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Estudi per confirmar o desestimar una proposta 
d’emplaçament urbà per a Alphabet Inc. (Google)	

Alba Garcia Garcia 

(agarciagarcia17@uoc.edu)	

Grau de Màrqueting i Investigació de mercats	

Resum  
El lloc de residència té un impacte en les persones i en molts àmbits de la seva vida. De la 
mateixa manera que els residents condicionen i modifiquen el lloc on viuen. 

El present Treball de Final de Grau indaga en una zona en concret de Barcelona, el 22@, i en 
l’impacte i els canvis que ha suposat per als residents en el mercat immobiliari a partir d’un cas, 
a priori fictici, de l’arribada d’una de les empreses més conegudes del món. 

El 22@ ha transformat una part de Barcelona i l’ha convertit en un focus efervescent d’atracció 
d’empreses, d’inversió i talent, tant nacional com internacional. Aquesta transformació té un 
impacte en l’habitatge que es manifesta, entre d’altres, en l’augment de demanda, l’augment de 
preus i la generació de moviments migratoris dins de la zona, les zones adjacents i la ciutat en 
general. 
 
Conèixer quins són els impactes positius i negatius a les zones emergents d’aquest ecosistema 
en el mercat immobiliari residencial, és important per a entendre l’entorn de les empreses que 
s’hi instauren i les possibilitats a curt, mitjà i llarg termini. 
 
Com també és important conèixer l’opinió dels residents respecte de l’empresa que es vol 
instal·lar quan aquesta pot tenir un gran impacte, per evitar friccions que puguin malmetre la 
seva reputació. 

Per tant, es desenvolupa un estudi d’investigaciò centrat en conèixer les percepcions en 
diversos aspectes de les zones estudiades, el mercat immobiliari i l’empresa en qüestió. La 
investigació parteix de tècniques d’investigació qualitativa i quantitativa centrades en la opinió 
de residents de les zones i empresaris i treballadors en l’àmbit d’aquest ecosistema. 

 

 

Paraules clau:  
22@, Barcelona, Google, mercat immobiliari residencial, preus de l’habitatge, treball, empresa 
tecnològica, fuga de talents 

ODS vinculats:  
Treball Decent i Creixement Econòmic; Ciutats i Comunitats Sostenibles; Educació de qualitat; 
Indústria, Innovació i Infraestructura  
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Abstract  
 

The place of residence has an impact on people and on many aspects of their lives, just as 
residents condition and modify the place where they live. 
 
This thesis focuses on a specific part of Barcelona, the 22@ district, and on the impact and 
changes caused to the residents on the real estate market based on the supposedly fictitious 
case of the arrival of one of the biggest companies in the world. 
 
The 22@ district has transformed a part of Barcelona and turned it into a very attractive place 
for companies, investors and talent, be it national or international. This transformation has an 
impact on the real estate market that translated into a rise on demand and prices and into 
migratory movements inside the district, the adjacent districts and the city as a whole. 
 
Understanding the impact, positive and negative, of this ecosystem’s emerging zones on the 
residential real estate market is important to understand the environment of the companies that 
settle there and the possibilities at short, medium and long term. 
 
It is also important to understand what the residents think about the company that wants to 
settle in, when it can have a big impact, to avoid situations that could cause harm to the 
company’s reputation. 
 
This study focuses on understanding the perception on different aspects of the studied zones, 
the real estate market and the company in question. This research uses qualitative and 
quantitative investigation techniques focused on the opinion of the residents of these zones and 
on the businesses and workers of this ecosystem.  
 

 

Keywords:  
22@, Barcelona, Google, residential Real Estate market, house prices, job, technology 
company, brain drain 

SDG related: 

Decent Work and Economic Growth; Sustainable Cities and Communities; Quality education; 
Industry, Innovation and Infrastructure 
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INTRODUCCIÓ  
 
Aquest Treball de Final de Grau (TFG) es centra en la investigació del mercat immobiliari 
residencial de la zona del 22@ i de Barcelona ciutat i en altres aspectes que podrien 
condicionar el fet de que una empresa de renom internacional s’instauri a la zona.  
	
L’empresa en qüestió és Alphabet, Inc., la matriu de Google, i es tracta d’un cas fictici. Tot i que 
en el transcurs de la realització del treball, l’empresa ha insta·lat unes oficines a Barcelona. 
 
La intenció fictícia d’Alphabet Inc. seria instal·lar unes grans oficines al 22@ a Barcelona 
especialitzades en biotecnologia i biomedicina. Segons diverses fonts, com per exemple el 
Periódico, a Barcelona es concentren gran part de les empreses especialitzades en aquests 
sectors a Espanya i el 22@ suposa un emplaçament estratègic en diversos sentits.  
 
El cas preveu la incorporació de dos cents treballadors provinents d’arreu del món amb els 
moviments migratoris residencials que comporta. La instauració a la zona del 22@ suposaria 
uns avantatges competitius per a l’empresa, però el departament de Recursos Humans podria 
alertar dels inconvenients que es poden trobar els expatriats per a cobrir la necessitat bàsica 
d’habitatge en un mercat immobiliari tens. 
 
Si bé la reputació de Google i Alphabet són bones i, a priori, no suposa un problema, l’arribada 
d’una empresa d’aquesta categoria pot tenir l’impacte social i econòmic en la zona.  
 
En el passat Google va tenir un intent frustrat d’instal·lar una delegació al barri berlinès de 
Kreuzberg el 2017. Finalment, la pressió mediàtica per part dels residents de la zona 
relacionada amb el mercat immobiliari va fer que desistissin i s’ubiquessin a una altra zona. 
 
Per tot, es fa necessari investigar detingudament el mercat residencial junt amb altres 
característiques socials i econòmiques de la zona del 22@ i de Barcelona en general, per 
prendre decisions al respecte. Es necessita valorar també el risc de pèrdua de reputació que 
pot suposar el procés. 
 
En quan al mercat immobiliari, és crucial conèixer la oferta del mercat i els preus, així com la 
seva evolució en el temps. S’ha de conèixer quin és el perfil de residents de la zona i l’opinió de 
residents de la zona i de Barcelona sobre els aspectes que més valoren i que menys valoren 
per viure-hi i treballar i la seva opinió al respecte de la possible instal·lació de les oficines. 
També es vol conèixer la opinió d’alguns membres decisors d’empreses. 
 
En definitiva, es vol donar resposta a les següents preguntes: “Donades les necessitats de 
treballadors de l’empresa, s’hauria d’instaurar al 22@ o no? I què hauria de tenir en compte?”  
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Justificació  
 
La idea original del projecte era poder explorar en diversos aspectes d’opinió relacionats amb el 
mercat immobiliari residencial de la zona del 22@. Tot i que no es disposava d’un cas real 
concret d’empresa amb el que es pogués treballar. 
 
Partint d’aquesta idea inicial, es va escollir Alphabet Inc. (Google) per diverses raons:  
 

1) És empresa líder i, per tant, la demanda d’ocupació internacional que pot tenir és realista 

2) Les posicions requerides demanen perfils tècnics que probablement no es puguin trobar 
a la mateixa ciutat, per tant, a priori, seria necessària la expatriació 

3) És realista que es vulgui instal·lar en una zona com el 22@ pels recursos dels que pot 
disposar de les empreses properes i per l’atractiu de la zona que concorda amb la 
filosofia de l’empresa 

4) Té l’antecedent de l’intent fallit d’establir-se al barri de Kreuzberg (Berlín) amb la pressió 
social que es va generar per evitar-ho relacionada amb el mercat immobiliari 

De fet, la idea no estava tan desencaminada, ja que en el transcurs de la realització d’aquest 
TFG, Google ha obert unes oficines al centre de Barcelona. Es tracta d’una coincidència i la 
finalitat de negoci a la que respon i les necessitats són diferents a la proposada en aquest TFG.  

Motivacions personals 	

L’ecosistema startup transforma les ciutats i les converteix en un focus efervescent d’atracció 
d’empreses, inversió i talent, tant nacional com internacional. Aquesta transformació té un 
impacte en l’habitatge que es manifesta, a priori, en l’augment de demanda, l’augment de preus 
i la generació de moviments migratoris dins de la zona, les zones adjacents i la ciutat en 
general. 
 
Conèixer quins són els impactes positius i negatius a les zones emergents de l’ecosistema 
startup en el mercat immobiliari residencial és important per a entendre l’entorn de les 
empreses que s’hi instauren i les possibilitats a curt, mitjà i llarg termini. 
 
He viscut de molt a prop tota la transformació urbanística, social i econòmica del 22@, ja que 
vaig viure la meva infantesa i joventut al Poblenou. El Poblenou era un barri molt diferent del 
que és ara i sempre he pensat que el canvi ha sigut positiu. Però també té la part negativa.  
 
Per exemple, gent que ha viscut tota la vida al barri, avui dia no se’l pot permetre i es veu en la 
obligació de renunciar-hi. Pel que sorgeixen moviments migratoris i nous perfils residents.  
 
A més, l’alta demanda de la zona es topa amb una oferta insuficient o descompensada. I els 
preus elevats poden provocar que el talent jove que vol accedir al mercat laboral efervescent, 
es vegi estancat econòmicament pel preu de l’habitatge i no puguin evolucionar en altres 
aspectes de la seva vida per la falta de recursos.  
 
Em dedico al sector immobiliari des de fa uns anys i havia treballat en la intermediació. 
Actualment treballo a una startup que dóna solucions de context d’ubicació a empreses del 
sector turístic i immobiliari a nivell internacional. En la vessant immobiliària, és el que es coneix 
com a Proptech.  
 
M’atrau molt l’estudi del mercat immobiliari i el seu anàlisis i fa poc temps una persona em va 
preguntar si creia que hi havia relació entre la pujada de preus a Màlaga amb el fet de que ara 
hi havia moltes empreses innovadores que s’hi estaven instaurant.  
 
Aquests fets, junt amb la cerca frustrada d’informació al respecte, són els que em van motivar a 
decidir-me per realitzar aquesta temàtica de treball per al TFG. 
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Objectiu i abast  
	
En base a la pregunta de partida: “Donades les necessitats de treballadors de l’empresa, 
s’hauria d’instaurar al 22@ o no? I què hauria de tenir en compte?”, es vol arribar a l’objectiu 
principal o general següent: 
 
Conèixer quins són els impactes positius i negatius a la zona del 22@ i Barcelona en el mercat 
immobiliari residencial, amb la finalitat de trobar informació de valor i objectiva que pugui ajudar 
a decidir a l’empresa a instaurar-se o no a la zona o cercar solucions.  
 
Per això, es partirà d’aquests objectius específics a analitzar:  
 

• Analitzar quina ha sigut l’evolució del mercat immobiliari residencial de les àrees 
d’estudi a partir de l’anàlisi quantitatiu de fonts secundàries 

• Investigar les similituds i diferències entre les diferents zones estudiades a partir de 
l’anàlisi quantitatiu i qualitatiu de fonts secundàries 

• Conèixer quina és la percepció de les persones residents i no residents de les zones 
envers el mercat immobiliari i altres factors rellevants a partir de l’anàlisi qualitatiu de 
fonts primàries amb entrevistes i enquestes ad-hoc 

• Coneixer la opinió envers l’empresa i l’impacte que pot suposar en l’entorn 
• Identificar quines són les barreres d’entrada a la zona d’estudi principal a partir de 

l’anàlisi quantitatiu i qualitatiu de fonts primàries amb entrevistes i enquestes ad-hoc i 
secundàries 

 

Donat que l’estudi pot arribar a estendre’s en extrem i ser inabastable, es centrarà en dos 
nivells d’investigació de zones: 
 

1. El 22@ en profunditat i la seva perifèria 
2. Barcelona en general 

	
Es tracta d’un treball que podria estendre’s molt, però l’objectiu principal plantejat ha d’ajudar a 
concentrar-nos en aquella informació que ens permeti extreure millors conclusions. 

Al final, el que es vol arribar a aconseguir són les suficients dades i informacions que permetin 
després a l’empresa prendre una decisió o sol·licitar investigacions més profundes en alguns 
dels aspectes proposats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudi per confirmar o desestimar una proposta d’emplaçament urbà per a Alphabet Inc. (Google) 

	

Estudis d'Economia i Empresa (UOC)                                            10 

1 Estudi de gabinet 

1.1 Disseny de la investigació de gabinet 
 
Per donar resposta als objectius de la investigació, és necessari obtenir informació de diverses 
fonts a partir de certes consideracions: la informació recollida ha de ser rellevant i d’utilitat per 
a la investigació i ha de ser accessible per a l’investigador. 
 
La investigació es centra en l’opinió envers l’empresa i el mercat immobiliari residencial, però 
també té en compte aspectes demogràfics i econòmics, donada la seva relació.  
 
Aquests aspectes es recullen gràcies a les fonts secundàries externes, Desk Research, 
proporcionades per organismes públics i privats com l’INE, MITM, Notariado, Ajuntament de 
Barcelona, Idescat, Statista, idealista, etc. 
 
Es procurarà cercar el màxim nivell de detall d’aquests aspectes, tot i que en alguns casos és 
més fàcil que en d’altres degut a l’històric de dades i de notícies i a la diversitat de fonts que es 
poden trobar.  
 
El conjunt d’aquest anàlisi, junt amb altra informació que considerarem fonts secundàries 
internes, permet fer una investigació de caràcter exploratori i preliminar que facilita el 
plantejament d’hipòtesis i la formulació de les preguntes adequades per a la obtenció de les 
fonts primàries externes.  
 
D’aquesta manera, es donarà pas a la investigació qualitativa amb reunions de grup i 
entrevistes en profunditat i a la investigació quantitativa a partir d’enquestes ad hoc. 
 
Per al seu anàlisi es fa ús d’eines de Business Intelligence i Big Data que permeten extreure 
conclusions i creuar millor les dades.  
 
 

1.2 Fonts de recollida d’informació 

1.2.1 Fonts primàries externes 
 
La obtenció d’informació de les fonts primaries externes parteix de dues fases:  
 
• Anàlisi qualitativa a partir de reunions de grup i entrevistes en profunditat amb la finalitat 

d’obtenir informació relativa a les opinions de primera mà de: 
 
1. Atractius i rebuigs en general de les zones estudiades 
2. Percepcions del mercat immobiliari en quan a preus i oferta al 22@ i Barcelona 
3. Percepcions de la tipologia de resident a la perifèria del 22@ i treballador al 22@ 
4. Opinions de les barreres d’entrada a la zona del 22@ per viure i ubicar un negoci 
5. Motivacions i frens per ubicar un negoci a les zones estudiades 
6. Percepció envers l’empresa i el fet que es pugui instal·lar al 22@ 
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• Anàlisi quantitativa a partir d’entrevistes ad hoc amb la finalitat d’obtenir informació 
relativa a: 

 
1. Perfil dels enquestats i les percepcions en quan a la tipologia de resident a la zona 

perifèrica del 22@ i a la resta de Barcelona 
2. Similituds i diferències entre el 22@ i Barcelona 
3. Opinions envers el mercat immobiliari del 22@ i Barcelona 
4. Percepcions envers l’empresa Google 
5. Opinions envers el fet que Google s’instal·li al 22@ segons residents 
6. Percepcions sobre l’existència de perfils tècnics especialitzats en biotecnologia i 

biomedicina a Barcelona i voltants 
 

1.2.2 Fonts secundàries internes 
 
Per reforçar la investigació, s’han consultat estudis i estadístiques que considerarem fonts 
secundàries internes ja que, tot i que no les hem obtingut directament de l’empresa, parteixen 
de dades internes de l’empresa que posa a disposició pública. Es troben integrades dins 
l’anàlisi de fonts secundàries internes i la bibliografia del TFG. 
 

1.2.3 Fonts secundàries externes 
 
Per a disposar de dades i informació real i rellevant del mercat immobiliari residencial i altres 
aspectes, es parteix de les següents fonts d’informació segons necessitats: 

1. Mercat immobiliari residencial: Necessitem conèixer quin és l’estat actual del mercat 
immobiliari i la seva evolució en els darrers anys. 
 

a. Preus mitjans per m2 de compravenda i lloguer 
Dades facilitades per l’Ajuntament de Barcelona de 2014 a 2021 que provenen del 
portal immobiliari idealista i dades facilitades per l’Ajuntament de Barcelona de 2014 a 
2021 que provenen de la Secretaria de l’Agenda Urbana i Territori (INCASÒL). Any de 
creació 2022. Disponible a:  
https://ajuntament.barcelona.cat/estadistica/catala/Estadistiques_per_temes/Habitatge_
i_mercat_immobiliari/Mercat_immobiliari/index.htm 

 
 

b. Nombre de transmissions de compravenda i contractes de lloguer signats el 2021 
Dades facilitades per l’Ajuntament de Barcelona de 2021 per barris que provenen del 
Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Inmuebles y mercantiles de España i 
la Secretaria de l’Agenda Urbana i Territori (INCASÒL). Any de creació 2022. 
Disponible a: 
https://ajuntament.barcelona.cat/estadistica/catala/Estadistiques_per_temes/Habitatge_
i_mercat_immobiliari/Mercat_immobiliari/Contractes_acces_habitatge/index.htm 

 
 

c. Oferta de compravenda i lloguer 
Extracció del nombre d’immobles a abril de 2022 a partir dels anuncis d’oferta 
d’immobles totals en compra i lloguer del portal idealista multiplicada per 0,8. La raó de 
la seva multiplicació per 0,8 és l’existència d’anuncis repetits d’un mateix immoble. Any 
de creació 2022. Disponible a: https://www.idealista.com/ 



Estudi per confirmar o desestimar una proposta d’emplaçament urbà per a Alphabet Inc. (Google) 

	

Estudis d'Economia i Empresa (UOC)                                            12 

d. Tipologies d’habitatges 
Número d’habitacions dels habitatges per barris el 2011. Dades facilitades per 
l’Ajuntament de Barcelona que provenen de l’INE. Any de creació 2012. Disponible a: 
https://ajuntament.barcelona.cat/estadistica/catala/Estadistiques_per_temes/Habitatge_
i_mercat_immobiliari/Edificis_i_habitatges/Cens_habitatges/a2011/hprincipals/t43.htm 
Superfície dels habitatges per barris el 2022. Dades facilitades per l’Ajuntament de 
Barcelona que provenen de la Dirección General del Catastro. Any de creació 2022. 
Disponible a: 
https://ajuntament.barcelona.cat/estadistica/catala/Estadistiques_per_temes/Habitatge_
i_mercat_immobiliari/Edificis_i_habitatges/Dades_cadastrals/habitatges/superficie/a202
2/A3.htm 

 
 

e. Previsions de promocions d’obra nova 
Evolució del nombre d’habitatges previstos per districte per llicència d’obra major entre 
2000 i 2021. Dades facilitades per l’Ajuntament de Barcelona. Any de creació 2022. 
Disponible a: 
https://ajuntament.barcelona.cat/estadistica/catala/Estadistiques_per_temes/Habitatge_
i_mercat_immobiliari/Mercat_immobiliari/Construccio_i_llicencies_obres_majors/llicenci
es/llicencies/t22.htm 

 
 

2. Aspectes demogràfics: Necessitem conèixer amb dades els residents de les àrees 
d’estudi per després poder contrastar amb els resultats de la investigació qualitativa i 
quantitativa. 

 
a. Nombre de residents 

Dades facilitades per l’Ajuntament de Barcelona de 2007 a 2021. Any de creació 2022. 
Disponible a:  
https://ajuntament.barcelona.cat/estadistica/catala/Estadistiques_per_temes/Poblacio_i
_demografia/Poblacio/Padro_municipal_habitants/evo/t3.htm 
 

 
b. Edat dels residents 

Dades facilitades per l’Ajuntament de Barcelona de 2021. Any de creació 2021. 
Disponible a:  
https://ajuntament.barcelona.cat/estadistica/catala/Estadistiques_per_temes/Poblacio_i
_demografia/Poblacio/Padro_municipal_habitants/a2021/edat/edatg05.htm 

 
c. Nacionalitat dels residents 

Dades facilitades per l’Ajuntament de Barcelona de 2021. Any de creació 2021. 
Disponible a:  
https://ajuntament.barcelona.cat/estadistica/catala/Estadistiques_per_temes/Poblacio_i
_demografia/Poblacio/Padro_municipal_habitants/a2021/nacio/nacio05.htm 
 
 

d. Nivell d’estudis dels residents 
Dades facilitades per l’Ajuntament de Barcelona de 2021. Any de creació 2021. 
Disponible a:  
https://ajuntament.barcelona.cat/estadistica/catala/Estadistiques_per_temes/Poblacio_i
_demografia/Poblacio/Padro_municipal_habitants/a2021/nivi/nivi05.htm 

 
 
3. Aspectes econòmics i de treball: Necessitem conèixer aspectes de treball dels residents 

de les àrees d’estudi per després poder contrastar amb els resultats de la investigació 
qualitativa i quantitativa i aprofundir en les empreses del 22@. 
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a. Renda mitjana neta de les llars 
Dades facilitades per l’Ajuntament de Barcelona provinents de l’INE i AET del 2015 al 
2019 per secció censal (agregable per barris). Any de creació 2019. Disponible a:  
https://ajuntament.barcelona.cat/estadistica/catala/Estadistiques_per_temes/Economia/
Renda_i_tributs/Renda_Tributaria/Renda_tributaria/T202.htm 
 
 

b. Ocupació 
Estimació de l’atur registrat per barris del 2011 al 2022. Dades facilitades per 
l’Ajuntament de Barcelona provinents del Departament de Treball i Afers Socials i 
Famílies. Any de creació 2022. Disponible a:  
https://ajuntament.barcelona.cat/estadistica/catala/Estadistiques_per_territori/Barris/Tre
ball_i_teixit_productiu/Atur_registrat/Evolucio/bcnbar.htm 
 
 

c. Startups i empreses amb més impacte a la zona 
Extracció de dades a partir del llistat proporcionat pel 22@NetworkBcn. Any de creació 
2022. Disponible a: 
https://www.22network.net/Cercador-empreses/ 

Representació del PIB de les empreses del sector de la vida i la salut a Catalunya. Any 
de creació 2021. Disponible a: https://elpais.com/espana/catalunya/2021-06-09/la-
biotecnologica-catalana-mucha-startup-pero-poca-industria.html 

Clústers d’activitat a Barcelona. Any de creació 2021. Disponible a: https://media-
edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2022/01/04100626/CLUSTERS-URBANS-A-
BARCELONA.pdf 

 

1.3 Recollida i anàlisi de les fonts secundàries 

1.3.1 Fonts secundàries internes 
 

A continuació es fa un resum de diferents aspectes relacionats amb l’empresa. A l’Annex 1 es 
recullen alguns gràfics que complementen la informació. 
 
La multinacional nord-americana Alphabet Inc., fundada el 2015 amb seu a Califòrnia, és un 
dels conglomerats d’empreses més grans del món i de més influència. És més coneguda per la 
seva filial, Google, tot i que conté altres com Calico, Nest, Verily, etc.  
 
L’activitat principal d’Alphabet consisteix en el desenvolupament de productes i serveis 
relacionats amb la tecnologia i Internet i inclou també negocis del sector de la salut, 
biotecnologia, domòtica i les telecomunicacions. 
 
Donada l’amplitud d’activitats de negoci, no té un clar competidor, sinó que té múltiples 
competidors segons el negoci que analitzem. Entre algunes d’aquestes empreses 
competidores estarien Microsoft, Facebook, Amazon i Apple. 
 
En quan a les xifres de negoci, va tancar l’any 2021 amb uns ingressos de 257.637 milions de 
dòlars, un 41,15% més respecte el 2020, i uns beneficis de 76.033 milions de dòlars, un 
88,81% més respecte 2020. 
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La quota de mercat comparada amb el total d’empreses que podríem analitzar és del 17,42%, 
només superada per Amazon que disposa del 31,77% de la quota de mercat. 
 
El valor en el mercat de les divises (GOOGL) a març de 2022 és de 1.750,64 Bilions de dòlars.  
 
L’any 2021 disposaven de 156.500 empleats amb salaris en un rang d’entre 75.000 i 600.000 
dòlars l’any, la majoria dels treballadors tenen un alt nivell d’estudis tècnics i provenen d’arreu 
del món. La mida d’empleats va augmentar un 15,67% el 2021 respecte el 2020. Segons 
Glassdoor, el 2014 Google va ser reconeguda com la millor empresa del món on treballar. 
 
En quan a Google, és una de les empreses més ben valorades i amb millor reputació del món. 
Segons Statista, manté una posició de líder de mercat en quan al negoci dels cercadors 
d’Internet (Google Search Engine) i navegadors (Chrome). Té presència i oficines arreu del 
món i a Espanya es situa actualment a dos emplaçaments: Madrid i Màlaga. 

 

1.3.2 Fonts secundàries externes 
 

Nota: Per a la realització del següent desenvolupament, abans hem de considerar un aspecte 
important: la concreció de la zona perifèrica del 22@. Donat que el 22@ es troba en el barri de 
Provençals del Poblenou, el barri més cèntric del districte de Sant Martí. Considerarem com a 
perifèria del 22@ els 10 barris del districte de Sant Martí, això ens facilitarà la recopilació de 
dades secundàries, l’anàlisi posterior i la comparació per districtes. 

A partir de les fonts d’informació seleccionades, s’estudien els diferents aspectes de la perifèria 
del 22@ com de les altres zones de Barcelona que corresponen a: 

 

1. Mercat immobiliari residencial 
 

a. Preus mitjans per m2 de compravenda i lloguer 
 

 
Font: Elaboració pròpia (2022) a partir de les dades de l’INCASÒL 

Observem que l’evolució en els preus de venda i lloguer a la perifèria del 22@ és 
superior a la mitjana de la resta de Barcelona. Els preus més alts s’identifiquen a 
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Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou i La Vila Olímpica del Poblenou. En 
general, els preus es mantenen des de 2018. 
 
 

b. Nombre de transmissions de compravenda i contractes de lloguer signats el 2021 
 

 
Font: Elaboració pròpia (2022) a partir de les dades de l’INCASÒL 

 
El nombre de contractes de lloquer el 2021 a Barcelona va ser superior del de 
compravendes, el que explica la rotació de la oferta. Però en la perifèria del 22@ la 
proporció mitjana és inferior a la resta de Barcelona en els contractes de lloguer i una 
mica superior en els contractes de compraventa.  
 
Els barris amb més nombre de contractes de lloguer van ser el Camp de l’Arpa i el 
Poblenou. Per tant, veiem que les possibilitats de lloguer podrien ser més en aquestes 
zones. La proporció és similar en el Besós i el Maresme i en la Verneda i la Pau. 
 

c. Oferta de compravenda i lloguer 
 

A principis d’abril de 2022, la oferta 
d’habitatges a la venda era molt superior a 
la d’habitatges en lloguer i superior a la 
mitjana de la resta de Barcelona.  

 
S’haurà de tenir en compte ja que la oferta 
ascendeix en 323 immobles de mitjana per 
districte en tots els casos. 

 
La oferta total de lloguers a Barcelona 
també és escassa, al voltant de tres mil dos 
cents immobles el mes d’abril a tota 
Barcelona. 

 
En comparació, hi han més habitatges a la 
venda que en lloguer. 

 
 
 

Font: Elaboració pròpia (2022) a partir de les dades de idealista.com 
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d. Tipologies d’habitatges 

 
Font: Elaboració pròpia (2022) a partir de les dades de l’INE 

 
El 2011, el total d’habitatges a la perifèria del 22@ era de 112.519 sent, curiosament, 
majoritaris els habitatges de cinc habitacions, seguits de quatre i tres habitacions. 
El 2022, la superfície mitjana de la perifèria del 22@ i de la resta de Barcelona és 
bastant similar, ambdues zones al voltant dels 75,5 m2. Si bé a la perifèria del 22@, la 
Vila Olímpica i Diagonal Mar tenen habitatges més grans.  
 
 

e. Previsions de promocions d’obra nova 
 

En quan a possibles previsions 
futures, s’observa que s’han 
concedit més llicències per Obres 
Noves de mitjana a la perifèria del 
22@ que no pas a la resta de 
Barcelona. 

 
Però a partir del 2009 el nombre 
de llicències va baixar i es manté 
per sota de mil llicències per any.  

 
S’observa també una pujada en 
el les llicències el 2020, el que 
podria indicar un augment 
d’habitatges en els darrers tres 
anys. 

 
 
 
 

 

 

Font: Elaboració pròpia (2022) a partir de les dades de l’Ajuntament de Barcelona 
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2. Aspectes demogràfics 
 

a. Nombre de residents 
 

 
Font: Elaboració pròpia (2022) a partir de les dades de l’Ajuntament de Barcelona 

 
El nombre de residents total de Barcelona el 2021 era de 1.660.314, sent de 241.181 
residents a la perifèria del 22@. No hi ha hagut una evolució important des de 2007, pel 
que podem dir que s’ha mantingut relativament estable. 
 

 
b. Edat dels residents 

 

 
Font: Elaboració pròpia (2022) a partir de les dades de l’Ajuntament de Barcelona 

 
Respecte a les edats, veiem que el rang d’edat majoritari és dels 40 als 54 anys tant a 
la perifèria del 22@ com a la resta de Barcelona. Tot i que la perifèria presenta uns 
rangs d’edats amb edats més grans en general. 
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En quan als barris de la zona d’estudi, el Poblenou, el Camp de l’Arpa, la Verneda i la 
Pau i el Clot són els que presenten edats més grans en general. El Campo de l’Arpa 
també és on es concentra la majoria de residents entre 25 i 39 anys.  
 
 

c. Nacionalitat dels residents 
 

 
Font: Elaboració pròpia (2022) a partir de les dades de l’Ajuntament de Barcelona 

El 2021, la nacionalitat majoritària tant a la perifèria del 22@ com de la resta de 
Barcelona era espanyola. Es dóna una mitjana més alta en la perifèria que no pas a la 
resta de Barcelona. 
 
Les nacionalitats més esteses a part de l’espanyola, són italiana, xinesa i paquistanesa. 
La majoria de residents procedents d’altres continents que no són Europa es troben al 
Besòs i el Maresme.  
 
 

d. Nivell d’estudis dels residents 
 

 
Font: Elaboració pròpia (2022) a partir de les dades de l’Ajuntament de Barcelona 
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El nivell d’estudis, en general, és alt, sent majoritari els estudis superiors universitaris i 
de CFGS grau superior. 
 
Els barris amb més residents d’estudis alts es són el Camp de l’Arpa i el Poblenou. Els 
d’estudis més baixos, la Verneda i la Pau i en Besós i el Maresme. 

 
 
3. Aspectes econòmics i de treball 

 
a. Renda mitjana neta de les llars 

 

 
Font: Elaboració pròpia (2022) a partir de les dades de l’INE i AET 

S’observa una mitjana en les rendes lleugerament superior en la perifèria del 22@ que 
en la resta de Barcelona i amb una evolució ascendent en ambdues. El barri amb 
rendes mitjanes més altes és la Vila Olímpica i Diagonal Mar. 
 
 

b. Ocupació 
 

 
Font: Elaboració pròpia (2022) a partir de les dades del Departament de Treball i Afers Socials i Famílies 
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En general, l’evolució de l’atur des de 2011 ha sigut en descens, excepte l’efecte de la 
pandèmia que s’observa el 2020. Si bé, la mitjana s’observa més elevada en la perifèria 
del 22@ que no pas a la resta de Barcelona. 
 
Els barris amb més atur són el Camp de l’Arpa i la Verneda i la Pau. En canvi els que 
menys són la Vila Olímpia, el Parc de la Llacuna del Poblenou i Diagonal Mar. 
 
 

c. Startups i empreses amb més impacte a la zona 
 

Hi han un total de 216 empreses adherides al 22@NetworkBcn que es localitzen per 
tota Barcelona i els voltants. 
 
Barcelona compta amb un 73,3% d’empreses de Biotecnologia i Tecnologies de la 
Salud enfront l’àrea metropolitana que conté el 26,97%. 
 
El 2020, les ciències de la vida i de la salut representaven el 7,3% del PIB i 
proporcionaven feina a 230.000 empleats.  
 
Es tracta, per tant, d’un sector amb persones capacitades ja residents a Barcelona. 

 

 

2 Investigació i anàlisi qualitatiu 

2.1 Disseny de la investigació qualitativa 

2.1.1 Metodologia 
 
En aquesta fase de l’anàlisi partim d’una sèrie d’objectius específics que es volen assolir per a 
donar resposta a l’objectiu principal.  
 

1. Conèixer els atractius i rebuigs en general de les zones estudiades 
2. Conèixer les percepcions del mercat immobiliari en quan a preus i oferta al 22@ i 

Barcelona 
3. Analitzar la tipologia de resident a la perifèria del 22@ i treballador al 22@ 
4. Identificar les barreres d’entrada a la zona del 22@ per viure i ubicar un negoci 
5. Conèixer les motivacions i frens per ubicar un negoci a les zones estudiades 
6. Conèixer la percepció envers l’empresa i el fet que es pugui instal·lar al 22@ 

 
Donats aquests objectius, s’ha decidit que era necessari realitzar dues tècniques d’anàlisi 
qualitativa per aprofundir en certs aspectes: reunions de grup i entrevistes en profunditat. 
 
Les reunions de grup es centraran en els aspectes rellevants de les zones i les percepcions. 
Per això serà necessari partir d’un Univers Objecte d’Estudi (UOE) que disposi del criteri 
suficient en quan al mercat immobiliari i que conegui les zones. 
 
Les entrevistes en profunditat ens aportaran informació valuosa en l’àmbit empresarial i en els 
altres àmbits en general. 
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Per aspectes pràctics i la situació pandèmica, tant les reunions de grup com les entrevistes es 
realitzaran online.  
 
A continuació s’indiquen els dissenys del pla mostral de cada tècnica, les fitxes de captació i les 
pautes de reunió i entrevistes. 
 

2.1.2 Disseny del pla mostral 
 
Reunions de grup 

Es proposa la realització de 8 reunions de grup (personals o online segons residència i situació 
pandèmica) d’entre 5 i 6 persones cadascuna, amb el següent disseny del pla mostral: 

Ø Univers Objecte d’Estudi (UOE): persones entre 20 i 65 anys usuàries d’Internet i que 
siguin o hagin sigut residents de les zones perifèriques del 22@ i Barcelona en general, 
entre l’any 2000 i el 2022.  

Ø Variables rellevants de segmentació: que hagin sigut o siguin residents de les zones 
perifèriques del 22@ i l’edat. La proporció de sexes entre homes i dones no és rellevant, 
tot i que es procurarà fer 40-60 50-50 o 60-40, es considera variable d’heterogeneïtat. 

El fet de que hagin sigut residents o siguin actualment residents i l’edat, actuaran com a 
variables d’homogeneïtat, ja que són fets determinants de la problemàtica a investigar. 
L’edat es relaciona amb l’evolució en el temps de la zona. També que la residència sigui a 
la perifèria del 22@ o a Barcelona exceptuant la perifèria del 22@. 

  Periferia 22@ Barcelona (no periferia 
22@) 

Han sigut residents 

20 a 40 anys Homes / Dones Homes / Dones 

41 a 65 anys Homes / Dones Homes / Dones 

Són residents 
actualment 

20 a 40 anys Homes / Dones Homes / Dones 

41 a 65 anys Homes / Dones Homes / Dones 

  4 R.G. 4 R.G. 

Entrevistes en profunditat 

Es proposa la realització de 4 entrevistes en profunditat (personals o online segons residència i 
situació pandèmica) a persones amb el següent disseny del pla mostral: 

Ø UOE: persones entre 20 i 65 anys usuàries d’Internet que treballin per a empreses 
relacionades amb la tecnologia i estiguin / hagin estat / es vagin a ubicar al 22@ o altres 
zones de Barcelona 

Ø Variables rellevants de segmentació: que ocupin posicions decisores o no al lloc de 
treball i que estiguin / hagin estat / es vagin a ubicar al 22@ o en altres zones. El sexe és 
irrellevant i es considera variable d’heterogeneïtat. 
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Les variables d’homogeneïtat seran el fet que la persona sigui membre decisor a 
l’empresa o no, ja que és un fet determinant de la problemàtica a investigar. També que 
l’empresa es situï o no al 22@. 

 22@ Barcelona (no 22@) 

Decisor Homes / Dones Homes / Dones 

No decisor Homes / Dones Homes / Dones 

 2 E. 2 E. 

2.1.3 Fitxa de captació 

 

Reunions de grup 

1. Localitat de residència: variable filtre. Si no són o han sigut residents a Barcelona, no 
serveixen. 

2. Lloc de residència habitual i passada: variable de segmentació heterogènia. No es 
combinaran persones que siguin actualment residents amb que ho hagin sigut en el 
passat, juntament amb si la residència és o ha sigut a la perifèria del 22@ o a la resta 
de Barcelona. 

3. Edat: variable de segmentació heterogènia. No es combinaran persones de diferents 
grups d’edat a cada reunió. 

4. Gènere: variable homogènia. Es combinaran a cada reunió homes i dones. 

 

Entrevistes en profunditat 

1. Ubicació de l’empresa: variable filtre. Si no treballen per una empresa que hagi estat / 
estigui / o vagi a estar ubicada a Barcelona, no serveixen. 

2. Activitat de l’empresa: variable filtre. Si l’empresa no està relacionada amb la 
tecnologia, no serveix. 

3. Ubicació de l’empresa dins de Barcelona: variable de segmentació heterogènia. Es 
tindrà en compte que l’empresa hagi estat / estigui / o vagi a estar ubicada al 22@ o a 
la resta de Barcelona. 

4. Posició treballador dins l’empresa: variable de segmentació heterogènia. Es tindrà en 
compte que el treballador ocupi o no un càrrec decisor a l’empresa.  

5. Gènere: variable homogènia. Serà indiferent. 
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2.1.4 Pauta de reunió 

 

Reunions de grup 

1. Presentació del moderador/a i de la investigació. S'informarà sobre la gravació de la 
reunió obligatòriament i es farà signar l'acceptació per part dels assistents. Cada 
participant del grup es presentarà de forma breu. 

2. El 22@ i Barcelona 

Objectiu à indagar en la opinió sobre quins són els avantatges i desavantatges de la 
zona del 22@ i si el perfil que descriuen encaixa amb el dels possibles futurs 
treballadors. 

Ø Escalfament 

• Parlem sobre el 22@ à Discurs lliure. Què us passa pel cap si penseu en el 22@? 

Ø Decodificació 

• Com definiríeu la zona del 22@? 

• Què la caracteritza? 

• Quins atractius pot tenir la zona perifèrica del 22@? I Barcelona en general? 

• Quins rebuigs pot tenir la zona perifèrica del 22@? I Barcelona en general? 

Ø Evolució 

• Quines activitats de lleure es poden fer en el dia a dia a la zona perifèrica del 22@? 
I Barcelona en general? 

• Quin tipus d’oferta de consum per al dia a dia i per la llar es pot trobar a la zona 
perifèrica del 22@? I Barcelona en general? 

• Quins serveis i equipaments trobem a la zona perifèrica del 22@? I Barcelona en 
general? 

• Què us agrada més de viure a la zona perifèrica del 22@? I Barcelona en general? 

• Què us agrada menys de viure a la zona perifèrica del 22@? I Barcelona en 
general? 

Ø Concreció 

• Què opineu del mercat immobiliari de la zona perifèrica del 22@? I Barcelona en 
general? 

• Què penseu sobre els preus de compra I lloguer de la zona perifèrica del 22@? I 
Barcelona en general? 

• I sobre la oferta de compra i lloguer de la zona perifèrica del 22@? I Barcelona en 
general? 

• Quin tipus de perfil de resident creieu que viu a la perifèria del 22@? (nacionalitat, 
edat, estat civil, nivell d’estudis, professió, rang salarial, estructura de la llar) 

 

3. Alphabet i els seus plans 

Objectiu à conèixer la opinió prèvia respecte de l’empresa i avaluar la possible pèrdua 
de reputació en el cas d’instal·lar-se a la zona. 
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Ø L’empresa 

• Us sona el nom d’Alphabet? I si us dic Google? 

• Què opineu de l’empresa i els seus productes? 

• Quin perfil de treballadors creieu que tenen? 

• Sabeu si hi ha alguna sucursal a Espanya o Europa? 

Ø Ubicant l’empresa al 22@ 

• Si Alphabet decidís instal·lar una oficina al 22@ què pensaríeu? Us quadra? 

• I si us dic que es hauria de contractar més de 200 treballadors? 

• I si us dic que haurien de ser perfils tècnics alts i amb coneixements de 
biotecnologia i biomedicina? 

• Creieu que els podrien trobar a Barcelona i els voltants prou treballadors disponibles 
amb aquest perfil per cobrir les vacants? 

• Què hauria de passar? 

• Quins avantatges i inconvenients hi veieu? 

• Creieu que afectaria al mercat immobiliari de la zona? Creieu que podrien trobar 
habitatge aquestes persones? 

Ø Opinió i reputació 

• Creieu que pot ser positiu o negatiu per a la zona? 

• Quins problemes podeu pensar que podrien sorgir a curt i mig termini? 

• Com els podríeu solucionar? 

• Ha canviat en algun aspecte la vostra opinió sobre l’empresa? 

 

4. Conclusions, comentaris i agraïments 

 

Entrevistes en profunditat 

1. Introducció: Estem realitzant un projecte d’investigació respecte la zona del 22@ i el seu 
entorn per valorar la possibilitat de que una empresa internacional pugui ubicar les seves 
oficines i els efectes positius i negatius que podria comportar tant per a l’empresa com 
per a l’entorn. 

Per poder aprofundir qualitativament en certs aspectes, estem portant a terme una sèrie 
d’entrevistes en profunditat tant a membres decisors com a no decisors d’empreses 
relacionades amb la tecnologia que s’ubiquin tant al 22@ com a Barcelona en general. 

Agraïm molt que hagi accedit a participar en l’entrevista, el temps aproximat serà de 45 
minuts i el que pretenem és que ens aporti la seva opinió en una sèrie de temes que li 
anirem plantejant. 

Si no hi ha cap impediment per part seva i ens dóna el seu consentiment, gravarem 
l’entrevista amb el propòsit de recórrer a aquesta si ho precisem en l’anàlisi de la 
informació. Ens dóna el seu consentiment? 

Presentació: Sóc l’Alba... 
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Gràcies per endavant per col·laborar. 

 

2. Parlem sobre el 22@ i Barcelona en general 

Des del seu punt de vista com persona que ocupa la seva posició en l’empresa... 

• Quins considera que són els hàbits professionals en la zona del 22@? I Barcelona 
en general? És a dir, què es sol realitzar relacionat amb l’àmbit laboral en aquestes 
zones? 

• Quins atractius i aversions professionals té la zona del 22@? I Barcelona en 
general? 

• Quines són les motivacions i frens que pot tenir el fet d’ubicar una empresa al 22@? 

• (Si la seva empresa no estigués situada al 22@) Li agradaria que la seva empresa 
estigués ubicada al 22@? Per què? Quins avantatges i inconvenients pot tenir? 

• (Si la seva empresa estigués situada al 22@) Li agrada que la seva empresa estigui 
ubicada al 22@? Per què? Quins avantatges i inconvenients té? 

• Quin tipus d’empreses es troben en el 22@? 

• De quina nacionalitat són els treballadors de la seva empresa? 

• Sap més o menys on viuen actualment i com es desplacen per anar al seu lloc de 
treball? 

Indaguem una mica més sobre les ubicacions... 

• Quin tipus de perfil de resident creu que viu a la perifèria del 22@? (nacionalitat, 
edat, estat civil, nivell d’estudis, professió, rang salarial, estructura de la llar) 

• Què opina del mercat immobiliari de la zona perifèrica del 22@? I Barcelona en 
general? 

• Què pensa sobre els preus de compra I lloguer de la zona perifèrica del 22@? I 
Barcelona en general? 

• I sobre la oferta de compra i lloguer de la zona perifèrica del 22@? I Barcelona en 
general? 

 

3. Alphabet i els seus plans 

• Et sona el nom d’Alphabet? I si et dic Google? 

• Què opines de l’empresa i els seus productes? 

• Quin perfil de treballadors té aquesta empresa? 

• Saps si hi ha alguna sucursal a Espanya o Europa? 

Suposem que Alphabet decideix instal·lar una oficina al 22@  

• Tindria lògica per tu? Per què? 

• I si et dic que hauria de contractar més de 200 treballadors? 

Si aquests treballadors són de perfils tècnics alts i amb coneixements de biotecnologia i 
biomedicina... 
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• Creus que podrien trobar a Barcelona i els voltants prou treballadors disponibles 
amb aquest perfil per cobrir les vacants? 

• Què hauria de passar? 

• Quins avantatges i inconvenients hi veus? 

• Creus que afectaria al mercat immobiliari de la zona? Creus que podrien trobar 
habitatge aquestes persones? 

• Creus que pot ser positiu o negatiu per a la zona? 

• I què opines sobre els habitants de la zona? Creus que es podrien sentir molestos o 
afectats? 

• Quins problemes penses que podrien sorgir a curt i mig termini? 

• Com els solucionaries? 

• Ha canviat en algun aspecte la teva opinió sobre l’empresa? 

 

4. Conclusions, comentaris i agraïments 

Doncs fins aquí l’entrevista, moltes gràcies per la seva participació, ha sigut de gran 
valor. 

 
 

2.2 Obtenció de la informació qualitativa 

2.2.1 Descripció del treball de camp qualitatiu 

	

El treball de camp qualitatiu s’ha realitzat a partir de dues tècniques d’investigació qualitativa: 
reunions de grup i entrevistes en profunditat. 

Per a les reunions de grup es va proposar la xifra ideal de 8 reunions de grup d’entre 5 i 6 
persones cadascuna segmentades en franges d’edat i lloc actual o passat de residència.  

Inicialment, es van contactar a diverses persones conegudes, que ja se sabia que formaven 
part de l’UOE, per whatsapp i per telèfon. Es demanva també si ho podien difonfre a coneguts. 

Segons la resposta obtinguda per totes les persones que podien formar part d’un mateix grup, 
modificava el dia i hora de reunió. Per ampliar les possibilitats, també es preguntava si 
coneixien persones que complissin les característiques del UOE i es demanava si us plau si les 
podien contactar per participar. 

Quadrat l’horari i participants, els enviava l’enllaç de la reunió de Zoom al correu electrònic 
facilitat. 

La reunió s’iniciava estant tots plegats connectats donant primer les gràcies, fent una petita 
introducció sense entrar en detall. Es demanava que era important que donessin la seva opinió 
i que qualsevol seria vàlida i no jutjada. S’informava de la gravació per a finalitats de consulta 
pròpia. 
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Es va seguir el guió realitzat amb alguna petita variació segons si alguns temes ja s’havien 
tractat durant la resposta de preguntes anteriors o si semblava que es podia necessitar explorar 
més en algun punt. Es va prendre nota d’alguns punts rellevants. 

Es procurava que tothom respongués a tots els aspectes i donés la seva opinió preguntant a la 
persona si no havia respost encara al tema concret. Es preguntava directament si estava o no 
d’acord amb el que s’havia dit o si volia aportar alguna cosa més. També s’alternava entre els 
participants a que iniciessin una part de la conversa. 

Finalment, es feia una mica de resum amb les conclusions i afegien alguna cosa més si volien. 
Es donava les gràcies i es finalitzava la reunió. El temps total de la reunió pròpiament dita era 
d’una hora. 

Per a les entrevistes en profunditat, es van proposar quatre, segmentades per la ubicació de 
l’empresa i les posicions que ocupaven en l’empresa. 

En aquest cas, hi havia sis candidats coneguts els vaig contactar per whatsapp i per correu 
electrònic, segons el grau de confiança.  

El whatsapp va ser similar al de les reunions de grup. En canvi, el correu electrònic era més 
formal i es va dirigir a les persones decisores de les empreses tot i que prèviament ja s’havia 
esmentat cara a cara. 

En aquest cas, es va haver d’adaptar més als seus horaris. Quan indicaven l’hora de 
l’entrevista, s’enviava l’enllaç de la reunió de Zoom al correu electrònic. 

A l’inici els donava les gràcies, fent una petita introducció sense entrar en detall. Es demanava 
que era important que donessin la seva opinió i que qualsevol seria vàlida i no jutjada. En 
aquest cas, també es comentava que si d’alguna part no podien entrar en detall per temes de 
l’empresa, simplement ho diguessin (no va ser el cas, però). S’informava de la gravació per a 
finalitats de consulta pròpia. 

Es va seguir el guió, però permetent que fos més obert i que s’explorés més en alguns punts 
que ells consideraven o que es veien interessants. Es va prendre nota de punts rellevants. 

Finalment, es feia una mica de resum amb les conclusions i afegien alguna cosa més si volien. 
Es donava les gràcies i es finalitzava l’entrevista. El temps total final era d’entre cinquanta 
minuts i una hora. 

2.2.2 Contratemps i solucions aportades 
 

Es va proposar un disseny mostral molt ambiciós amb el temps i recursos limitats dels que es 
disposava i es van haver de rebaixar algunes expectatives en quan a les reunions de grup.  

Es va donar prioritat a fer les reunions de grup de les persones residents actualment a la 
perifèria del 22@ (considerat el districte de Sant Martí) ja que la seva opinió tenia molt de valor 
per al treball. 

Finalment, només es van poder fer dues reunions de grup a residents actuals a la perifèria del 
22@. Una va ser a tres persones en la franja de 20 a 40 anys (les altres persones finalment 
van fallar a última hora). I l’altra reunió va ser a quatre persones en la franja de 41 a 65 anys 
(va fallar una persona a últim moment). 

Hi ha hagut certs contratemps per a concretar el dia i hora de reunió, falta de persones a últim 
moment i aspectes tècnics relatius a la plataforma emprada. 
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En una de les reunions va haver-hi un retard d’una hora perquè una de les assistents tenia un 
problema amb el micròfon i no l’escoltàvem. Finalment es va solucionar. I en totes les reunions 
es va haver d’enviar un segon enllaç de reunió ja que s’excedia dels quaranta minuts que ens 
permetia la plataforma. 

Una de les reunions va començar a derivar cap a un tema que era interessant, però no tenia 
gaire a veure amb l’objectiu de la reunió i vaig interrompre educadament amb preguntes que no 
estaven al guió però que permetien reconduir la reunió. 

Les entrevistes en profunditat sí que s’han pogut realitzar en la seva totalitat, tot i que no s’ha 
pogut accedir del tot als quatre segments als que es volia accedir. Pel que s’ha optat a fer 
entrevista a no decisors que han treballat o treballaven al 22@ i decisors que no ubiquen la 
seva empresa al 22@. 

Alguns inconvenients en la disponibilitat horària dels dos participants amb càrrec decisor de 
l’empresa, donat que són persones amb moltes responsabilitats i disposen de poc temps. 

 

2.3 Anàlisi de la investigació qualitativa 
 

2.3.1 Definició de les pautes d'anàlisi qualitativa 
 

Per a l’anàlisi qualitativa, es parteix dels objectius a assolir i les plantilles o guions que es van 
emprar en la realització de les reunions i entrevistes. A continuació el sentit i ús dels mateixos: 

L’objectiu principal és conèixer quins són els impactes positius i negatius a la zona del 22@ i 
Barcelona en el mercat immobiliari residencial, amb la finalitat de trobar informació de valor i 
objectiva que pugui ajudar a decidir si l’empresa ha d’instaurar-se o no a la zona o cercar 
solucions.  

A partir d’aquest objectiu principal, es desenvolupen els objectius específics de la fase 
qualitativa que, junt amb els guions emprats per ambdues tipologies d’investigació, serveixen 
com a pautes d’anàlisi.  

L’objectiu 1 s’analitzarà principalment a partir de les reunions de grup. Els objectius 2, 3, 4 i 6 
s’analitzaran a partir de ambdues tipologies (reunions de grup i entrevistes en profunditat). 
L’objectiu 5 s’analitzarà a partir de les entrevistes en profunditat exclusivament.  

Addicionalment, s’exposarà informació interessant no continguda ni en els objectius ni en els 
guions, però que han sorgit de forma improvisada en el transcurs de les reunions i entrevistes. 

Esquema general de la Pauta d’anàlisi qualitativa a partir dels objectius a analitzar:  

Tipus 
investigació  

Preguntes realitzades per assolir l’objectiu 

Anàlisi preliminar 

Reunions de 
grup i 
entrevistes 
en 
profunditat 

A partir de la observació dels participants abans de començar les reunions i 
entrevistes, les notes preanàlisi i les preguntes d’escalfament: 
• Parlem sobre el 22@. Què us passa pel cap si penseu en el 22@? 

(Discurs lliure) 
• Com definiríeu la zona del 22@? Què la caracteritza? 
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1. Conèixer els atractius i rebuigs en general de les zones estudiades 

Reunions de 
grup  

• Quins atractius pot tenir la zona perifèrica del 22@? I Barcelona en 
general? 

• Quins rebuigs pot tenir la zona perifèrica del 22@? I Barcelona en 
general? 

• Quines activitats de lleure es poden fer en el dia a dia a la zona perifèrica 
del 22@? I Barcelona en general? 

• Quin tipus d’oferta de consum per al dia a dia i per la llar es pot trobar a 
la zona perifèrica del 22@? I Barcelona en general? 

• Quins serveis i equipaments trobem a la zona perifèrica del 22@? I 
Barcelona en general? 

• Què us agrada més de viure a la zona perifèrica del 22@? I Barcelona en 
general? (Depenent si són residents de la zona) 

• Què us agrada menys de viure a la zona perifèrica del 22@? I Barcelona 
en general? (Depenent si són residents de la zona) 

2. Conèixer les percepcions del mercat immobiliari en quan a preus i oferta al 22@ i 
Barcelona 

Reunions de 
grup i 
entrevistes 
en 
profunditat 

• Què opineu del mercat immobiliari de la zona perifèrica del 22@? I 
Barcelona en general? 

• Què penseu sobre els preus de compra I lloguer de la zona perifèrica del 
22@? I Barcelona en general? 

• I sobre la oferta de compra i lloguer de la zona perifèrica del 22@? I 
Barcelona en general? 

3. Analitzar la tipologia de resident a la perifèria del 22@ i treballador al 22@ 

Reunions de 
grup (RG) i 
entrevistes 
en 
profunditat 
(EP) 

(RG) 
• Quin tipus de perfil de resident creieu que viu a la perifèria del 22@? 

(nacionalitat, edat, estat civil, nivell d’estudis, professió, rang salarial, 
estructura de la llar) 

(EP) 
• De quina nacionalitat són els treballadors de la seva empresa / empreses 

situades al 22@? 
• Sap més o menys on viuen actualment i com es desplacen per anar al 

seu lloc de treball? 
• Quin tipus de perfil de resident creu que viu a la perifèria del 22@? 

(nacionalitat, edat, estat civil, nivell d’estudis, professió, rang salarial, 
estructura de la llar) 

4. Identificar les barreres d’entrada a la zona del 22@ per viure i ubicar un negoci 

Reunions de 
grup i 
entrevistes 
en 
profunditat 

(No hi havia una pregunta concreta per aquesta part, sinó que es pretenia 
poder extreure l’anàlisi a partir de les respostes a vàries preguntes de forma 
indirecta). 

5. Conèixer les motivacions i frens per ubicar un negoci a les zones estudiades 

Entrevistes 
en 
profunditat 

Des del seu punt de vista com persona que ocupa la seva posició en 
l’empresa... 
• Quins considera que són els hàbits professionals en la zona del 22@? I 

Barcelona en general? És a dir, què es sol realitzar relacionat amb l’àmbit 
laboral en aquestes zones? 

• Quins atractius i aversions professionals té la zona del 22@? I Barcelona 
en general? 

• Quines són les motivacions i frens que pot tenir el fet d’ubicar una 
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empresa al 22@? 
• (Si la seva empresa no estigués situada al 22@) Li agradaria que la seva 

empresa estigués ubicada al 22@? Per què? Quins avantatges i 
inconvenients pot tenir? 

• (Si la seva empresa estigués situada al 22@) Li agrada que la seva 
empresa estigui ubicada al 22@? Per què? Quins avantatges i 
inconvenients té? 

• Quin tipus d’empreses es troben en el 22@? 

6. Conèixer la percepció envers l’empresa i el fet que es pugui instal·lar al 22@ 

Reunions de 
grup i 
entrevistes 
en 
profunditat 

• Us sona el nom d’Alphabet? I si us dic Google? 
• Què opineu de l’empresa i els seus productes? 
• Quin perfil de treballadors creieu que tenen? 
• Sabeu si hi ha alguna sucursal a Espanya o Europa? 
• Si Alphabet decidís instal·lar una oficina al 22@ què pensaríeu? Us 

quadra? 
• I si us dic que es hauria de contractar més de 200 treballadors? 
• I si us dic que haurien de ser perfils tècnics alts i amb coneixements de 

biotecnologia i biomedicina? 
• Creieu que els podrien trobar a Barcelona i els voltants prou treballadors 

disponibles amb aquest perfil per cobrir les vacants? 
• Què hauria de passar? 
• Quins avantatges i inconvenients hi veieu? 
• Creieu que afectaria al mercat immobiliari de la zona? Creieu que podrien 

trobar habitatge aquestes persones? 
• Creus que afectaria al mercat immobiliari de la zona? Creus que podrien 

trobar habitatge aquestes persones? 
• Creieu que pot ser positiu o negatiu per a la zona? 
• Quins problemes podeu pensar que podrien sorgir a curt i mig termini? 
• Com els podríeu solucionar? 
• Ha canviat en algun aspecte la vostra opinió sobre l’empresa? 

Informació addicional 

Reunions de 
grup i 
entrevistes 
en 
profunditat 

A partir de respostes no esperades, exploració de temes durant les reunions i 
entrevistes i altres aspectes. 

 

Seguidament, s’escolliran les eines i estratègies per a l’anàlisi qualitativa i, realitzat l’anàlisi, es 
redactarà l’informe qualitatiu corresponent amb infografies i les conclusions d’aquesta part. 

2.3.2 Explicació de les eines i estratègies utilitzades 
 

Per a l’anàlisi de la informació s’empren matrius en una base de dades en Excel que permeten 
organitzar la informació per blocs i segments a partir de la transcripció completa de les reunions 
i entrevistes i l’esquema de la pauta d’anàlisi qualitativa. 

Es fan dues matrius, una per a les reunions i una altra per a les entrevistes. Les matrius 
contemplen els participants per fileres i les temàtiques per columnes segons l’esquema de la 
pauta d’anàlisi. 

També es fa ús d’algunes cites literals dels participants que ajuden a exemplificar informació. 
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2.4 Informe de resultats 
 

Donades les causes esmentades anteriorment, la necessitat d’aprofundir en certs aspectes del 
22@, i la complementarietat que es tindrà amb l’anàlisi quantitatiu, el disseny mostral final real 
va resultar el següent: 

 

Reunions de grup 

  Periferia 22@ 

Són residents 
actualment 

20 a 40 anys 2 dones i 1 home 

41 a 65 anys 4 dones 

  2 R.G. 
Entrevistes en profunditat 

 22@ Barcelona (no 22@) 

Decisor  2 homes 

No decisor 2 homes  

 2 E. 2 E. 

Cal esmentar que:  

• Un dels entrevistats no decisors havia sigut resident fins fa pocs mesos a la perifèria 
del 22@, pel que es va poder aprofundir en certs aspectes relacionats amb la zona.  

• Tot i que no es va poder realitzar reunions de grup a residents de Barcelona (no 22@), 
els altres tres participants de les entrevistes en profunditat aportaven també informació 
de valor en aquest sentit que es pot prendre com a vàlida. 

 

Taula 1. Fitxa tècnica de la investigació qualitativa (I). 

Àmbit geogràfic Barcelona 

Mètode de recollida d’informació Reunions de grup 

Mostra 7 persones 

Data del treball de camp 24/04/2022 

 Font: Elaboració pròpia. 

Taula 2. Fitxa tècnica de la investigació qualitativa (II). 

Àmbit geogràfic Barcelona 

Mètode de recollida d’informació Entrevistes en profunditat 

Mostra 4 persones 

Data del treball de camp Del 24/04/2022 al 17/05/2022 

 Font: Elaboració pròpia. 
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La participació de tots els assistents, tant en les reunions de grup com en les entrevistes, va ser 
molt activa i valuosa.  

Totes les reunions de grup i entrevistes en profunditat van ser enregistrades per a una millor 
transcripció, previ consentiment dels participants. Les transcripcions s’han realitzat fent 
anotacions d’aquelles opinions comunes i divergents i les emocions que es podien intuir. S’ha 
extret algunes citacions literals dels participants. 

Es va percebre un alt interès general en opinar per part de tots els participants en el moment en 
que es parlava de Barcelona, els salaris i s’introduïa pròpiament el tema del mercat immobiliari. 
Aquest fet ja posa en evidència que es tracta d’uns temes que generen debat i polèmica. 

En conjunt, els resultats apunten a que tindria lògica que una empresa com Alphabet 
(Google) s’instal·li al 22@ i que pot ser positiu en alguns aspectes. Addicionalment, 
confirmen diversos punts de l’anàlisi de les fonts d’informació secundària:  

Per una banda confirma el fet de que els preus han augmentat en els darrers anys i són 
superiors a la perifèria del 22@ en contraposició a la mitjana de la resta de Barcelona. I, per 
altra banda, confirma la possibilitat de contractar a persones capacitades residents a Barcelona 
o d’origen barceloní que hagin emigrat a altres llocs per qüestions d’oportunitats laborals. 

A continuació, és fa un resum de les conclusions a mode d’infografia i seguidament es 
proporciona informació més detallada de tots els aspectes. 
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Font: Elaboració pròpia (2022) 
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Font: Elaboració pròpia (2022) 
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0. Anàlisi preliminar 

Es coneix que:  

• Una de les participants en les reunions de grup inicialment havia estudiat biotecnologia, 
però va decidir canviar de carrera un any després. 

• Dos dels entrevistats han tingut relació propera amb treballadors de Google i un d’ells 
fins i tot ha estat en les seves instal·lacions de Madrid. 

 

1. Conèixer els atractius i rebuigs en general de les zones estudiades 

Començant per la zona perifèrica del 22@ que considerarem el Districte de Sant Martí, els 
atractius que els participants han assenyalat són: 

• Hi han molts equipaments diversos 

• Hi han oportunitats laborals per la proximitat al 22@ i a la restauració de la zona 

• Està ben comunicada en transport públic a la vegada que és menys cèntric 

• És una zona molt residencial (exceptuant 22@) amb petits comerços, zones de 
restauració, oci, parcs i té platja 

• És tranquil·la excepte si et dirigeixes a la costa 

• Terreny pla que convida a passejar i hi ha zones sense trànsit de cotxes 

• Hi han zones emblemàtiques com Rambla Poblenou i la plaça del Clot 

• Hi han moltes zones per fer esport i anar en bicicleta o patinet 

• És una zona molt atractiva en general 

 

En quan als rebuigs de la zona perifèrica del 22@ senyalats pels participants: 

• Molt de turisme a l’estiu en les parts més properes a la platja, sobretot Poblenou 

• Contínuament es fan obres de construcció i comporta molèsties en quan a soroll, runes 
i pas de vianants i cotxes 

• Està al costat de zones conflictives com la Mina 

• Hi han vàries zones que creen inseguretat i s’ha d’anar molt en compte, sobretot a la 
nit. El mateix 22@ genera inseguretat perquè no té gaires habitatges ni comerç ni 
ambient nocturn 

• Hi han molts contrastos en quan a riquesa i pobresa. Molta gent viu al carrer en les 
zones de poder adquisitiu atrets per les deixalles i els mobles que es deixen al carrer.  

• Alta delinqüència. Hi han molts robatoris, tan a vianants com a establiments i immobles 

• Falta de neteja d’algunes zones que concentren brutícia i restes de mobiliari i aparells 
elèctrics. Assenyalen també que és una zona que fa “mala olor” en general 

• Incivisme per part de les persones que van en bicicleta i patinets que circulen per llocs 
de vianants i no se’ls penalitza prou 

 

En quan a Barcelona es donen diversos punts en comú amb la zona perifèrica del 22@, tot i 
que en quan a atractius han afegit: 

• És petita i pots anar caminant pràcticament a tot arreu 

• Disposa de muntanya a més de molta zona de mar i platja 
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• El clima és fantàstic 

• Té una gran riquesa cultural, històrica i monumental 

• És una ciutat cosmopolita, oberta a moltes cultures i a explorar noves tecnologies 

• L’estructura en sí de Barcelona és molt bona per a les convencions, fires i 
esdeveniments 

 

Respecte els rebuigs de Barcelona en general: 

• La il·luminació en general 

• Els preus de l’habitatge 

• És una ciutat de preus alts dins del conjunt del país  

• La gran afluència de turisme en algunes zones 

• Les ajudes socials no estan ben repartides i consideren que la majoria van primer a 
immigrants quan hi ha gent de tota la vida que també les necessita 

 

2. Conèixer les percepcions del mercat immobiliari en quan a preus i oferta al 22@ i 
Barcelona 

És un tema que ha suscitat molta controvèrsia i crítica negativa en general.  

Tots els participants han indicat que detecten que els preus de lloguer i compra són més alts a 
la zona perifèrica del 22@ respecte a la mitja de la resta de Barcelona. Fins i tot han recalcat 
que la diferència és més gran en quan a lloguer que en la compra i que és molt especulatiu. 

Per unanimitat també coincideixen en que hi ha molta oferta, però a preus elevats i 
coincideixen en que la qualitat dels immobles no compensa els preus. 

Alguns participants residents de la zona han indicat que coneixen que es va fer una campanya 
de re-valorització de la zona. Això podria explicar la gran quantitat de construcció que 
contínuament es realitza, la presència cada cop més elevada d’immobles d’alt standing i les 
rehabilitacions i canvis d’ús de fàbriques antigues en lofts. 

Els residents també assenyalen que això genera un gran contrast entre els edificis antics i més 
modestos que es van construir per a gent més humil en anys anteriors. 

En quan el tram de residents de la zona menors de 40 anys es detecta que molts viuen a la 
unitat familiar dels pares i reconeix que, tot i disposar d’un alt nivell d’estudis i un treball 
remunerat, li és impossible emancipar-se a la zona.  

L’únic entrevistat del mateix segment que sí que s’ha emancipat va decidir anar a viure fora de 
Catalunya i treballa per a una empresa del 22@ en remot. 

“És dur haver de marxar del barri i de Barcelona, vaig fer tot ho possible per quedar-me, però el 
que trobava a un preu raonable era depriment. Viure a fora em compensa, visc a una casa en 
una zona privilegiada per 750€ al mes i viatjo a Barcelona quan és necessari per la feina, així 
també aprofito per visitar la família i amics”.  

El tram de residents de la zona majors de 41 anys es preocupa pels seus fills perquè les 
condicions que tenen no són gaire esperançadores. Alguns fills que s’han emancipat ha sigut 
fora de Barcelona o, si s’han quedat a la zona, estan pagant un preu molt elevat per un 
immoble molt petit.  
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“Nosaltres que tenim fills en edat d’emancipar-se, vivim en una part de la zona més aviat 
modesta, humil i amb pisos petits, però tot i així tot està caríssim. La meva filla gran viu aquí al 
costat i està pagant una barbaritat i això que va tenir sort que li llogava el veí. La petita està 
mirant, però ja veu que no es podrà quedar a la zona.” 

Per altra banda, els entrevistats d’aquest mateix tram disposen d’habitatge en propietat. 
Indiquen que es senten afortunats perquè si volen vendre l’immoble, ho poden fer per un preu 
més elevat, però tampoc han indicat que ho farien perquè porten molts anys vivint al barri i els 
agrada. 

Respecte a la mitja de la resta de Barcelona les opinions són bastant similars tot i que indiquen 
que hi han zones més assequibles.  

En general, indiquen que hi ha una gran incongruència entre els sous que guanyen les 
persones que han nascut i crescut a Barcelona amb els preus de l’habitatge.  

Un dels entrevistats que ha viscut a diverses ciutats importants d’Europa explica: 

“El que està passant a Barcelona no és un fet aïllat, ja ha succeït en molts casos. La ciutat 
s’està fent més popular, s’està reformant i re-valoritzant, els preus creixen. No és una excepció 
a la norma, sinó que succeeix per la demanda i la capacitat de compra.” 

 

3. Analitzar la tipologia de resident a la perifèria del 22@ i de treballador al 22@ 

En el cas dels residents de la perifèria del 22@, en general tots els entrevistats residents de 
la zona conclouen en que la majoria de llars són de gent gran i famílies amb fills joves en edat 
d’emancipar-se però que viuen encara amb els seus pares.  

La mitjana d’edat la situen en els 45 anys, de nacionalitat espanyola, casats i amb un nivell 
d’estudis mig-baix en el cas dels més grans. Els fills joves són solters d’edat mitjana 23 anys i 
amb estudis de batxillerat o universitaris. 

El rang salarial tant de joves com de més adults el situen en els 1.200€ al mes. 

Tot i així esmenten que han vist incrementat en gran nombre la presència d’immigrants de tot 
tipus.  

En les zones més properes al 22@ indiquen que veuen més immigrants de parla anglesa i 
francesa amb nens. La seva percepció és que són persones amb alt nivell d’estudis i salaris 
alts. També esmenten el creixement de la presència de joves que vénen a estudiar. 

En les zones més allunyades han observat l’arribada de més immigrants de nacionalitat 
musulmana i llatinoamericana. La seva percepció és que són persones sense gaires estudis i 
amb sous modestos o sense sous que vénen en cerca d’oportunitats i que molts viuen vàries 
persones en un pis. La majoria són famílies amb fills o només homes. 

Tot i així assenyalen els contrastos que hi ha: 

“Hi ha un gran contrast perquè en només dos carrers pots trobar-te dos mons completament 
diferents en menys de 5 minuts. A altres barris de Barcelona tot és molt més homogeni, però 
sens dubte, la gran diferència està aquí.” 

En quan als treballadors del 22@ es prenen com a referència les respostes del segment “no 
decisor” i es complementen amb el segment “decisor”, ja que coneixen o tenen clients amb 
empresa al 22@. 

Inicialment cal apuntar que depèn molt de l’empresa, però hi ha trets en comú. 
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Les empreses del 22@ disposen de treballadors de diverses nacionalitats, sent les principals 
l’espanyola, francesa, italiana, anglesa, argentina, veneçolana, portuguesa, alemanya i de 
països nòrdics. Un dels trets que s’ha destacat és la importància que li donen les empreses a 
tenir persones que dominin els idiomes. 

Les edats i sous dels treballadors també depenen de l’empresa i la posició que ocupa.  

S’ha fet menció al fet que és comú que hi hagin persones amb estudis o estudiant i treballant 
alhora amb una mitjana d’edat de 27 anys que cerquen una feina “pont” per després poder 
treballar en el que realment volen amb un sou al voltant dels 1.300€ al mes. 

Solen viure a Barcelona en pisos compartits de barris com Sants, Clot, Sagrera, etc. 

Els treballadors més establerts d’edat mitja de 33 anys que porten mínim 2 anys a l’empresa i 
s’han especialitzat, solen tenir un sou d’entre 1.500€ i 2.300€ al mes, depenent de l’empresa i 
l’especialització. Solen viure a Barcelona o als voltants de Barcelona. 

Aquests dos segments es desplacen principalment en metro, bicing o patinet. 

Dos dels entrevistats han fet referència als “jefecillos” que serien els responsables mitjos amb 
persones al seu càrrec i els “jefazos” que serien els caps dels primers. 

Els “jefecillos” tenen una edat mitja de 36 anys amb sous entre 2.000€ i 4.000€, depenent de 
l’empresa i especialització i alguns viuen a la perifèria del 22@. S’ha fet menció a la 
importància de viure a prop per aquestes persones ja que inverteixen bastant de temps a 
l’empresa i prefereixen no perdre molt de temps en desplaçaments. 

Els “jefazos” depèn molt de l’empresa, però apunten que viuen més a zones com Sant Cugat o 
la perifèria del 22@, però en immobles de més alt standing de la zona de Diagonal Mar. 

 

4. Identificar les barreres d’entrada a la zona del 22@ per viure i ubicar un negoci 

Aquest apartat no tenia preguntes concretes, sinó que es pretenia extreure a partir del conjunt 
d’informació proporcionada per part de tots els entrevistats. 

Per a viure a la perifèria del 22@ s’ha detectat que el preu dels immobles és la principal i 
única barrera d’entrada. És una zona que agrada molt conforme més a prop es troba del 22@ i 
de la platja. Tots els entrevistats han esmentat que hi ha oferta d’immobles disponible, però a 
preus alts. 

Per ubicar el negoci al 22@ cal apuntar que es pot disposar d’edificis, plantes d’oficines i 
coworkings. 

Ens centrarem en els dos primers casos, dels que es detecten tres barreres d’entrada. 

La primera és la tipologia d’empresa. Pel que han esmentat alguns entrevistats, es dóna 
prioritat aquelles empreses que es dediquin a aspectes relacionats amb la tecnologia, software 
i comunicacions o que puguin donar un servei directe a aquestes, ja siguin consultories o 
hotels. 

La segona és, sens dubte, el preu. Segons diversos entrevistats, el fet d’haver-se consolidat 
com un hub tecnològic fa que els preus del lloguer de les oficines siguin elevats. 

La tercera és el “caché” o categoria de l’empresa. Les empreses de categoria més reconeguda 
sembla que puguin obtenir més incentius per part de les autoritats per instal·lar-s’hi donat que 
poden servir d’atracció a altres empreses. 
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5. Conèixer les motivacions i frens per ubicar un negoci al 22@ 

Segons les opinions dels participants en les entrevistes en profunditat, el 22@ és una zona en 
la que hi ha de tot per a les empreses. Des de llocs per reunir-se, zones de consulta, llocs per 
fer business lunchs, espais oberts, hotels, etc. 

Un dels motius que més apunten és que les possibilitats per fer networking augmenten i que es 
pot accedir a diferents serveis fàcilment. S’ha esmentat també la facilitat de presentar-se a 
aquestes empreses simplement per saludar o veure com són o “demanar ajuda” en algun 
aspecte. 

Un altre motiu és el prestigi que pot donar el fet d’ubicar l’empresa al 22@ al costat d’altres 
com Facebook, King (Microsoft), Amazon, etc. aquest fet ajuda a que empreses amb un nom 
no tan reconegut com aquestes, es posicionin i guanyin imatge. 

Un altre aspecte que indiquen alguns entrevistats, ja més dirigit a empreses reconegudes, és el 
cost del sou dels treballadors. 

“És possible que un dels motius pels quals vinguin aquests tipus d’empreses és que els hi surt 
més econòmic... aquí no cobrem tant com en altres països com Alemanya, Londres, etc. Si bé 
incentiven a persones a que es traslladin aquí, també contracten a persones que ja de per sí 
els hi surt més econòmic. Som Europa, però som barats en comparació.” 

Per últim, altres motivacions són l’augment d’atracció de talent i de poder optar a estudiants 
becats, facilitat d’accés en transport públic i la proximitat a zones d’oci com les Glòries, la 
Rambla de Poblenou, la platja, etc. 

Dos dels participants també han nombrat la “marca Barcelona” com a reclam internacional. 
També s’ha esmentat el fet de que Barcelona està molt ben comunicada amb moltes parts del 
món gràcies al seu aeroport. 

Respecte dels frens s’han esmentat inconvenients en el tràfic i transport rodat per a aspectes 
més relacionats amb la logística. Amb les “superilles” l’accés es fa difícil i no acaben de veure-li 
el sentit per a una zona empresarial. 

“És contradictori. Vols fer una “superilla” que dóna exemple als veïns quan és una àrea més 
destinada a empreses? Hi han altres zones empresarials com la de l’Hospitalet que estan millor 
preparades en aquest sentit.” 

Els preus també els apunten com a motiu de rebuig a la zona. 

En quan a Barcelona, s’ha fet esment de tres rebuigs interessants.  

Per una banda, l’alt nombre de furts que pateixen tan ciutadans com persones que venen a 
congressos com el MWC. A més, és un fet que recalquen que porta molts anys passant i que 
no entenen com no s’ha fet més per evitar-ho. 

Per altra banda, la tardança en la part burocràcia a Barcelona en general. 

“Hi ha molta lentitud en la qüestió burocràtica, no s’entén i va en contra de l’interès propi del 
sistema. Comparat amb altres països com Estònia o el Regne Unit, allà tot és més fàcil. En el 
panorama start-up tot va molt ràpid i cada contratemps que has de tenir per temes burocràtics o 
administratius, et dificulta avançar en el que és pròpiament la teva feina.” 

I, per últim, un entrevistat ha esmentat el fet de la descentralització i el model blockchain com a 
exemple a tenir en compte per a la ciutat. Esmenta que està bé tenir zones com el 22@, però 
que si passa qualsevol problema amb la xarxa, per exemple, afecta més que no pas si hi ha 
més descentralització. 
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6. Conèixer la percepció envers l’empresa i el fet que es pugui instal·lar al 22@ 

Amb les reunions de grup i les entrevistes en profunditat s’ha evidenciat un fet curiós: cap dels 
participants de les reunions de grup coneixia l’empresa Alphabet. En canvi, sí a Google. Però 
tots quatre participants de les entrevistes en profunditat coneixia Alphabet i l’associava amb 
Google. 

Només dos de tots els entrevistats han pogut ubicar oficines existents de Google a Espanya. 

En general, tots els entrevistats tenen una opinió positiva de Google, els agraden els seus 
productes i esmenten que ha significat una revolució i que ara mateix seria difícil viure sense 
Google. 

En les dues reunions de grup per separat ha sorgit la frase “a tots ens agradaria treballar a 
Google”. Respecte a aquest comentari han respost que tenen la impressió de que les 
condicions de treball i salarials són bones i que els treballadors són gent motivada, amb talent i 
iniciativa. 

Els participants de les entrevistes en profunditat han fet esment al fet de que per entrar a 
Google no és necessari un títol, sinó demostrar que en saps. Les proves d’accés no són fàcils i 
cerquen el millor. Tres dels quatre entrevistats tenen coneguts que treballen o han treballat a 
Google i reconeixen que són persones molt intel·ligents. 

“S’esforcen en tenir el millor personal, atreure el millor talent possible i per això estan on estan. 
Van fer una aposta molt bona. A més, els mateixos treballadors estan rodejats d’un alt nivell i 
això també incentiva la competència entre ells i voler ser millors.” 

Tot i la opinió positiva general, quan s’ha indagat una mica més en el tema també hi han hagut 
comentaris que han fet al·lusió a les dades dels usuaris, a la polèmica del robatori d’idees a 
empreses més petites i al monopoli que fa difícil l’entrada d’empreses competidores al mercat. 

“Trobo que, d’entre les grans empreses mundials, és una que no em fa tant de fàstic. 
Segurament Google em coneix millor que jo a mi mateix, però no la veig tan “dimoni” com 
altres”. 

“Ningú dóna res de forma gratuïta i el que els usuaris paguen són les dades que els 
proporcionen. Això sí, la seva interconnexió entre els seus productes és molt bona.” 

“També copien idees a empreses petites que han realitzat tot un gran esforç. No deixen molt de 
lloc a altres empreses i això no està bé perquè és bo que hi hagi competència per a la salut del 
mercat. Tant de poder mai acaba bé. Com empresa és una gran empresa, però just en aquest 
fet és on resideix el gran perill.” 

A tots els participants els encaixava bé que Alphabet (Google) decidís instal·lar unes oficines al 
22@ i, de fet, alguns s’estranyaven i deien que no entenien perquè no ho havien fet encara. 

Respecte el fet de contractar més de 200 treballadors, la gran majoria opinava que podrien 
trobar talent a Barcelona i voltants i que no els seria difícil reclutar a aquells que els faltés de 
fora d’Espanya degut a que a molta gent d’arreu del món li agradaria venir a viure a Barcelona. 

Però en quan a que aquests treballadors fossin perfils tècnics alts amb coneixement de 
biotecnologia i biomedicina hi han hagut opinions diverses. 

La majoria dels participants apuntaven que Barcelona compta amb bones universitats i 
especialistes en carreres científiques. Si bé, alguns apunten a que biotecnologia i biomedicina 
són molt específiques i que els costaria de trobar talent aquí. Altres apunten que comptem amb 
molt de talent que s’ha format i ha hagut de marxar d’Espanya. La resta apunten que potser 
200 treballadors d’aquesta especialitat no, però sí que una gran majoria. 
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“Barcelona té grans professionals en tecnologia puntera, bio-robòtica i Intel·ligència Artificial. 
Potser 200 persones a Barcelona no, però al conjunt d’Espanya sí que les trobes. I és una 
pena que molts hagin hagut de marxar. Si els incentives poden tornar.” 

També apunten a que podrien trobar talent a Barcelona a universitats, centres d’investigació i, 
fins i tot entre els professorat.  

“Molta gent amb talent va decidir opositar com a professor de la ESO o batxillerat perquè no 
volien marxar de Barcelona i com a mínim volien viure dignament. Hi ha molta gent 
infravalorada i és increïble que la investigació estigui tan malament pagada en alguns aspectes 
amb sous mileuristes.” 

“A vegades em sento com si fóssim la Xina d’Europa, tenim formació i cobrem poc” s’ha arribat 
a esmentar. 

De totes maneres, indiquen que a Google no els seria difícil atraure el personal restant d’altres 
parts d’Europa o del món ja que la combinació de Google i Barcelona és molt atractiva. A més, 
especifiquen que tenen personal que es dedica precisament al tema de la relocation i els 
podrien cercar habitatge. 

També s’ha comentat que podria ser que l’empresa comprés un edifici sencer d’habitatges per 
als treballadors.  

Com a conclusions al respecte a com es podria veure afectat el mercat immobiliari de la 
zona si Google s’instal·lés al 22@, un fet rellevant és que la majoria ha indicat que afectaria 
pujant preus del lloguer inicialment i després de compra, però no més del que ja està afectat.  

Els residents veurien positiu que l’empresa donés prioritat a contractar en aquest ordre: 
inicialment personal de la zona, de Barcelona, d’Espanya i, finalment d’altres parts del món. 

I han puntualitzat també el fet de que “no perquè siguin d’aquí els han de pagar menys que si 
els porten de fora. Precisament la gràcia és que volem empreses d’aquest tipus que paguin 
sous dignes a les persones d’aquí”. 

Sí que es sentirien molestos si prioritzessin la col·locació d’expatriats “ens sentiríem encara 
més que ens estan fent fora de les nostres cases i que no donen oportunitats als nostres fills.” I 
Aquest fet sí que creuen que podria comportar pujades més brusques dels preus. 

Tot i així, alguns participants han apuntat que “els expatriats que puguin venir serà per viure i 
crear família i fer vida aquí, diferent i més greu és el cas dels pisos turístics amb gent només 
d’oci i turisme desbocat que provoca una especulació més forta.” 

Per últim, cap dels participants ha canviat la seva visió de l’empresa al finalitzar l’entrevista, de 
fet, molts dels participants han recalcat que els agradaria que Google vingués a Barcelona. 

 

Informació addicional 

En el transcurs de les reunions de grup i les entrevistes s’ha fet molt d’esment al fet de que 
Barcelona és una ciutat de contrastos i, en especial, el districte de Sant Martí.  

És una ciutat motivadora i amb moltes aspiracions per una banda: 

“A Barcelona es motiva més el creixement i es té l’orgull d’aspirar a ser més grans. El 92 va ser 
quan Barcelona va dir “estem aquí, som grans” i és la única ciutat que ha aconseguit despuntar 
després de les olimpíades i continuar creixent, sent recordada a moltes parts del món. Això ha 
fet que vulguin venir moltes empreses i inversions i això ens ha de servir per vendre’ns millor.” 
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Però es recalca que els salaris són baixos i que no es corresponen amb els alts preus de 
l’habitatge, fins i tot per a treballadors amb elevat nivell d’estudis. 

“No pot ser que a Barcelona estiguis cobrant poc més que a altres regions d’Espanya i un pis 
petit aquí et costi el doble.” 

Finalment i per acabar, és interessant el comentari d’un dels entrevistats que permet visualitzar 
aquest alt contrast del districte de Sant Martí: 

“A la Mina qui s’anava a imaginar que un àtic costaria 2 milions d’euros... i la Mina no ha 
desaparegut, segueix estant allà per molt que ho vulguin ocultar. Que és una evolució i no és 
dolent, però tots aquests contrastos s’han de mirar molt bé”. 

 

3 Investigació i anàlisi quantitatiu 

3.1 Disseny de la investigació quantitativa 

3.1.1 Metodologia 
 
En aquesta fase de l’anàlisi partim d’una sèrie d’objectius específics que es volen assolir per a 
donar resposta a l’objectiu principal.  
 

1. Conèixer el perfil dels enquestats i les percepcions en quan a la tipologia de resident a la 
zona perifèrica del 22@ i a la resta de Barcelona 

2. Investigar les similituds i diferències entre el 22@ i Barcelona 

3. Conèixer les percepcions envers el mercat immobiliari del 22@ i Barcelona 

4. Conèixer les percepcions envers l’empresa Google 

5. Investigar sobre el fet que Google s’instal·li al 22@ segons residents 

6. Conèixer les percepcions sobre l’existència de perfils tècnics especialitzats en 
biotecnologia i biomedicina a Barcelona i voltants 

 
El primer i segon objectiu es complementen amb l’anàlisi de fonts secundàries realitzat 
prèviament. Per al primer objectiu es partirà de les respostes sociodemogràfiques i de filtre. 
 
Donats aquests objectius, s’ha decidit que era necessari realitzar una anàlisi quantitativa 
consistent en entrevistes ad-hoc amb una sèrie de filtres inicials que, junt amb les dades 
socieodemogràfiques, permetin extraure informació dels perfils. Per aspectes pràctics i la 
situació pandèmica, es realitzaran online.  
 
A continuació s’indiquen els dissenys del pla mostral de cada tècnica, les fitxes de captació i les 
pautes de reunió i entrevistes. 
 

3.1.2 Disseny del pla mostral 

Per a la investigació quantitativa s’utilitzarà la tècnica d’enquestes ad-hoc online. 
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Es realitzarà en suport digital i per Internet a partir d’un formulari de Google Forms que es 
passarà per mitjà d’un link via whatsapp que aquestes persones també podran compartir. 

Es proposa el següent disseny mostral: 

 

Ø UOE: persones entre 20 i 65 anys usuàries d’Internet i que siguin o hagin sigut residents 
de les zones perifèriques del 22@ i Barcelona en general, entre l’any 2000 i el 2022. 

Ø Variables rellevants de segmentació: que hagin sigut o siguin residents de les zones 
perifèriques del 22@ i l’edat. La proporció de sexes entre homes i dones no és rellevant, 
tot i que es procurarà fer 40-60 50-50 o 60-40, es considera variable d’heterogeneïtat. 

El fet de que hagin sigut residents o siguin actualment residents i l’edat, actuaran com a 
variables d’homogeneïtat, ja que són fets determinants de la problemàtica a investigar. 
L’edat es relaciona amb l’evolució en el temps de la zona. També que la residència sigui a 
la perifèria del 22@ o a Barcelona exceptuant la perifèria del 22@. 

Ø Mida de la mostra: 150 enquestes representatives segons l’UOE. Per a una població 
infinita, amb un nivell de confiança del 95,5% i p=q=0,5 i error mostral assumit del 3%. 

Ø Mètode de mostreig: no probabilístic per quotes (en base a segment, edat i residència). 

Ø La durada de les enquestes serà de 10 minuts i es farà arribar un formulari online Google 
Forms.  

  Periferia 22@ Barcelona (no 
periferia 22@) 

Han sigut 
residents 

20 a 40 anys Homes / Dones Homes / Dones 

41 a 65 anys Homes / Dones Homes / Dones 

Són residents 
actualment 

20 a 40 anys Homes / Dones Homes / Dones 

41 a 65 anys Homes / Dones Homes / Dones 

 
 75 enquestes 75 enquestes 

3.1.3 Estructura del qüestionari 
 

1. Presentació 

2. Filtres / quotes: sexe, edat, ciutat, barri actual en el que viu, si ha viscut anteriorment en 
un dels barris marcats com a perifèria del 22@ i en quins trams d’anys. 

3. Hàbits de consum de lleure en la zona perifèrica del 22@ i Barcelona en general 

4. Atractius i aversions de de la zona perifèrica del 22@ i Barcelona en general 

5. Actitud davant el mercat immobiliari en general i concretament el preu i la oferta en 
compra i lloguer a la zona perifèrica del 22@ i de Barcelona en general 

6. Valoració del perfil i rang salarial dels residents de la perifèria de la zona del 22@ 

7. Actitud davant Alphabet i Google 
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8. Actitud davant la possibilitat de que l’empresa s’instal·li a la zona del 22@ 

9. Actitud davant de la possibilitat o no de que Alphabet contracti treballadors locals 

10. Perfil socio-demogràfic: Formació, ocupació, estat civil, resident en propietat o lloguer, 
tipologia de llar 

11. Agraïments 

 
Nota: El qüestionari complet s’adjunta a l’Annex 2. L’enllaç a continuació es el que es va 
emprar per realitzar l’enquesta (actualment està tancat): https://forms.gle/jN4aEHpgrVunyBGu5 
 

3.2 Obtenció de la informació quantitativa 
 
Les enquestes ad-hoc es van realitzar online fent ús de Google Forms per així arribar al màxim 
de persones possible. La difusió del qüestionari s’ha realitzat de dues maneres:  

1. Via whatsapp i correu electrònic un missatge a persones conegudes de l’entorn que 
formaven part del UOE.  

2. Utilitzant una story d’Instagram, amb una imatge amb text similar i l’enllaç. 

Es demanava també en tots dos casos que ajudessin a difondre-la. 

El període de realització d’enquestes es va iniciar el 8 de Maig del 2022 i es va finalitzar el 2 de 
Juny del 2022. Indicar que es podria haver estès més però el mateix dia 2 de Juny va arribar la 
notícia de que Google acabava d’obrir unes oficines al centre de Barcelona. Tota una 
coincidència, però hauria afectat a les enquestes, immediatament es va tancar l’enquesta. 

L’enquesta estava preparada per evitar duplicats, donat que es demanava l’accés a través del 
correu electrònic. Per preservar l’anonimat no s’han recollit els correus electrònics. Google 
Forms dóna moltes facilitats en aquests aspectes. 

Les persones que arribaven a l’enquesta havien de passar per un filtre inicial. En el cas de que 
no es formés part del UOE, es dirigia al participant a un missatge de comiat. 46 persones no 
han passat el filtre. 

S’esperaven obtenir un mínim de 120 enquestes vàlides, però donades les restriccions de 
temps i el UOE limitat, finalment s’han aconseguit 101 enquestes vàlides.  

Les variables a analitzar són les següents (s’han reordenat segons els blocs que s’analitzaran 
en l’apartat següents): 

 

Nº Variable Tipus 
1 Franja d’edat Qualitativa 
2 Sexe Qualitativa 
3 Nivell d’estudis Qualitativa 
4 Situació laboral Qualitativa 
5 Estat civil Qualitativa 
6 Persones residents a la llar Quantitativa 
7 Composició de la llar Qualitativa 
8 Lloc de residència actual Qualitativa 
9 Residència anterior al districte de Sant Martí i barris de residència Qualitativa 
10 Percepció característiques perfil residents perifèria 22@ i resta 

Barcelona ciutat 
Qualitativa 
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11 Hàbits de consum d’oci a Barcelona Qualitativa 
12 Hàbits de consum d’oci al 22@ i la seva perifèria Qualitativa 
13 Opinió sobre Barcelona ciutat Quantitativa 
14 Factors que més atrauen de Barcelona ciutat Qualitativa 
15 Factors que més rebuig generen de Barcelona ciutat Qualitativa 
16 Opinió sobre el 22@ Quantitativa 
17 Factors que més atrauen del 22@ i la seva perifèria Qualitativa 
18 Factors que més rebuig generen del 22@ i la seva perifèria Qualitativa 
19 Valoració del mercat immobiliari de Barcelona ciutat Quantitativa 
20 Valoració del mercat immobiliari de la perifèria del 22@ Quantitativa 
21 Valoració aspectes del mercat immobiliari de Barcelona ciutat Quantitativa 
22 Valoració aspectes del mercat immobiliari de la perifèria del 22@ Quantitativa 
23 Causes que afecten mercat immobiliari Barcelona ciutat Qualitativa 
24 Causes que afecten mercat immobiliari perifèria del 22@ Qualitativa 
25 Opinió sobre Google Quantitativa 
26 Opinió sobre si Google s’instal·lés al 22@ Quantitativa 
27 Opinió sobre afectació preus de l’habitatge perifèria del 22@ si 

Google s’instal·lés 
Qualitativa 

28 Valoració sobre com de positiu o negatiu seria si Google s’instal·lés 
al 22@ 

Quantitativa 

29 Percepció sobre perfils tècnics especialitzats disponibles Barcelona i 
voltants (I) 

Qualitativa 

30 Percepció sobre perfils tècnics especialitzats disponibles Barcelona i 
voltants (II) 

Quantitativa 

 

Nota: Per evitar problemes d’idioma, l’enquesta es va realitzar en castellà, pel que les 
gràfiques i anàlisis realitzats seran en castellà, però l’explicació es realitzarà en català. 

 

3.3 Anàlisi de la investigació quantitativa 
 

Els objectius específics a assolir amb les enquestes ad-hoc són: 

 

1. Conèixer el perfil dels enquestats i les percepcions en quan a la tipologia de resident a la 
zona perifèrica del 22@ i a la resta de Barcelona 

2. Investigar les similituds i diferències entre el 22@ i Barcelona 

3. Conèixer les percepcions envers el mercat immobiliari del 22@ i Barcelona 

4. Conèixer les percepcions envers l’empresa Google 

5. Investigar sobre el fet que Google s’instal·li al 22@ segons residents 

6. Conèixer les percepcions sobre l’existència de perfils tècnics especialitzats en 
biotecnologia i biomedicina a Barcelona i voltants 

El primer i segon objectiu es complementen amb l’anàlisi de fonts secundàries realitzat 
prèviament. Per al primer, es partirà de les respostes sociodemogràfiques i de filtre. 

Per a donar resposta a aquests objectius, s’han distribuït les variables abans especificades en 
blocs, quedant de la següent manera: 
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Objectiu Variables Tipus 
d’anàlisi Anàlisi 

1 1 a 10 Multivariant  *Filtre relacional en Power BI 

2 11 a 18 
Bivariant Matriu de correlacions 

Taules de contingència 

Multivariant Esquema jeràrquic en Power BI 

3 19 a 24 Multivariant Anàlisi factorial de components principals 

4 25 Bivariant Taules de contingència 

5 26 a 28 Bivariant Taules de contingència 

6 29 a 30 Bivariant Taules de contingència 

 

Donades les variables i els objectius proposats, els anàlisis es realitzaran en R i Power BI, 
segons conveniència i millor visualització gràfica i de les dades. 

Taula 3. Fitxa tècnica de la investigació quantitativa. 

Àmbit geogràfic Barcelona 

Població objecte d’estudi infinita 

Mètode de mostreig no probabilístic per quotes (en base a 
segment, edat i residència). 

Mètode de recollida d’informació Online mitjançant Google Forms 

Grandària mostral 101 

Error mostral 3% 

Data del treball de camp 8/05/2022 al 2/06/2022 

Font: Elaboració pròpia. 

 

3.4 Informe de resultats 
 

En base els resultats obtinguts de les 101 entrevistes ad-hoc vàlides, s’han pogut creuar i 
analitzar diverses dades que ajuden a respondre els objectius previstos per a l’anàlisi 
quantitativa: 

 

1) Conèixer el perfil dels enquestats i les percepcions en quan a la tipologia de 
resident a la zona perifèrica del 22@ i a la resta de Barcelona 

a. El perfil general dels enquestats  
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Font: Elaboració pròpia (2022) 

La franja d’edat majoritària dels enquestats es situa entre els 20 i 40 anys en un 
65,3%, respecte del 34,7% entre 41 i 65 anys. El gènere predominant és femení amb 
el 58,4% enfront del masculí 41,6%. 

 

 
Font: Elaboració pròpia (2022) 

El nivell d’estudis dels enquestats és elevat, el 81,2% dels enquestats té un nivell 
d’estudis alt o superior. Domina la formació universitària i FP de Grau superior amb 
un 61,4%, seguida de graduats en Màsters oficials i Doctorats amb un 19,8%, 
Batxillerat / BUP / FG Grau mig amb un 15,8% i Graduat escolar i ESO del 3%.  

La majoria dels enquestats està treballant, excepte un 1% que es troba en situació 
d’atur. El 51,5% treballa per compte d’altri, un 26,7% treballa per compte propi i la 
resta compagina estudis i treball. El 17,8% ho fa per compte d’altri, mentre que un 3% 
estudia i treballa per compte propi. 
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Font: Elaboració pròpia (2022) 

La gran majoria dels enquestats són solters (42,6%), seguit d’altres amb fills amb un 
21,8% i casats amb o sense fills en la mateixa proporció (16,8%). Per últim, amb un 
2% es troben els que tenen un altre estat civil i sense fills. 

L’histograma ens mostra que el nombre de residents més comú a la llar és de 2 i 3 
residents. I la composició de la llar més comuna és família amb un 77,2%, seguida de 
companys de pis amb un 11,9% i 10,9%. 

Cal esmentar que es va preguntar posteriorment a algunes persones que conviuen en 
parella, però no estan casades, sobre la opció que havien posat en Composició de la 
llar, i la gran majoria havia posat “Família”. Per tant, considerarem dins de “família” 
també aquelles parelles que hi conviuen. 

Font: Elaboració pròpia (2022) 
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El 30,69% dels enquestats actualment no resideix a Barcelona, però donats els filtres 
inicials de l’enquesta sabem que sí que van residir en el passat. 

La resta d’enquestats viuen en l’actualitat repartits en diferents districtes. El majoritari 
és Sant Martí amb un 16,83%. Aquest fet no és aleatori donat que per exigències de 
l’estudi, inicialment l’enquesta va ser enviada a una gran majoria de persones resident 
de la zona.  

El segon districte majoritari és l’Eixample i on menys enquestats hi viuen és al 
districte de Nou Barris amb un 2,97%. 

Font: Elaboració pròpia (2022) 

La gràfica combina els resultats de dues preguntes filtre. 

Per explorar més en antics i actuals residents del districte de Sant Martí, se’ls feia una 
pregunta prèvia sobre si anteriorment havien residit a la zona. El 64,36% mai ha 
residit al districte de Sant Martí.  

Seguidament, tant a actuals residents del districte com antics, se’ls preguntava el 
barri. Podien marcar més d’un. 

La gràfica exposada no diferencia entre els barris de residència actual o anterior, sinó 
que el propòsit és reflectir els barris de residència més comuns. En primer lloc i amb 
una gran diferència és El Poblenou amb un 24,75%, seguit de El Camp de l’Arpa del 
Clot, El Clot, Provençals del Poblenou i Sant Martí de Provençals. Tots tres amb un 
2,97%. Per últim El Besós i el Maresme i La Verneda i la Pau amb un 0,99%. 

 

Addicionalment, s’ha extret el perfil dels participants residents actualment a la zona 
perifèrica del 22@ i a Barcelona ciutat (excepte la perifèria del 22@) amb filtres 
relacionals de Power BI. 
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Font: Elaboració pròpia (2022) 

 
Font: Elaboració pròpia (2022) 

A la resta de Barcelona el perfil majoritari és:  

Dona (62,26%), menor de 41 anys (56,6%), soltera (37,74%) o altres amb fills 
(30,19%), amb un alt nivell acadèmic donada l’alta presència d’estudis universitaris 
(56,6%) i màsters i doctorats (22,64%), treballadora, per compte d’altri (45,28%) i 
compte propi (37,74%) i que viu majoritàriament en família (86,79%) en una llar 
composta per dos residents. 

A la perifèria del 22@ (districte Sant Martí) el perfil majoritari és: 

Home (52,9%), menor de 41 anys (64,71%), solter (82,35%), amb estudis universitaris 
(76,47%), que treballa per compte d’altri (76,47%), viu amb família i companys de pis 
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(41,18%) i companys de pis (35,29%) en una llar composta majoritàriament per tres 
residents. 

És necessari destacar el fet de que en la composició de la llar en aquesta zona 
predomina la presència de companys de pis. 

Tal i com s’ha esmentat anteriorment, aquest anàlisi s’hauria de contrastar amb les 
dades reals de l’Ajuntament, donat que corresponen a una mostra que no seria 
representativa del total de la població de cada zona. Evidentment, aquest anàlisi 
inicial es podria estendre, però no és l’objectiu principal de la investigació. 

b. Les respostes dels participants a les preguntes directes sobre la percepció dels perfils 
de residents 

Recordar que en la realització de tot el treball d’investigació es considera la perifèria 
del 22@ tot el districte de Sant Martí. A partir del resum de dades realitzat amb R, es 
va fer una taula general que englobava totes les variables d’estudi i així extreure les 
freqüències i la gràfica: 

 
Font: Elaboració pròpia (2022) 

 
Font: Elaboració pròpia (2022) 

Com es pot observar, cap de les característiques ha obtingut una freqüència major en 
la perifèria del 22@ que a la resta de Barcelona.  

Totes les característiques obtenen una freqüència major a la resta de Barcelona ciutat 
que no pas a la perifèria del 22@. La característica més equitativa és “nacionalitat 
estrangera amb nivell adquisitiu alt” amb un 47,52% a la zona del 22@.  

La característica del perfil més diferencial és “edat mitjana més alta” amb un 18,81% 
a la zona del 22@ enfront un 81,19% a la resta de Barcelona ciutat. 
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Com vàrem veure en l’anàlisi de dades secundàries externes, aquestes percepcions 
s’allunyen de la realitat. 

 

2) Investigar les similituds i diferències entre el 22@ i Barcelona 

Per assolir l’objectiu s’han realitzat diversos anàlisis a partir de l’opinió general, els hàbits 
de consum, factors que més atrauen i factors que més rebuig generen 

a. La opinió general de les dues zones estudiades 

 
Font: Elaboració pròpia (2022) 

Els histogrames ens mostren que la majoria de valoracions per Barcelona han sigut 
d’entre el 7 i el 9, mentre que la valoració del 22@ es troba majoritàriament en el 7 i el 
5. Es comunicava als participants que si no coneixien la zona del 22@, posessin un 5, 
de manera que fos una valoració neutra. 

S’ha realitzat un anàlisi amb una Matriu de correlacions per comprovar la relació entre 
ambdues opinions.  

 

El resultat ens indica una r = 0,36 que és inferior al valor de 0,8 a partir del que 
podríem dir que les dues variables estan relacionades. 

Per tant, podríem dir que l’opinió dels participants respecte de Barcelona ciutat 
no està relacionada amb l’opinió respecte del 22@.  

b. Opinió general de les zones estudiades segons característiques dels perfils dels 
enquestats. 

S’han realitzat una sèrie de taules de contingència entre les variables Opinió de 
Barcelona ciutat i Opinió del 22@ i diferents variables relatives als segments que 
podien ser rellevants.  

A continuació es mostra un resum junt amb la desviació estàndard dels resultats 
obtinguts: 
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Font: Elaboració pròpia (2022) 

Els residents actuals de Barcelona ciutat tenen una opinió més positiva de Barcelona 
(7,54) i més concentrada (desviació de 1,26) que no pas els no residents (7 i 
desviació estàndard de 2,29). 

En canvi, amb la opinió del 22@ passa el contrari, els no residents tenen una opinió 
millor i més concentrada (6,23 desv. 1,54) que no pas els residents (6,06 desv. 1,82). 

En quan als enquestats que resideixen o han residit al districte de Sant Martí, no 
podríem extreure unes conclusions dels barris en concret, ja que el nombre de dades 
és inferior i no seria gaire representatiu.  

Tot i així, és interessant observar que aquelles persones que mai han residit al 
districte de Sant Martí tenen una opinió inferior a la mitjana en les dues zones (6,92 
Barcelona i 5,95 22@) d’aquells que sí que han residit o resideixen al districte. 

Respecte a la franja d’edat, s’observa que aquells participants menors de 41 anys 
tenen una opinió més positiva de Barcelona (7,56) i del 22@ (6,26) enfront els majors 
de 41 anys. 

En quan al nivell d’estudis, destaca la opinió menys positiva de Barcelona en les 
persones amb Màster oficial o Doctorat (5,85), molt inferior als altres participants amb 
nivells d’estudis inferiors.  

Evidentment, aquest anàlisi inicial es podria estendre, però no és l’objectiu principal 
de la investigació. 

 

c. Hàbits de consum d’oci a les zones estudiades. 

A l’enquesta es demanava que cliquessin aquelles cinc activitats d’oci que els 
agradava més realitzar, sense valorar-les, i podien afegir una. S’han obtingut els 
resultats per ordre de clic, per tant, podem tenir una bona referència de l’ordre de 
prioritats. 

Inicialment s’ha fet un recompte de les activitats més escollides. 



Estudi per confirmar o desestimar una proposta d’emplaçament urbà per a Alphabet Inc. (Google) 

	

Estudis d'Economia i Empresa (UOC)                                            54 

A l’enquesta es demanava que cliquessin aquelles cinc activitats d’oci que els 
agradava més realitzar, sense valorar-les, i podien afegir una. S’han obtingut els 
resultats per ordre de clic, per tant, podem tenir una bona referència de l’ordre de 
prioritats. 

 

 
Font: Elaboració pròpia (2022) 

L’activitat més escollida a Barcelona com a primera opció ha sigut “sortir amb els 
amics” amb un 17,82%.  

La més escollida com a segona opció ha sigut “anar de restaurants” amb un 23,76%. 
Repetint-se també com a la majoritària de tercera opció amb un 21,78%. 

En el 22@ i la seva perifèria l’activitat més escollida ha sigut “anar de restaurants” 
amb un 28,17%.  

En la segona elecció, “sortir amb els amics” amb un 23,94%. Aquesta també ho ha 
sigut com a tercera amb un 38,03%. 

Seguidament, cerquem relacionar les millors valoracions de les dues zones 
estudiades amb aquestes activitats per fer-nos una idea de quin ordre de prioritats 
podria seguir el perfil més satisfet. 

Per aquesta fita, s’ha realitzat una versió en Power BI del Detector automàtic 
d’interaccions (DAI) que és més simple al desenvolupament del mètode en R, un 
esquema jeràrquic. Es podria haver fet en R, però per qüestions de temps i necessitat 
d’aprofundir més en altres aspectes, s’ha decidit emprar aquesta eina. 
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Font: Elaboració pròpia (2022) 

En relació a Barcelona, partint de la opinió mitjana del 7,38 la primera activitat que 
més s’ha valorat és “anar a la platja en qualsevol època de l’any”. La puntuació 
mitjana de Barcelona entre les persones que l’han escollit és 8. Seguidament, “anar 
de restaurants” amb 7,62, “anar al cinema /teatre, etc” amb 7,56, “anar a bars” 7,53, 
“fer esport” 7,40, “anar a museus/auditori, etc” amb 7,08 i “sortir amb amics” amb 
6,89. 

Les persones que han valorat com a primera opció “anar a la platja”, com a segona 
“anar de restaurants” amb un 9 com a valoració de Barcelona, en tercera opció “sortir 
amb els amics” amb un 9, “anar de bars” amb un 9 i “passejar” amb un 9. Cal 
mencionar que “passejar” no estava entre les opcions, pel que l’han escrit ells. 

Per tant, aquestes serien per ordre de clic, les activitats més freqüents relacionades 
amb millors valoracions de Barcelona ciutat. 

 
Font: Elaboració pròpia (2022) 
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En el 22@ si no coneixien la zona podien deixar la resposta en blanc. Partint de la 
opinió mitjana del 6,11 els que han escollit “anar a la platja en qualsevol època de 
l’any”, han valorat millor la zona, amb un 8,11. Seguidament, “anar de restaurants” 
també amb 7,15, “anar al cinema /teatre, etc” amb 7, “anar de botigues” amb un 7, “fer 
esport” 6, “sortir amb amics” amb 6, etc.  

Les persones que han valorat com a primera opció “anar a la platja”, com a segona 
han valorat “fer esport” amb un 9 a la zona, en tercera opció “anar al cinema/teatre, 
etc.” amb un 9, “anar de restaurants” amb un 9 i “sortir amb els amics” amb un 9. 

 

d. Factors que generen més atracció i rebuig de les zones estudiades. 

 
Font: Elaboració pròpia (2022) 

L’enquesta permetia als participants escollir de 1 a 6 elements. 5 d’ells estaven ja 
determinats tant com a factors d’atracció com de rebuig: oferta d’oci, ubicació, 
oportunitats laborals, nivell de formació i cultura. 

El sisè element el podien afegir ells lliurement per escrit. S’han agrupat aquells que 
significaven el mateix dit de formes diferents. 

Com a factors d’atracció, la ubicació és sens dubte el factor més rellevant pels 
participants amb un 55,4%. Seguit de la cultura amb un 17,8%, l’oferta d’oci amb un 
13,9% i les oportunitats laborals amb un 12,9%. 

Per contra, les oportunitats laborals ha sigut l’element més escollit com a factor de 
rebuig (23,8%). Seguit dels preus amb un 13,9%, el turisme “dolent” amb un 12,9% i 
la inseguretat amb un 10,9%. 

A destacar que els factors de rebuig han suscitat una participació més activa que no 
pas els d’atracció. 

 

 
Font: Elaboració pròpia (2022) 
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L’explicació de l’anterior apartat també aplica a aquest apartat, tot i que es va 
incorporar el factor “No la conozco” per aquells participants que no poguessin opinar 
sobre la zona. 

Destaquen les oportunitats laborals en factors d’atracció amb un 39,6%, la ubicació 
amb un 19,8% i el fet de que no la coneguin amb un 19,8%. 

En el cas dels factors de rebuig també s’ha donat una participació molt més activa 
que d’atracció. Curiosament, es repeteix que l’element més rebutjat (ubicació amb un 
23,8%) sigui un dels més atractius. En segon lloc es situa el desconeixement de la 
zona amb també un 19,8% i la oferta d’oci seria el tercer element que genera més 
rebuig amb un 12,9%. 

A destacar que posteriorment es va preguntar a algunes persones com ho havien 
valorat i van dir que únicament havien pensat en el 22@, no en la perifèria. Tot i que 
altres persones sí que ho havien considerat en la seva totalitat. 

 

 

3) Conèixer les percepcions envers el mercat immobiliari del 22@ i Barcelona 

El mercat immobiliari es pot valorar des de moltes perspectives, és per això que s’ha 
procurat abordar a aquest objectiu de diferents maneres: 

a. Opinions respecte del mercat immobiliari de les dues zones estudiades.  

La valoració general del mercat immobiliari de Barcelona ciutat i de la perifèria del 
22@ es mostra en els següents histogrames: 

 
Font: Elaboració pròpia (2022) 

Ambdues zones han obtingut una puntuació majoritàriament d’un punt. En el cas de 
Barcelona ciutat la mitjana es situa en el 2,04 i en la perifèria del 22@ en el 1,91.  

Els participants podien valorar “No lo sé”. Aquestes respostes no s’han tingut en 
compte. 

b. Opinions segons característiques dels perfils dels enquestats. 

He volgut veure gràficament i a mode general, si l’opinió general del mercat 
immobiliari de les dues zones estudiades podia ser diferent en relació a si residien 
actualment a Barcelona o no i a quin districte. Per fer-ho, he fet servir diagrames de 
caixa. 
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Font: Elaboració pròpia (2022) 

Es podria intuir que les persones no residents actualment a Barcelona han tingut unes 
opinions més disperses. A més, en tots dos casos, la opinió es trobava en la franja 
negativa. 

 
Font: Elaboració pròpia (2022) 

S’observa que les persones residents a l’Eixample i Gràcia acumulen més opinions 
negatives, mentre que els residents de Sarrià-Sant Gervasi tenen opinions més 
neutres.  

 
Font: Elaboració pròpia (2022) 

Per últim, en el cas d’aquells 
participants que en algun moment 
(passat o present) han residit al 
districte de Sant Martí, s’ha 
observat la seva relació amb el 
mercat de la zona.  

Tot i que el nombre d’observacions 
ha sigut baix, és interessant que es 
pot veure com aquells enquestats 
que no han residit mai a la zona 
tenen una opinió dispersa.  
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c. Causes que afecten més al mercat immobiliari de les zones estudiades. 

Els participants escollien entre unes opcions ja predeterminades i podien afegir una 
causa addicional. No hi havia un màxim d’opcions. Els resultats es presenten per 
ordre de clic de cada causa en freqüències de columna. 

 
Font: Elaboració pròpia (2022) 

Observem que a Barcelona, la primera causa més escollida és el turisme amb una 
majoria del 66,34%, seguida de l’especulació immobiliària amb un 27,72%. Aquesta 
causa ha sigut també la segona més escollida amb un 48,19% i la tercera amb un 
56,76%.  

En el cas de la perifèria del 22@, la primera causa més escollida que afecta el mercat 
immobiliari és la presència d’empreses amb un 46,58%, seguida de l’especulació 
immobiliària amb un 35,62%. Es repeteix el fet de que sigui la segona causa més 
escollida amb un 55,07%. 

Per tant, podríem dir que a totes dues zones s’apunta l’especulació immobiliària com 
a causa rellevant i a Barcelona també el turisme i al 22@ la presència d’empreses. 

També s’ha realitzat una anàlisi factorial dels components principals amb rotació 
Varimax sobre les diferents opinions de cada zona. D’aquesta manera volia 
comprovar si l’agrupació correcta podia ser preus, oferta i relació qualitat-preu o 
compra i lloguer o qualsevol altra en base les diferents variables exposades. 

 
Font: Elaboració pròpia (2022) 
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El resultat òptim han sigut tres factors amb un p-valor molt inferior a 0,05, per tant, 
podem dir que el model és significatiu. Els tres factors acumulen el 81,4% de la 
variància i corresponen a: 

• Factor 1 à preu per m2, ja sigui de lloguer o de compra 

• Factor 2 à nombre d’habitatges, amb predominança de compra i en menor 
mesura, la opinió general del mercat immobiliari 

• Factor 3 à la relació qualitat-preu, ja sigui de lloguer o de compra 

 
Font: Elaboració pròpia (2022) 

S’han extret també tres factors amb un p-valor molt inferior a 0,05, per tant, podem dir 
que el model és significatiu. Els tres factors acumulen el 83,1% de la variància i 
corresponen a: 

• Factor 1 à preu per m2, ja sigui de lloguer o de compra 

• Factor 2 à la relació qualitat-preu, ja sigui de lloguer o de compra, amb 
predominança de compra 

• Factor 3 à nombre d’habitatges 

Donats els resultats, semblaria correcte prendre aquests factors com els més 
rellevants per anàlisis posteriors més profunds. En aquest estudi no era l’objectiu 
principal aprofundir-hi en aquest aspecte. 

 

4) Conèixer les percepcions envers l’empresa Google 

 

L’histograma ens mostra que la 
valoració més escollida pels 
participants ha sigut de 7, seguida 
d’un 5 i un 8. 

Cal mencionar que, en el cas de 
que no coneguessin l’empresa, 
havien de posar un 5 per preservar 
la neutralitat de les respostes.  

 

 

Font: Elaboració pròpia (2022) 
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Tot i així, és interessant conèixer quina era la opinió dels participants segons el seu nivell 
d’estudis. 

 
Font: Elaboració pròpia (2022) 

Trobem que els enquestats que disposen d’estudis mitjos (batxillerat / BUP / COU, etc) 
valoren més positivament l’empresa (7) i els resultats són menys dispersos (1,27 desviació 
estàndard). En canvi, els d’estudis més superiors (màsters i doctorats), la valoren més baix 
(5,85) amb una dispersió més elevada (1,71). 

 

5) Investigar sobre el fet que Google s’instal·li al 22@ segons residents 

 

 
Font: Elaboració pròpia (2022) 

Tots tres elements tracten el fet que Google es situï al 22@, però des de perspectives 
diferents. Pel que es fa interessant revisar-los a la vegada. 

En el primer histograma es demanava una valoració de 1 (“em sembla molt malament”) al 
5 (“Em sembla molt bé”), sent 3 indiferent, respecte la opinió en general de que Google 
s’instal·lés al 22@. 

La majoria d’opinions es concentren en la part positiva. 

Respecte de si aquest fet afectaria als preus de l’habitatge, un gran nombre, el 85,7% 
opinen que sí, que afectaria, els preus pujarien. 
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El tercer histograma representa com és de més negatiu (1) o més positiu (5), sent 3 
indiferent, per al participant el fet de que Google s’instal·li al 22@. Curiosament, la majoria 
de valoracions s’inclinen cap a la part negativa o indiferent. Aquest fet contrasta amb la 
opinió positiva recollida sobre si Google s’instal·la al 22@. 

Cal assenyalar que aquestes dues preguntes es van posar després de preguntar als 
participants sobre la seva opinió en quan al nombre de treballadors que haurien de 
contractar de fora. Pel que possiblement hagi condicionat. 

En quan a com podia ser de positiu o negatiu per a l’enquestat el fet de que Google 
s’instal·li al 22@, es feia necessari conèixer la opinió d’aquelles persones que residents 
actualment o en el passat de la zona.  

La raó és perquè alguns d’aquests residents antics, poden tenir familiars que encara hi 
visquin i d’alguna manera els podria ser positiu. 

 
Font: Elaboració pròpia (2022) 

Observem que els que mai han residit han tendit a valorar més negativament. En canvi la 
resta ha valorat més indiferent. 

 

6) Conèixer les percepcions sobre l’existència de perfils tècnics especialitzats en 
biotecnologia i biomedicina a Barcelona i voltants 

 

 
Font: Elaboració pròpia (2022) 

Es preguntava als participants si veien poc probable (1) o molt probable (5) que Google 
trobés 200 treballadors de perfil tècnic especialistes en biotecnologia i biomedicina a 
Barcelona i voltants. 

La valoració ha estat molt positiva per part de gran part dels participants, ja que la gran 
majoria ho veu probable o molt probable, tal i com mostra l’histograma. 
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El diagrama de sectors següent feia la mateixa pregunta plantejada d’una altra manera. Es 
preguntava sobre el percentatge de treballadors de fora de Barcelona i voltants hauria 
d’atraure. La gran majoria, el 32,7% creuen que menys del 20%, el 30,7% opina que entre 
un 21% i un 40% de treballadors i el 23,8% entre un 41% i un 60%. 

Els resultats de les dues gràfiques serien coherents.  

Tot i que resultava interessant indagar en algunes opinions. És per això que es va 
demanar que expliquessin perquè han valorat d’aquesta manera el fet de que Google 
s’instal·li al 22@. Les respostes molt semblants s’han agrupat en una mateixa. 

En base aquestes respostes, s’ha relacionat amb la valoració de si creien que Google 
podria trobar treballadors especialistes en biotecnologia o biomedicina a Barcelona i 
voltants. 

 
Font: Elaboració pròpia (2022) 

Tot i que no surten totes, és interessant veure que les que han valorat més positivament ja 
que la seva explicació a l’altra pregunta és també positiva. 

S’ha volgut conèixer també si tenia coherència la valoració del fet de que pogués trobar 
treballadors especialitzats a Barcelona i voltants amb la proporció que van indicar i, a 
priori, sembla coherent. 

 

En síntesi, es reafirmen alguns aspectes que ja van aparèixer en la investigació qualitativa.  

Per una banda, el fet de que la valoració del mercat immobiliari en general és negativa al 
conjunt de Barcelona i, en especial, a la perifèria del 22@. 

També es reafirma el fet de que la opinió de que Google es pugui instal·lar a Barcelona és 
positiva i que tindria lògica que fos al 22@. A més, la gran majoria de participants han indicat 
que podrien trobar treballadors especialitzats en biotecnologia i biomedicina. 

Per altra banda, s’han pogut concretar aquells factors que més i menys agraden a cadascuna 
de les zones i indagar en aquelles activitats que més agraden. 

Per últim, s’ha pogut analitzar més a fons en les percepcions del mercat immobiliari de les dues 
zones i comparar les valoracions segons els perfils. 

Ha resultat molt interessant veure que les percepcions dels perfils no es corresponen del tot 
amb la realitat. 
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CONCLUSIONS 
 
Tal i com es va indicar a l’inici de la investigació, la necessitat de l’empresa és tenir una visió 
general de la zona, els residents, el mercat immobiliari i conèixer les percepcions al respecte 
del mercat immobiliari i, per suposat, de l’empresa. Així com l’afectació positiva o negativa que 
podria tenir el fet de que s’instal·lés.  

Per tant, es tracta d’una investigació que pretén donar una visió general de diversos elements 
que puguin ser d’utilitat a l’empresa, per després indagar més en alguns aspectes si ho trobés 
necessari. 

Les conclusions es determinen en base a la consecució dels objectius proposats.  

En quan als objectius específics, s’han extret les següents conclusions: 

• Analitzar quina ha sigut l’evolució del mercat immobiliari residencial de les àrees d’estudi 
a partir de l’anàlisi quantitatiu de fonts secundàries. 
 

Tant els preus de lloguer com els de compra han augmentat en els darrers set anys. La 
perifèria del 22@ té uns preus més elevats de mitjana en general. A Barcelona es detecta una 
rotació elevada en el lloguer amb un nombre d’immobles molt inferior a la oferta de compra. 
Les possibilitats més altes de lloguer a la perifèria del 22@ es donarien a Camp de l’Arpa i el 
Poblenou, en tots dos casos superant el preu mig per metre quadrat de lloguer de Barcelona. 
El baix nombre de concessions d’obra sembla indicar una tendència futura de preus a l’alça 
degut a l’alta demanda i l’augment de la renda mitjana. 
 
• Investigar les similituds i diferències entre les diferents zones estudiades a partir de 

l’anàlisi quantitatiu i qualitatiu de fonts secundàries. 
 
La perifèria del 22@ és una zona en evolució que ha viscut una gran transformació en els 
darrers anys. Aquesta situació “transitòria” genera molts contrastos entre els residents i els 
mateixos carrers dels diferents barris de la zona. 
 
Entre les similituds de la perifèria del 22@ i la resta de Barcelona trobem la presència de la 
platja, el turisme, els equipaments, bona comunicació amb transport públic, la inseguretat i els 
preus alts en general. Entre les diferències, el terreny pla que caracteritza la zona del districte 
de Sant Martí i la muntanya present a la resta de Barcelona, i el fet mateix de que la perifèria 
del 22@ es troba en contínua "construcció”.  
 
• Conèixer quina és la percepció de les persones residents i no residents de les zones 

envers el mercat immobiliari i altres factors rellevants a partir de l’anàlisi qualitatiu de 
fonts primàries amb entrevistes i enquestes ad-hoc. 

 
En general, la opinió respecte al mercat immobiliari és negativa i catalogada com a 
especulativa, especialment a la perifèria del 22@. L’anàlisi qualitatiu i quantitatiu han conclòs 
de forma unànime en que els preus són alts en comparació amb la qualitat dels immobles. 
L’anàlisi qualitatiu ha posat en rellevància el fet que els salaris no es corresponen amb els 
preus de l’habitatge i l’emigració que suposa entre els residents a altres zones més 
assequibles. 
 
• Coneixer la opinió envers l’empresa i l’impacte que pot suposar en l’entorn 

 



Estudi per confirmar o desestimar una proposta d’emplaçament urbà per a Alphabet Inc. (Google) 

	

Estudis d'Economia i Empresa (UOC)                                            65 

L’opinió envers l’empresa és positiva i notable, tant cap a la cultura de l’empresa com als 
productes. De fet, s’ha detectat un gran interès a que l’empresa s’instal·li a Barcelona, sigui on 
sigui, per la possibilitat d’augmentar les oportunitats laborals optar a millors salaris. 
Si bé pot suposar un impacte negatiu en el mercat immobiliari, els mateixos entrevistats han 
indicat que aquest és ja un problema de base. Per tant, en general, l’impacte seria positiu. 
 
• Identificar quines són les barreres d’entrada a la zona d’estudi principal a partir de 

l’anàlisi quantitatiu i qualitatiu de fonts primàries amb entrevistes i enquestes ad-hoc i 
secundàries. 

 
S’han analitzat les barreres d’entrada tant per viure com per ubicar un negoci.  
 
Per viure, la principal barrera d’entrada a ambdues zones, són els alts preus. Per ubicar un 
negoci també són els preus, però també s’han assenyalat aspectes de lentitud burocràtica. 
 
Centrant-nos en el 22@, s’ha assenyalat la possibilitat d’aconseguir incentius sent empresa de 
renom internacionals que genera atracció d’altres empreses. 
  
Finalment, es pot concloure que s’ha complert l’objectiu principal:  
 
Conèixer quins són els impactes positius i negatius a la zona del 22@ i Barcelona en el mercat 
immobiliari residencial, amb la finalitat de trobar informació de valor i objectiva que pugui ajudar 
a decidir a l’empresa a instaurar-se o no a la zona o cercar solucions.  
 
Com a aportació addicional significativa, l’empresa partia de la idea inicial de contractar 
professionals estrangers que puguin canviar el seu lloc de residència original per instal·lar-se a 
viure a Barcelona. Fet pel qual veia necessari estudiar l’evolució del mercat immobiliari i la 
oferta disponible. Però el treball d’investigació ha obert la possibilitat a una altra via que 
resultaria beneficiosa per l’empresa i els residents de l’entorn. 
 
A Barcelona hi ha oferta formativa d’alt nivell en els àmbits de biotecnologia i biomedicina, pel 
que l’empresa podria donar prioritat a la contractació de professionals altament qualificats de 
Barcelona i els voltants. Fins i tot podria atraure talent d’origen barceloní que va haver 
d’emigrar per cercar oportunitats laborals a altres països.  
 
En ambdos casos, l’empresa podria estalviar costos derivats de l’expatriació, per tant, es 
recomana que prioritzi la contractació de professionals locals. 
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IMPLICACIONS DE NEGOCI 
 
El mercat immobiliari és causa i conseqüència de l’actuació empresarial, urbana i política a les 
poblacions en cicles de temps mitjos i llargs. Té una implicació molt gran en matèria econòmica 
i laboral i, per descomptat, ens afecta a tots.  
 
El projecte desenvolupat en el TFG en particular, té implicacions de negoci per a institucions 
públiques i privades: 
 

a. Planteja les tensions que comporten les decisions polítiques i actuacions urbanístiques 
als residents i la seva afectació positiva i/o negativa en àmbits laborals i econòmics. 
 
El plantejament del 22@ suposava una transformació estructural d’una zona industrial de 
Barcelona que quedava en desús i estava obsoleta. Va suposar un canvi per als 
residents de la zona, les oportunitats laborals i l’economia de Barcelona en general. 
 
Si bé, s’ha fet palesa l’existència de grans contrastos que s’han de tenir en compte per 
als actuals i futurs residents de la zona i el model de ciutat que volem.  
 

b. Posa en rellevància la oferta de talent professional que hi ha a Barcelona i els voltants. 
 
Les empreses que s’instauren a Barcelona poden tenir a la seva disposició professionals 
capacitats en diferents àmbits. És necessari incentivar i faciltar l’arribada d’empreses 
innovadores que ajudin a millorar les condicions de vida dels residents, evitin la fuga de 
talents i generin activitats sostenibles. 

 
c. Projecta a mig i llarg termini l’evolució de les zones 

 
La ubicació és un factor crucial per a les empreses i conèixer els aspectes rellevants de 
les zones ajuda a les empreses a projectar els seus rendiments futurs i els reptes que es 
trovarà a mig i llarg termini 
 

 

LIMITACIONS DEL TREBALL 
Tot i que ha resultat un treball molt enriquidor en molts sentits i en el que s’han pogut tractar 
diferents aspectes, es tracta d’un projecte que pretèn donar una visió generalista que permeti, 
posteriorment, aprofundir en aquells aspectes que han resultat més importants per al client. 

En quan a les limitacions del procés del TFG ha sigut difícil poder acordar els dies i hores de 
les reunions de grup, donat que impliquen a diverses persones que realitzen la tasca com un 
favor. Diferent seria si se’ls pogués recompensar d’alguna manera. 

També ha sigut difícil trobar el moment idoni per les entrevistes en profunditat a les dues 
persones amb càrreg decisor a les empreses. Són persones amb moltes responsabilitats i 
disposen de temps limitats. 

En quan a les enquestes ad-hoc, s’ha hagut de fer molt d’esforç per a poder arribar al mínim 
d’enquestes vàlides. 
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A nivell personal em sento feliç amb el treball realitzat i tot ho après. Si ara el comencés de 
nou, acceleraria més les dues primeres parts del treball per poder centrar-me més en l’anàlisi 
quantitatiu. He de reconèixer que volia fer més anàlisis però per qüestions de temps, es feia 
impossible i és una part que em fascina. 
 
En general, desenvolupar un TFG d’investigació de mercats en el transcurs d’un semestre és 
tot un repte. Implica tenir molt clar l’objectiu i ser eficient en les decisions.  
	

	

VALORACIÓ I AGRAÏMENTS 
 
El Treball de Final de Grau d’investigació de mercats planteja un gran repte per als estudiants 
en molts sentits. 
 
Per una banda, suposa una bona planificació des de l’inici amb una concreció dels objectius 
rigorosa. Demana molta implicació i eficiència per assolir les diferents etapes del projecte amb 
èxit en un temps limitat. Un error de plantejament pot influir en gran mesura en el resultat final. 
 
Per altra banda, suposa un assoliment accelerat de molts aspectes tractats durant tot el Grau 
de Màrqueting i Estudis de Mercat. Implica aspectes de comportament dels consumidors, 
estadística i anàlisi multivariant, estratègia de màrqueting, etc.  
 
Vull agrair personalment la participació anònima de totes les persones a l’anàlisi qualitativa i 
quantitativa. En especial a Guillem, Diego, Ernesto, Alexis, Marta B., Marta G., Marina, Maite, 
Toñi, Clara i Dani.  
 
Sense ells/es i la participació de totes les altres persones anònimes, aquest treball no s’hauria 
pogut realitzar. 
 
També vull agrair la seva aportació inconscient a dues persones que han inspirat aquest TFG 
en converses mantingudes aquests dos últims anys. Gràcies a aquestes converses vaig 
decidir centrar el meu TFG en l’estudi del mercat immobiliari en l’ecosistema empresarial 
innovador. 
 
I, per suposat, vull agrair a la tutora d’aquest TFG, Irene Suau, tota la paciència que ha tingut i 
l’ajuda proporcionada. En especial en els primers estadis de concreció de la proposta i els 
objectius, cosa que ha permès partir d’una ruta definida que ha facilitat gran part del camí. 
 
Per últim, agrair a tot el personal de la UOC i a la tutora del Doble Grau de Màrqueting i 
Estudis de Mercat i Turisme, Conxita Gonzàlez. 
 
A tots, gràcies. 
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