mateix hem adquirit coneixements diferents, també
hem après que hi ha moltes dades i de tot tipus recollides. Però
sobretot hem après que les dades ens ajuden a interpretar la realitat.

Ens han ajudat a fer aquest treball les professores Reyes Peiró
(EVP/Audiovisuals), Gemma Cabot (Català), Cesc moliné
(Audiovisuals)  i  Laura Conti (Matemàtiques).

Etna Godàs, Tiruedil Robles, Irina Marsà, Màssimo Pino i Laia
Duret representants dels alumnes de 4rt d’ESO de l’Institut Vila de
Gràcia.
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