
Núm. 37

La delinqüència als barris
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Fa molt de temps que sabem que la sensació de malestar provocada

per la delinqüència no tan sols apareix després que hem estat

víctimes d’un acte delictiu. Un esdeveniment violent a les notícies,

les experiències traumàtiques de familiars o fins i tot els vidres

trencats d’un cotxe poden afavorir l’aparició d’aquest malestar. No

és estrany, doncs, que la por a la delinqüència afecti moltes més

persones que no pas la delinqüència en si, i que les percepcions que

alimenten aquesta por hagin esdevingut un problema social de

primer ordre.

Aquest estudi analitza justament les percepcions de la delinqüència

als barris espanyols i l’impacte que hi tenen una sèrie de

característiques individuals i de l’entorn, com ara l’estatus

socioeconòmic, la mobilitat residencial, les configuracions familiars,

l’ús del temps o la densitat de població. Tenint en compte que sovint

s’estableix un vincle entre immigració i delinqüència, també

s’examina amb un interès especial la relació entre l’origen nacional

dels residents i les percepcions que tenen de la delinqüència i el

vandalisme al barri on viuen.

Un dels elements més remarcables de l’estudi és l’anàlisi detallada

de la delinqüència percebuda a les 34.251 seccions censals del

territori espanyol, com també la comparació que fa entre pobles,

ciutats i grans ciutats.
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Presentació

sabem de fa temps que la sensació de malestar provocada per la delin-
qüència no tan sols apareix després que hem estat víctimes d’un acte delic-
tiu. Un esdeveniment violent a les notícies, les experiències traumàtiques
de familiars o coneguts o fins i tot els vidres trencats d’un cotxe poden
afavorir l’aparició d’aquest malestar. no és estrany, doncs, que la por a
la delinqüència afecti més persones que no pas la delinqüència en si, i que
les percepcions que nodreixen aquesta por siguin avui un problema social.

El cas d’Espanya és paradigmàtic. Tant si considerem el nombre d’homi-
cidis com les taxes de victimització –indicadors àmpliament acceptats en
estudis internacionals–, els índexs de delinqüència són excepcionalment
baixos. Espanya és un dels pocs països amb una taxa d’homicidis per cada
100.000 habitants per sota d’1, i l’Enquesta internacional sobre víctimes
de la delinqüència –l’estudi internacional més exhaustiu i rigorós fins ara
sobre la delinqüència i la seguretat ciutadana– situa el nostre país com
el més segur entre els trenta participants. Malgrat això, els espanyols se
senten relativament insegurs; segons dades d’aquesta mateixa enquesta, el
33% diuen sentir-se insegurs al carrer de nit.

Amb aquest teló de fons, l’estudi que presentem –guanyador de la con-
vocatòria 2012 del Premi ”la caixa” de ciències socials– analitza les per-
cepcions de la delinqüència als barris espanyols i l’impacte que hi tenen
diverses característiques individuals i de l’entorn. l’estratègia és clara: co-
nèixer les causes que expliquen les percepcions de la delinqüència per tal
que els poders públics adoptin les mesures necessàries amb vista a reduir
la inseguretat ciutadana i la por associada a aquesta inseguretat.
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En realitat, la por a la delinqüència pot tenir conseqüències positives, com
ara l’adopció de mesures preventives en situacions de risc autèntic. En
un context com l’espanyol, però, on aquesta por sovint no es correspon
amb la realitat, l’obsessió per la delinqüència només pot desembocar en
un augment del temps i els diners dedicats a la seguretat personal, en les
exigències que s’endureixi el codi penal i, partint de l’estereotip del delin-
qüent immigrant, en el suport de posicions polítiques xenòfobes. I el més
greu és que pot menar a un afebliment de la cohesió social, ja que la por
provoca desconfiança.

Esperem que l’anàlisi detallada de la delinqüència percebuda a les 34.251
seccions censals del territori espanyol, i la comparació que s’estableix en-
tre pobles, ciutats mitjanes i grans, no tan sols guiï l’acció dels poders
públics, cada vegada més preocupats per les reaccions de la ciutadania
davant la delinqüència, sinó que també ajudi la criminologia espanyola a
avançar en una nova direcció.

Jaume Lanaspa Gatnau
Director Executiu de l’obra social
”la caixa” i Director General
de la fundació ”la caixa”

Barcelona, abril 2014
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Introducció

l’any 2009 l’Ajuntament de Madrid va proposar d’instal·lar càmeres de
videovigilància a lavapiés, una zona multiètnica de la ciutat que té una
mala reputació. Una popular web de viatges recull comentaris com
aquests: «És massa perillós per als turistes»; «Està molt bé si hi vius, però
resulta perillós per als visitants»; «El barri multiètnic de Madrid, però...
aneu amb compte!».(1) segons el cens de població i habitatges del 2001,
una elevada proporció dels residents de lavapiés afirmava que la
delinqüència i el vandalisme constituïen un problema. no obstant això,
aquest barri també gaudeix d’una imatge bohèmia i castissa –«un barri
petit i amb gràcia», com descrivia un altre testimoni–, i per això resulta
atractiu tant per als joves professionals com per als turistes. la instal·lació
de càmeres de videovigilància ha estat acollida amb reaccions desiguals.
D’una banda, els petits comerciants, els botiguers i els residents més grans
van trobar molt bé la decisió d’incrementar la vigilància; de l’altra, però,
altres residents van manifestar-hi menys entusiasme. Principalment, els
detractors de la videovigilància sostenien que aquests dispositius violaven
la intimitat individual a la manera del Big Brother orwellià i, sobretot,
alguns argumentaven que aquesta decisió dificultaria la cooperació dels
veïns en la lluita contra la delinqüència i que els recursos s’havien de
destinar a mitjans més eficaços i constructius per combatre-la, com ara la
promoció de la participació social. fins i tot la propietària d’un pub,
favorable a les càmeres de videovigilància, va defensar inconscientment
estratègies alternatives per controlar la delinqüència: «Per a mi no canvien
gaire les coses, perquè ha passat molt de temps des de l’última vegada que

(1) http://www.tripadvisor.fr/Attraction_review-g187514-d313717-reviews-Plaza_lavapies-Madrid.html
[07.01.2014].
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em van robar. Ara [els delinqüents] ja em coneixen». Tant si hi estaven a
favor com en contra, tots els residents coincidien a assenyalar que la
videovigilància, en el millor dels casos, només era un pedaç parcial i que
per trobar solucions eficaces per acabar amb l’activitat delictiva caldria
incidir en les dinàmiques internes de la comunitat i en la cooperació amb
organismes externs, com ara la policia i els serveis socials. l’objectiu d’aquest
estudi és precisament entendre aquestes dinàmiques internes: identificar
les característiques dels barris que fan que la gent que hi viu percebi menys
delinqüència i se senti més segura; descobrir per què els nivells de
delinqüència percebuda a lavapiés són tan diferents dels del pròsper barri
de salamanca, a la mateixa ciutat de Madrid, i per què aquests nivells, al
seu torn, difereixen tant dels de l’Extremadura rural; investigar el paper
que tenen els lligams d’amistat, les associacions locals i el context general
en la criminalitat percebuda als barris, i, finalment, analitzar si hi ha
diferències entre les taxes de criminalitat reals i les percebudes i, si és així,
mirar d’explicar-ne el perquè.

Mutatis mutandis, podem considerar lavapiés com l’equivalent espanyol
del que els sociòlegs pioners de l’Escola de chicago, com ara shaw i
McKay (1969[1942]), descrivien com barris socialment desorganitzats. fa
quasi un segle, aquests sociòlegs van desenvolupar una sèrie de teories
ecològiques per tal de comprendre per què els problemes urbans es
distribuïen desigualment per la ciutat. si les ciències socials tracten
justament d’identificar regularitats en el temps i en l’espai, el notable
rendiment d’aquestes teories quan s’apliquen a l’Espanya actual fa de bon
aprofitar, sobretot davant les crítiques que han rebut d’estar massa
centrades a chicago (small i feldman, 2012). l’objectiu principal d’aquest
llibre, que s’aparta només lleugerament de la tradició ecològica iniciada
per Thomas i znaniecki (1927) i shaw i McKay (1969[1942]), és estudiar
la manera com els residents d’àrees urbanes i rurals reaccionen davant
d’una sèrie de condicions locals, en particular la presència d’immigrants,
a l’hora d’avaluar el nivell de delinqüència a les seves comunitats locals.(2)

Amb aquest objectiu, l’anàlisi es desenvolupa a través del paradigma de
la desorganització social, que es defineix com la incapacitat de les

(2) Les denominacions zona residencial, comunitat local i barri s’utilitzen indistintament al llarg d’aquest estudi,
a menys que ens referim específicament a barri com a divisió administrativa.
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comunitats locals de fer realitat els valors compartits dels seus residents,
resoldre els problemes comuns i mantenir mecanismes eficaços de control
social (Kornhauser, 1978). Els seus partidaris afirmen que hi ha una sèrie
de condicions locals –també anomenades correlats o fonts exògenes de
desorganització social–(3) que determinen el grau d’organització social de
les comunitats locals, la qual cosa, al seu torn, ajuda a explicar per què
determinades zones tenen més èxit a l’hora de controlar les conductes
desviades, atreure recursos externs i protegir-se d’amenaces potencials
(Bursik i Grasmick, 1993; logan i Molotch, 2007[1987]; sampson i
Groves, 1989). Una d’aquestes amenaces és la delinqüència pròpiament
dita, un determinant inequívoc de la delinqüència percebuda en un barri.

no obstant això, les percepcions sobre la delinqüència en un barri
reflecteixen influències múltiples que van més enllà del nivell real de
delinqüència, encara que només sigui perquè la majoria de residents
només pateixen directament la delinqüència molt de tard en tard (Quillian
i Pager, 2001). De fet, la por a la delinqüència i la percepció que se’n té
estan relacionades no tan sols amb el nivell real de delinqüència al barri,
sinó també, i en la mateixa mesura, amb el deteriorament físic i l’incivisme
social a l’entorn (conklin, 1975; Wilson i Kelling, 1982). la constatació
empírica que la percepció de la delinqüència al barri està determinada
parcialment per la manca de civisme a la zona és el que es coneix com la
tesi de l’incivisme (Taylor, 2001). Per aquest motiu, les teories ecològiques
dissenyades explícitament per entendre els patrons de la delinqüència real
s’han de reavaluar i d’ajustar quan es tracta d’analitzar la delinqüència
percebuda, no la real.

Tenint en compte la naturalesa dual de la criminalitat percebuda en un
barri, el marc teòric principal d’aquest estudi es pot formular de la manera
següent. hi ha una sèrie de característiques locals, com ara l’estabilitat resi-
dencial o l’estatus socioeconòmic, que determinen els recursos –ingressos,
temps, confiança, eficàcia organitzativa i interessos comuns– de què dis-

(3) El fet que les recerques fetes sobre aquests temes es refereixin a les condicions locals com a fonts exògenes
de desorganització social no implica necessàriament que es descarti la causalitat inversa, el biaix de la selecció o
els efectes de retroalimentació, ja que en ciències socials els efectes exògens purs amb prou feines existeixen. És
més probable que l’ús d’aquest concepte s’expliqui per la facilitat amb què aquestes condicions locals es poden
distingir, tant conceptualment com empíricament, del mateix paradigma de la desorganització social. Aquest estudi
manlleva aquest terme de la literatura sense qüestionar-ne la precisió semàntica ni l’adequació.
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posen les comunitats locals per crear xarxes socials eficaces en els àmbits
privat (família i coneguts), local (associacions locals) i públic (vincles amb
organismes externs) (hunter, 1985; Bursik i Grasmick, 1993). Al mateix
temps, és probable que els residents de comunitats socialment organitza-
des percebin un nivell més baix de delinqüència, si més no per tres motius.
En primer lloc, aquestes comunitats tenen més èxit a l’hora de controlar
el comportament desviat(4) –la brutícia al carrer, les batusses i la delinqüèn-
cia–, que és un factor explicatiu ben documentat de la delinqüència perce-
buda al barri (McPherson, 1978). En segon lloc, són més eficaces a l’hora
de mantenir en bones condicions els habitatges i les instal·lacions públi-
ques, de manera que limiten la sensació de malestar urbà que els barris
mal mantinguts transmeten tant als residents com als visitants (skogan,
1990). finalment, és probable que el sentit de comunitat i la confiança que
es generen en el procés d’unir i coordinar els veïns millorin la percepció de
la delinqüència que tenen els residents, independentment de la taxa de
criminalitat a la zona.

Malauradament, per manca de dades l’estudi no pot posar a prova de
manera completa les diverses vies causals que connecten les condicions
locals específiques amb la percepció de la delinqüència que en última
instància tenen els residents, de manera que la «caixa negra» roman
tancada i l’abast dels resultats, doncs, en queda molt limitat. hi ha tres
elements l’absència dels quals és ben palesa: un mesurament directe de
l’organització social (és a dir, que permetés mesurar la densitat i l’eficàcia
de les xarxes socials locals); els mecanismes específics mitjançant els quals
les comunitats organitzades assoleixen els seus objectius, i les mesures
objectives sobre la taxa de criminalitat local. Per tot plegat, aquest estudi
és molt prudent a l’hora d’establir inferències causals i, en general, es
limita a interpretacions descriptives dels resultats. Tot i que es proposen
mecanismes específics –per exemple, podem esperar que als barris
residencialment estables sorgeixin amb força xarxes socials i que una
elevada densitat de connexions a les comunitats contribueixi, al seu torn,
a mantenir controls socials efectius i a frenar el comportament desviat–,
no en podem avaluar en profunditat la precisió i la importància relativa.

(4) En aquest cas, definim el comportament desviat com les accions o els comportaments no conformes a les
normes socials o comunes, com pot ser la vulneració de normes sancionades formalment, però també inclou les
violacions informals de normes socials (Macionis i Gerber, 2010).
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Així i tot, les dades disponibles per al cas espanyol permeten l’anàlisi del
complex conjunt de relacions que hi ha entre les característiques dels
barris, l’estructura i els recursos de les llars, l’entorn construït i les
percepcions dels residents sobre els comportaments incívics, incloent-hi el
soroll, la brutícia, el vandalisme i la delinqüència. El més important, però,
és que les bases de dades que fem servir en aquest estudi proporcionen la
capacitat analítica necessària per avaluar la possible generalització de les
teories presentades. Per exemple, el cens de població i habitatges del 2001
inclou informació sobre totes les seccions censals espanyoles (és a dir, més
de 34.000 unitats), i això permet que l’investigador realitzi comparacions
fiables entre diferents «geografies». Al capdavall, si les anàlisis ecològiques
estimades poden predir amb èxit la delinqüència percebuda per barris a
municipis diferents pel que fa al nombre d’habitants, nivell de prosperitat
i altres característiques, els analistes de les polítiques confien que, si
incideixen sobre determinats paràmetres, és possible aconseguir una
reducció efectiva de la preocupació dels veïns per la delinqüència i el crim,
tot i que els mecanismes específics que influeixen en aquests efectes no es
puguin desxifrar clarament.

Mesuraments objectius i subjectius de la delinqüència

Generalment, els mesuraments de la delinqüència no són gaire fiables. ni
tan sols els índexs anomenats «durs» –com ara els delictes registrats per la
policia– són necessàriament fiables, ja que sovint reflecteixen l’eficàcia dels
organismes policials en lloc dels nivells de comportament delictiu. no
obstant això, encara que les enquestes de victimització, els delictes
registrats per la policia, les estadístiques judicials i altres estadístiques
oficials són acceptats en el camp de la criminologia com a variables
substitutives de les taxes reals de delinqüència, és evident que les mesures
subjectives, psicològiques o «toves», anomenades també formes indirectes
de delinqüència, no ho són pas. Per tant, la distinció entre mesures
objectives i subjectives de la delinqüència, que es reflecteix en la disparitat
de la seva naturalesa conceptual i empírica, és cabdal per comprendre la
teoria i els resultats empírics presentats en aquest estudi.
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Diferències entre els mesuraments objectius i percebuts de la
delinqüència: el sorgiment de les formes indirectes de violència
com a problema social

Tenint en compte la poca freqüència amb què la població general és
víctima d’un delicte, especialment en el cas de delictes violents o mortals,
resulta sorprenent la gran influència de les qüestions relatives a la
delinqüència en les preferències i el comportament (Wilson, 1975). la por
dels ciutadans a la delinqüència influeix d’alguna manera en qüestions
com ara els desplaçaments per la ciutat, la criança dels fills, la retirada de
diners en efectiu, les decisions sobre quina roba dur, les activitats físiques
i de lleure, el fet de tenir o no una arma de foc, l’adquisició d’un habitatge
o el vot (Dinas i spanje, 2011; lizotte, Bordua i White, 1981; McGinn et
al., 2008; skogan i Maxfield, 1981; Warr, 1994).

En part, aquesta paradoxa s’explica perquè les persones tenen molta por
dels actes delictius; fins i tot un risc baix de victimització pot arribar a
generar una dosi considerable de por.(5) El motiu principal d’aquesta dis-
crepància, però, és que les formes indirectes de delinqüència, que per elles
mateixes poden constituir una força afeblidora que meni els residents a
prendre diversos tipus de mesures de precaució (conklin, 1975; Warr,
2000), «ara es consideren com un problema més generalitzat que la delin-
qüència en si» (Bannister i fyfe, 2001). De fet, aquestes formes «toves» de
delinqüència han esdevingut problemes socials per dret propi –d’una
banda es relacionen amb la delinqüència en si, però de l’altra se’n diferen-
cien–, tal com ho palesa el seu caràcter diferenciat tant en els patrons espa-
cials i temporals (conklin, 1975) com en els determinants i les implicacions
(Perkins i Taylor, 1996). És per això que hauríem de debatre la «concepció
tan sensata com qüestionable» que els plans adreçats a controlar la delin-
qüència són, en efecte, estratègies per a controlar la por (Warr, 2000).

hi ha abundant evidència empírica que les mesures objectives i subjectives
de la delinqüència segueixen patrons diferents i, per tant, han de ser
analitzades per separat. Per exemple, en l’obra fonamental de Wilson i
Kelling (1982), els autors descriuen la manera en què les patrulles a peu

(5) El fet de sentir-se segur és una necessitat humana bàsica, que en la piràmide de Maslow (1943) queda només
per sota de les necessitats fisiològiques, mentre que per a Thomas i Znaniecki (1927) se situa al mateix nivell
d’importància que la dominació, el reconeixement i les noves experiències.
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van influir en la percepció dels residents sobre la delinqüència i en la seva
sensació de seguretat, malgrat que els nivells de criminalitat s’havien
mantingut pràcticament inalterats. D’una manera semblant, els partidaris
de la videovigilància sovint afirmen que, tot i que l’eficàcia d’aquests
dispositius com a eina de control de la delinqüència sigui qüestionable
(Gill i spriggs, 2005; Welsh i farrington, 2004), han de ser ben valorats
com a mètode per fer minvar el temor dels residents a la delinqüència i
encoratjar-los a endinsar-se als llocs que abans evitaven. En aquesta línia
trobem també l’anomenat «desajust en la sensació de seguretat» al regne
Unit, quan, durant el govern de Tony Blair, es va reduir considerablement
la delinqüència, però no la percepció que en tenia la població (o, si més no,
no al mateix ritme) (The Economist, 2 de juny de 2012). Podem esmentar
també l’exemple de la percepció dels «delictes simultanis» (Warr, 1984), és
a dir, delictes que hom creu erròniament que succeeixen plegats, com ara
el robatori d’habitatges i les agressions violentes. finalment, considerem
el fet que alguns grups, com ara les dones i la gent gran, són victimitzats
amb menys freqüència, però perceben nivells de delinqüència comparativa-
ment elevats (Mesch, 2000; Warr, 1984).

Entre les diverses formes de victimització indirecta, els residents en última
instància reaccionen per por a la delinqüència (lewis i salem, 1986;
skogan, 1990). la por a la delinqüència, però, és una «funció multiplica-
dora de la gravetat percebuda i del risc percebut dels delictes» (Warr i
stafford, 1983). Per tant, la por a la delinqüència –una mesura de base
emocional– influeix en l’efecte de la delinqüència percebuda –una mesura
de base cognitiva– a l’hora d’adoptar comportaments defensius i preven-
tius (ferraro i laGrange, 1992; lizotte, Bordua i White, 1981; rountree i
land, 1996). Aquests comportaments inclouen evitar les activitats noc-
turnes (Mesch, 2000), les activitats físiques (McGinn et al., 2008) i els
parcs (conklin, 1975), adquirir armes de foc de protecció (lizotte, Bordua
i White, 1981) o bé tancar una botiga (conklin, 1975). Per tant, la delin-
qüència percebuda té un efecte directe en la por, i això, al seu torn, és un
determinant de l’adopció de mesures preventives per part dels residents.
En aquest punt sorgeix una pregunta: què determina d’entrada les dife-
rents percepcions sobre la delinqüència?
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La naturalesa multidimensional de la delinqüència percebuda
al barri

sovint la correspondència entre les percepcions i la realitat és imperfecta,
i la delinqüència al barri no n’és una excepció. Actualment té una àmplia
acceptació la idea que l’avaluació de la delinqüència local per part dels
residents només és correcta en part, ja que també es veu influïda pel
desordre físic i social de les comunitats (laGrange, ferraro i supancic,
1992; lewis i Maxfield, 1980; sampson i raudenbush, 1999; skogan,
1990; Wilson i Kelling, 1982), els mitjans de comunicació de massa
(conklin, 1975; heath, 1984; liska i Baccaglini, 1990), les característiques
individuals (Mesch, 2000), les experiències personals respecte a la
delinqüència (Quillian i Pager, 2001), les converses amb els amics (conklin,
1975) i altres factors individuals i contextuals. De fet, quan els residents
avaluen els nivells de delinqüència del seu barri, sovint es troben influïts
per comportaments desviats comparativament irrellevants, però visibles i
freqüents. com indica Wilson (1975), si els ciutadans tenen tanta por dels
casos de delinqüència és perquè s’enfronten diàriament a la degradació
física del seu entorn i a molèsties com ara la mendicitat, grups de joves que
s’apropien del carrer, edificis ruïnosos o pintades.

L’organització social de les comunitats locals

Aquest estudi tracta dels mesuraments «tous» sobre la delinqüència. Tam-
bé de les comunitats locals i del tipus de condicions ecològiques que en
determinen el funcionament diari i donen forma a la manera en què els
residents perceben el seu entorn. Per tant, les comunitats locals –i no els
individus, les llars o la macroestructura– són la unitat principal d’anàlisi
de la recerca, tot i que no és pas l’única.(6) En aquest cas, les comunitats
locals es conceptualitzen com els diversos grups territorials que connecten
les llars amb la societat «imaginada» en general (Anderson, 1983). Per als

(6) En aquest sentit, l’estudi evita la fal·làcia ecològica, ja que la teoria, les anàlisis, els resultats i les implicaci-
ons estan relacionats exclusivament amb les comunitats locals. No es fan inferències sobre el comportament i les
preferències individuals a partir de les anàlisis de regressió de les seccions censals, barris o municipis. No obstant
això, el fet que s’eludeixi la fal·làcia ecològica no implica que els efectes de tipus individual i comunitari siguin
aïllats i identificats d’una manera eficaç. Hi ha situacions en què es proposen interpretacions d’abast comunitari
quan, de fet, els causants dels resultats podrien ser factors individuals.
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objectius d’aquest estudi, les comunitats locals es defineixen com grups de
base geogràfica que satisfan parcialment dues condicions enfrontades. A
diferència de les llars i els edificis, «satisfan un complex conjunt de neces-
sitats», de manera que ajuden els residents a gestionar la vida diària (logan
i Molotch, 2007[1987]). A diferència de les ciutats i les regions, els seus
membres haurien de tenir una probabilitat raonable de conèixer, de manera
directa o indirecta, una part considerable dels altres membres de la comu-
nitat.

Establir un llindar de grandària, com féu Plató (1992) per a la ciutat ideal,
seria força arbitrari, encara que només fos perquè les persones
experimenten, exploten i defineixen l’entorn en què viuen de maneres molt
diferents. Tot i que podríem aplicar una regla general per definir l’entorn
«viscut», com ara la regla dels quinze minuts de distància caminant, la
recollida de dades continuaria sent una tasca titànica, ja que l’aplicació
d’aquesta regla generaria un nombre excessiu de barris. la majoria
d’acadèmics, però, estarien d’acord que les comunitats locals es poden
equiparar a les seccions censals –amb un nombre de residents que es
compta per milers– i especialment als barris –els residents dels quals es
compten per desenes de milers–. l’evidència empírica per sostenir aquesta
afirmació procedeix de nombrosos estudis sobre la delinqüència urbana
que fan servir seccions censals o bé barris com a unitats d’anàlisi (Bursik
i Grasmick, 1993; oberwittler, 2004; sampson i Groves, 1989; sampson,
raudenbush i Earls, 1997; simcha-fagan i schwartz, 1986; Warner, 2003).
En el cas de les zones rurals, els municipis poden ser un bon substitut de la
comunitat, però com a norma general les seccions censals i els barris són
els que representen millor les comunitats locals.

Primer de tot, però, ens podem preguntar per què les entitats territorials
són importants. El primer motiu, i el més important, es deriva de la
primera llei de la geografia de Tobler (1970): «Tot està relacionat amb tota
la resta, però les coses properes estan més relacionades que no pas les
coses distants». A més a més, darrere de les divisions administratives sol
haver-hi una lògica històrica i arquitectònica, i si no és així, aquestes
divisions no triguen gaire a generar noves identitats i vincles. Els barris i
altres divisions administratives tendeixen a respondre a entitats autònomes



22 La deLInqüèncIa aLs barrIs: percepcIons I reaccIons

prèvies o a l’existència de barreres arquitectòniques (per exemple, vies de
tren o grans autopistes), la qual cosa els confereix una identitat diferenciada.

fins i tot sense aquests fonaments «sòlids», les divisions administratives
tot just creades de seguida generen xarxes socials locals i lligams entre els
seus ciutadans, especialment els més joves. És cert que això no és
incompatible amb el fet que els residents estenguin les seves activitats
diàries i les xarxes personals més enllà del seu barri, com és habitual a les
grans ciutats, entre determinats grups socials (per exemple, immigrants,
adults sense fills) i en el cas de xarxes familiars, laborals o d’aficions
(Goldhaber i schnell, 2007). l’argument tampoc invalida el fet que la
«solidaritat mecànica» de les societats tradicionals hagi estat substituïda
per la «solidaritat orgànica» contemporània, cosa que limita la capacitat
de les comunitats socials per exercir un control social sobre els seus
membres (Durkheim, 1934[1893]; Portes i Vickstrom, 2011). Tot i així, fins
i tot actualment s’espera que les comunitats locals duguin a terme unes
certes funcions, encara que només sigui perquè la distància incrementa el
cost de mantenir les interaccions socials. Per tant, ceteris paribus, és més
probable que les persones estableixin lligams personals estrets amb
familiars, col·legues, companys de classe i amics que viuen a la vora, la
qual cosa, afegida al predomini de la segregació residencial, ajuda a explicar
per què els residents urbans es troben d’alguna manera arrelats als seus
«pobles urbans» (Gans, 1962).

El fet que la geografia i les comunitats locals condicionen les xarxes a les
quals pertanyen els residents es pot inferir de diversos descobriments
empírics. Per exemple, l’assignació i la selecció d’escoles solen estar
influïdes pel lloc de residència de les famílies, cosa que limita l’abast
geogràfic de les xarxes socials d’infants, adolescents i joves. fins i tot és
freqüent que els adults d’edat mitjana que han abandonat les seves
comunitats «originals» hi tornin en cerca del suport de la família després
d’esdeveniments estressants com ara períodes de desocupació, el naixement
d’un fill, la mort de familiars o bé el divorci (Michielin, Mulder i zorlu,
2008). Un altre indicador de la importància de la geografia per a les xarxes
individuals és el grau d’estabilitat residencial que mostren els habitants.
En aquest sentit, el 2006 un ciutadà espanyol típic havia passat la meitat
de la vida a la mateixa àrea residencial (enquesta 2634 del cIs) –definida
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d’acord amb la regla dels 15 minuts caminant– i tres quarts al mateix
municipi (enquesta 2632 del cIs), el temps suficient per desenvolupar una
densa xarxa local de familiars, amics i coneguts, i prou estabilitat residencial
perquè les comunitats estableixin «institucions» (short, 1969).

Entre aquestes xarxes locals, aquest estudi se centra en les que contribueixen
a l’organització social dels barris. D’acord amb hunter (1985), les xarxes
socials locals es classifiquen en tres nivells, segons el nivell d’intimitat i la
vinculació amb el «món exterior». l’ordre privat correspon a la sèrie de
«lligams estrets» (Granovetter, 1973) que els residents estableixen amb
familiars i amics, el control social dels quals s’exerceix directament
mitjançant les crítiques, l’ostracisme, el suport social i altres mitjans
informals, i indirectament mitjançant els sentiments d’afecció (hirschi,
1969). En l’ordre local, les xarxes interpersonals locals s’estenen més enllà
de familiars i amics (és a dir, es tracta de xarxes no íntimes), però romanen
dins la comunitat local. A diferència dels ordres privat i públic, en aquest
àmbit el control social és comunitari stricto sensu, exercit per un conjunt
interrelacionat de coneguts i organitzacions de nivell intermedi (per
exemple, escoles o organitzacions de voluntariat) mitjançant mecanismes
informals i «tous», com ara la vigilància, la supervisió i la identificació
d’infractors locals. l’ordre públic incorpora els diversos «vincles febles»
(Granovetter, 1973) que els veïns estableixen amb organismes aliens al
barri a fi d’assegurar els béns i serveis públics essencials per a una
«capacitat regulativa efectiva» (Bursik i Grasmick, 1993).

Malauradament, en el context espanyol no hi ha mesures àmpliament
disponibles sobre les xarxes socials locals, independentment de si són
privades, públiques o locals, o sobre els diversos mecanismes de què
disposen les comunitats per controlar els possibles infractors i protegir-se
de les amenaces externes. Al contrari, l’atenció se centra en factors
ecològics que determinen el grau en què les comunitats estan socialment
organitzades o, altrament dit, el grau en què tenen capacitat per satisfer els
valors comuns dels seus residents i mantenir mecanismes eficaços de
control social (Kornhauser, 1978). D’ençà que aquesta línia de recerca va
ser proposada per primer cop per shaw i McKay (1969[1942]), els factors
estructurals associats amb la desorganització social de les comunitats han
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evolucionat considerablement.(7) Actualment, la investigació –que parteix
de la base del conjunt inicial de condicions locals de pobresa, heterogeneïtat
i rotació residencial (Kornhauser, 1978)– també té en compte la desin-
tegració familiar (sampson, 1987) i la urbanització (sampson i Groves,
1989) com a fonts exògenes de desorganització social, mentre que general-
ment la pobresa rep la denominació d’«estatus socioeconòmic».

no obstant això, el nombre de factors ecològics que cal prendre en consi-
deració no s’hauria de determinar exclusivament a partir de la recerca
precedent. De fet, qualsevol variable ambiental susceptible d’influir en la
densitat dels tres nivells d’ordre social de hunter (1985) –privat, local i
públic– s’hauria d’incloure entre els factors que són objecte d’estudi. Això
ens fa tornar a explicacions més generals sobre la manera com les perso-
nes estableixen amistats estables i per què s’impliquen en associacions de
voluntariat (Verba i nie, 1972; Brady, Verba i schlozman, 1995). Iden-
tifiquem cinc tipus de recursos que són crucials per a la socialització dels
residents i la seva participació en la vida de la comunitat: 1) competències
comunicatives i organitzatives; 2) confiança en els veïns; 3) temps passat a
la comunitat; 4) recursos econòmics, i 5) una sèrie d’interessos comuns
que faci que el desplegament d’aquests recursos «compensi les molèsties».

A la llum d’aquest marc teòric, aquest estudi incorpora un nou conjunt de
característiques dels residents susceptibles d’afeblir la seva implicació en
la vida comunitària, com ara el temps de desplaçament fins al lloc de tre-
ball, la disponibilitat d’una segona residència i uns horaris laborals pro-
longats. n’hi ha prou a imaginar una comunitat amb una població adulta
que majoritàriament té jornades laborals prolongades i que exigeixen des-
plaçaments llargs, alhora que passa els dies lliures a les residències de
vacances. com pot una comunitat així tenir a ratlla els infractors oportu-
nistes, controlar els joves «perillosos» locals i inspirar una sensació de
seguretat si «no hi ha prou ulls que escrutin els carrers» (Jacobs, 1961) i no
queda gaire temps per a activitats que enforteixin la comunitat?

(7) Al llarg del llibre, fem servir indistintament les expressions «factors/condicions/característiques de tipus lo-
cal/estructural/ecològic dels barris» i «fonts exògenes de desorganització social».



IntroduccIó 25

En qualsevol cas, és raonable exportar la teoria de la desorganització
social a l’Espanya actual? no hi ha dubte que sí que ho és. Per un motiu:
independentment del paper que hi tinguin els organismes públics, podem
esperar que, a qualsevol banda, els barris amb residents que tenen més
recursos a la seva disposició (ingressos, temps o competències comunicati-
ves) estiguin més ben organitzats. l’únic que cal perquè la teoria funcioni
són ciutats estratificades espacialment, de manera que aquests recursos
estiguin distribuïts desigualment pel paisatge urbà. En aquest sentit, tot i
que no sigui tan aguda com als Estats Units, sembla que les àrees metro-
politanes espanyoles experimenten un grau considerable d’estratificació
social (vegeu el capítol 4). Així mateix, l’efecte esmorteïdor associat a
l’Estat del benestar, que tindria el potencial de limitar l’impacte negatiu de
les desigualtats socials, hauria de tenir una magnitud moderada en el cas
espanyol. segons l’ocDE, el 2009 els ingressos fiscals representaven tan
sols el 30,7% del PIB, de manera que aquesta xifra se situava més a prop
de suïssa (30,3%) o fins i tot dels Estats Units (24%) que no pas de la mit-
jana de la UE (37%). D’altra banda, recerques anteriors ja han demostrat
que el marc de la desorganització social es pot exportar, amb reserves, més
enllà de les àrees metropolitanes dels Estats Units, la qual cosa inclou
àrees rurals (osgood i chambers, 2000), altres països anglosaxons (Jobes
et al., 2004; sampson i Groves, 1989) i també societats amb baixos nivells
de criminalitat (oberwittler, 2004).

Entre les característiques de les comunitats que, d’acord amb les hipòtesis,
influeixen en la desorganització social, el malestar urbà i la delinqüència
percebuda, parem una atenció especial a les més controvertides: la
diversitat ètnica i la immigració. si tenim en compte que estudis anteriors
fets als Estats Units (sampson, raudenbush i Earls, 1997), el regne Unit
(sampson i Groves, 1989) i Espanya (rodríguez-Andrés, 2003) han demos-
trat que la diversitat ètnica o la immigració són bons predictors de les
taxes de criminalitat reals, el nostre objectiu és analitzar si la proporció
d’immigrants ajuda a explicar el nivell de delinqüència percebuda pels
residents.

Pel que fa als recursos, per ella mateixa la diversitat ètnica pot dificultar
l’organització social i l’eficàcia col·lectiva, que s’hi associa estretament
(sampson, raudenbush i Earls, 1997), ja que té un impacte que afebleix la
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confiança social dels veïns (Putnam, 2007), els interessos comuns (Alesina
i la ferrara, 2005) i l’eficàcia organitzativa (hardin, 1995). Aquests meca-
nismes, però, han estat objecte de crítiques severes (Aizlewood i Pendakur,
2005; habyarimana et al., 2007; Morales i Echazarra, 2013), a més del
fet que, sovint, allò que s’interpreta com un «efecte de la diversitat» en
realitat es pot confondre amb un simple «efecte ètnic». És a dir, l’erosió
de l’organització social del barri podria no ser una conseqüència del nivell de
diversitat ètnica, sinó de la presència de determinats grups ètnics que pre-
senten diversos trets «perjudicials», com ara una manca de competències
comunicatives i organitzatives, un grau significatiu de rotació residencial i
uns recursos econòmics inadequats.

En qualsevol cas, què és la diversitat ètnica? Teòricament, la resposta
sembla força senzilla: la presència de diversos grups ètnics en una àrea
geogràfica o en una unitat social determinada. Des d’un punt de vista
pràctic, però, el mesurament de la diversitat ètnica depèn d’una operacio-
nalització de l’etnicitat que és controvertida i de la manera en què finalment
es calculi la diversitat. Per exemple, la definició d’un grup ètnic es pot
basar en una característica fàcilment observable, com ara la raça o
l’idioma, en un tret cultural, en una distinció jurídica, en el país en què la
persona va néixer o es va socialitzar o, simplement, en l’ètnia que cadascú
assumeixi com a pròpia. En última instància, l’operacionalització depèn
del tipus de dades que recullen els organismes estadístics. Per exemple,
l’Institut nacional d’Estadística espanyol recull dades sobre nacionalitat i
país de naixement, alhora que omet la informació sobre els trets culturals,
la raça o l’ètnia que declara l’interessat. les mesures de diversitat ètnica
també estan condicionades per la fórmula concreta que es faci servir.
sovint les proporcions de determinats grups s’empren com un indicador
de diversitat ètnica (sampson, raudenbush i Earls, 1997; shaw i McKay,
1969[1942]), però el més comú és utilitzar índexs, entre els quals destaca
l’índex de herfindahl (vegeu l’apèndix metodològic, pàg. 200).

En el cas concret de la delinqüència percebuda als barris de les localitats
espanyoles, hi ha raons per creure que la diversitat ètnica i la concentració
d’immigrants hi tenen un paper important. A més a més d’un hipotètic
efecte indirecte, que s’estendria mitjançant l’organització social de les
comunitats i incidiria en els comportaments desviats, la presència d’im-
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migrants també podria tenir un impacte directe en les percepcions dels
residents. com que hom sol associar els immigrants amb el deteriorament
i la delinqüència als barris (Enquesta social europea, 2002), és probable
que la seva concentració geogràfica susciti un increment dels nivells
percebuts de delinqüència, tot i que aquesta concentració no tingui cap
efecte en les taxes de criminalitat reals. D’altra banda, l’arribada sobtada
i massiva de persones d’altres cultures, religions i races que va començar al
final dels anys noranta pot haver contribuït especialment al fet que la
població autòctona percebi un grau d’amenaça més elevat (citrin i sides,
2008), sobretot si tenim en compte que, des de l’expulsió de jueus i
musulmans al començament de l’Edat Moderna i fins als últims temps, la
societat espanyola havia estat relativament homogènia.

Objectius i rellevància social d’aquest estudi

Què ens fa pensar que el nivell percebut de delinqüència a les comunitats
espanyoles pot ser rellevant, a banda d’interessar els criminòlegs del país?
la delinqüència a Espanya, com al sud d’Europa en general, constitueix
un camp no gaire estudiat en què resulten excepcionalment escasses les
aplicacions del model de la desorganització social i la tesi de l’incivisme, i
això és realment desafortunat si més no per tres motius. En primer lloc, la
combinació d’unes taxes de criminalitat relativament baixes amb uns
nivells subjectius de criminalitat entre moderats i alts, un panorama típic
de les societats de l’Europa meridional (Dijk, Kesteren i smit, 2007), pot
resultar un context ideal en el qual analitzar l’impacte del deteriorament
físic de les comunitats i del desordre social en la percepció dels residents
sobre la delinqüència al barri. En segon lloc, no ha estat fins a temps
recents que Espanya s’ha convertit en una societat extremadament diversa.
Des del 1998 s’han establert a Espanya fins a sis milions d’immigrants, de
manera que la proporció de ciutadans estrangers ha passat des de menys
del 2% el 1998 fins a més del 12% el 2009. Aquest sobtat canvi social és
interessant, ja que els canvis ràpids poden tenir efectes pertorbadors
addicionals (hopkins, 2010), però també perquè els sociòlegs urbans
espanyols han d’afrontar una situació que, mutatis mutandis, recorda el
context que van trobar els primers sociòlegs de l’Escola de chicago i en el
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qual es va desenvolupar el marc de la desorganització social (Thomas i
znaniecki, 1927; shaw i McKay, 1969[1942]). finalment, per sort aquests
canvis sobtats van coincidir amb el cens de població i habitatges més
exhaustiu i detallat mai fet a Espanya, en el qual es van recollir tant dades
objectives com d’opinió de tots els residents. fins allà on sabem, els censos
rarament demanen sobre la delinqüència, el soroll o la neteja de les zones
de residència dels ciutadans. En lloc d’això, aquesta mena d’informació se
sol recollir mitjançant enquestes convencionals. Entre altres avantatges, el
cens de població i habitatges del 2001 permet que els investigadors
analitzin fins a quin punt i per què varia el nivell percebut de delinqüència
al barri i entre els diferents barris, zones rurals i ciutats.

Aquest estudi no se centra en un únic objectiu, sinó que incideix en diverses
hipòtesis i debats, de manera que es fa difícil d’oferir una llista concisa i
precisa d’objectius. Malgrat això, tot seguit enumerem els objectius i les
qüestions més importants que s’hi tracten:

• Proposarunmarc teòricclarquereuneixi la teoriade ladesorganització
social, la tesi de l’incivisme i el model de recursos de participació
social i política.

• Esclarir la relació entre els mesuraments objectius i subjectius de la
criminalitat.

• Posar en context la recerca descrivint els patrons de la delinqüència,
l’opinió pública en matèria de seguretat, la investigació criminològica
i les bases de dades accessibles a Espanya.

• Separar i identificar els efectes individuals i els de barri.

• Analitzar si el model de la desorganització social es pot fer extensi
ble a:

– el context espanyol;
– les zones i les poblacions rurals;
– la criminalitat percebuda en un barri (en lloc del nivell observat).

• Avaluar els efectes de factors estructurals encara no estudiats, com
ara la durada del desplaçament fins al lloc de treball o les hores
extraordinàries, sobre la criminalitat percebuda al barri.
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• Comprendre el paper que tenen els actes d’incivisme social i el
deteriorament físic del barri a l’hora d’explicar la delinqüència
percebuda.

• Analitzar la relació entre la immigració i la delinqüència percebuda a
escala local.

• Estimar les implicacions de diversos models de regressió espacial,
incloent-hi els models d’error espacial, retard espacial i multinivell.

Estructura del llibre

fins aquí hem plantejat algunes qüestions rellevants i controvertides en
relació amb l’estudi de la criminalitat percebuda per barris, la desorganit-
zació social i el nexe delinqüència-immigració; resulta essencial reflexio-
nar-hi per a les anàlisis que fem en aquest estudi. Abans de passar al
capítol que presenta el marc teòric i revisa la bibliografia rellevant, tot
seguit descrivim breument el contingut dels capítols del llibre.

El capítol primer, «la teoria de la desorganització social, la tesi de
l’incivisme i la criminalitat percebuda al barri», estableix els fonaments
teòrics de l’estudi, ja que descriu el model de la desorganització social i les
seves aplicacions específiques a l’anàlisi de la percepció dels residents
sobre la criminalitat al seu barri. Partint dels treballs dels pioners de la
sociologia urbana, el capítol presenta els principis més importants de la
teoria, proposats per primer cop per Thomas i znaniecki (1927) i aplicats
posteriorment per shaw i McKay (1969[1942]) per estudiar els patrons de
criminalitat a les grans aglomeracions nord-americanes de l’època. El
centre d’atenció són els trets estructurals dels barris que tradicionalment
s’han associat a la desorganització social, a més d’altres característiques
locals que també puguin condicionar la capacitat dels residents de resoldre
problemes col·lectius i viure d’acord amb uns valors compartits (Bursik i
Grasmick, 1993; Kornhauser, 1978; sampson i Groves, 1989). El capítol
conclou amb una referència als pocs estudis que apliquen el model de la
desorganització social a l’anàlisi de la criminalitat percebuda als barris, en
particular els que utilitzen les percepcions sobre la delinqüència com a
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variable substitutiva de la delinqüència en si (sampson, raudenbush i
Earls, 1997) i els que es basen en la tesi de l’incivisme.

El capítol 2, «conceptualització, mesurament i explicació de la criminalitat
percebuda als barris», ofereix informació útil sobre la variable dependent
–la criminalitat percebuda al barri– i posa els fonaments per a la resta de
l’estudi. Entre altres coses, el capítol descriu les estadístiques sobre
delinqüència disponibles a Espanya, presenta les tendències en la
preocupació dels ciutadans per les qüestions relatives a la seguretat
ciutadana i la delinqüència, mostra estadístiques descriptives bàsiques
sobre la percepció de la criminalitat als barris espanyols i la seva relació
amb altres trets locals i informa sobre la sociodemografia dels delinqüents
i les víctimes d’acord amb l’enquesta International crime Victims survey
(2005) i l’Enquesta de victimització de la ciutat de Madrid (2008). D’altra
banda, sobretot, aquest capítol proporciona informació valuosa per a la
selecció dels models empírics i la interpretació dels resultats. En primer
lloc, ofereix una anàlisi empírica de la conceptualització de la variable
dependent com una combinació de la informació visual a disposició dels
residents (com ara els casos d’incivisme social, el deteriorament físic i la
sociodemografia dels veïns) i els nivells reals de criminalitat. En segon lloc,
presenta evidència empírica sobre la importància de les dinàmiques
comunitàries per explicar les percepcions sobre la delinqüència als barris,
ja que separa els efectes individuals i de context amb models de regressió
multinivell.

El capítol 3, «característiques locals, desorganització social i delinqüèn-
cia percebuda als barris», analitza l’efecte de diversos trets estructurals
dels barris sobre la criminalitat percebuda pels veïns. Es tracta, d’una
banda, de condicions locals clàssiques, com ara l’estabilitat residencial, la
diversitat, l’estatus socioeconòmic dels residents, la incidència de la desin-
tegració familiar i la urbanització, i, de l’altra, característiques fins ara no
explorades de les comunitats, com ara el temps de desplaçament a la feina,
les hores extraordinàries i la disponibilitat d’una segona residència. Els
models empírics es posen a prova amb totes les seccions censals espanyo-
les, en quatre subconjunts de municipis (pobles, ciutats petites, ciutats
mitjanes i ciutats grans) i amb les deu ciutats més grans d’Espanya.
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El capítol 4, «Delinqüència percebuda al barri i immigració a la ciutat de
Madrid: una anàlisi espacial», se centra exclusivament, com indica el seu
títol, a la ciutat de Madrid. El capítol analitza la relació entre la proporció
de determinats grups d’immigrants, seleccionats d’acord amb el seu país
d’origen, i les percepcions dels residents sobre els nivells de delinqüència.
Per a això, es fa l’estimació d’una sèrie de models de regressió –incloent-hi
models de regressió amb error espacial i amb retard espacial, com també
models de regressió lineal multinivell– que tenen en compte el model de la
desorganització social i la tesi de l’incivisme i incorporen una variable
intermèdia (la participació electoral) que representa la mateixa desorga-
nització social.

El capítol final, «conclusions», resumeix els resultats i analitza les
principals implicacions de l’estudi per a la recerca sobre la criminalitat
percebuda, la desorganització social, les comunitats locals i el vincle entre
delinqüència i immigració.
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I. La teoria de la desorganització social,
la tesi de l’incivisme i la criminalitat
percebuda al barri

1.1. Introducció

Aquest estudi s’emmarca de ple en les teories de la desorganització social
que es van originar els anys vint del segle passat a l’Escola de chicago, i
que recentment s’han desenvolupat fins a esdevenir el model sistèmic i
l’enfocament del capital social i l’eficàcia col·lectiva del que Bursik (2006)
ha anomenat la «nova» Escola de chicago. De fet, hi ha altres debats i
literatures rellevants per a les preguntes empíriques que formula aquest
llibre, com ara els relatius al paper dels mitjans de comunicació en la
creació d’estereotips o a la importància de la desigualtat en el foment del
comportament delictiu. no obstant això, bona part de l’estudi es basa en
les reelaboracions recents del model de la desorganització social i la
connexió que manté amb la tesi de l’incivisme.

Aquest capítol ofereix una descripció detallada del model de la desor-
ganització social i l’evolució més recent que ha tingut, sobretot pel que fa
als efectes relacionats directament o indirecta amb la criminalitat perce-
buda a escala del barri (Quillian i Pager, 2001; Taylor, 2001). El marc
teòric que presentarem tot seguit ha de servir com una eina per generar
hipòtesis i expectatives que es puguin posar a prova i ha d’ajudar el lector
a interpretar i assimilar els resultats empírics dels capítols següents. En
resum, aquest capítol tracta dues qüestions principals: què és el model de
la desorganització social i com ens pot ajudar a comprendre la criminalitat
percebuda pels residents.
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1.2. La teoria de la desorganització social: del determinisme urbà a
l’eficàcia col·lectiva

la teoria de la desorganització social –estretament vinculada a la seva
homòloga psicològica, la teoria del control social– ha estat, de manera
intermitent, l’explicació sociològica dominant de la delinqüència. Va tenir
un paper preponderant abans de la segona guerra mundial (Park, Burgess
i McKenzie, 1925; shaw i McKay, 1969[1942]; Thomas i znaniecki, 1927);
va decaure amb el sorgiment de severes crítiques basades en l’estudi de les
subcultures (cohen, 1955; sutherland, 1945; Whyte, 1943) i el progrés dels
models sociopsicològics sobre el comportament desviat (hirschi, 1969;
Merton, 1938; sykes i Matza, 1957), i tornà a agafar embranzida gràcies a
la reformulació del treball de shaw i McKay (1969[1942]) per part de
Kornhauser (1978) i els desenvolupaments teòrics relatius a l’eficàcia
sistèmica i col·lectiva (Bursik i Grasmick, 1993; sampson, 1987; sampson,
raudenbush i Earls, 1997).

En la formulació més simple, aquesta teoria sosté que la desorganització
social de les comunitats –condicionada per si mateixa per un conjunt de
característiques ambientals o estructurals– explica les variacions espacials
en les taxes de criminalitat (urbanes). En la formulació més elaborada, el
model es basa en xarxes d’interacció dins les comunitats, que connecten
amb els residents mitjançant relacions més o menys formals i amb els
barris mitjançant institucions externes (Bursik, 2006). Aquestes relacions
són xarxes privades, locals i públiques de la comunitat que, gràcies al
sorgiment de valors i objectius comuns i al manteniment de mecanismes
de control social eficaços, contribueixen a resoldre problemes i a protegir-se
de les amenaces externes (hunter, 1985; Kornhauser, 1978). Per tant, la
teoria descansa sobre dues premisses importants: una premissa menys
exigent, d’acord amb la qual les variables socials, que s’originen i es
desenvolupen dins les relacions socials, influeixen en el comportament
humà (és a dir, una premissa sociològica), i una altra de més controvertida,
que estableix que la comunitat territorial o espacial (Gusfield, 1975), per
ella mateixa o bé en interacció amb factors individuals, familiars i
macroestructurals, és un nivell d’agregació rellevant (és a dir, una premissa
ecològica). la segona és la que resulta més polèmica, ja que tant la «nova»
com la «vella» Escola de chicago adopten sovint una interpretació de la
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comunitat que manca de prou suport empíric.(1) Quan es disposa
d’evidència empírica fiable –o, altrament dit, quan els efectes de context
s’han aïllat i mesurat correctament–, podem constatar que els barris
expliquen una proporció significativa, tot i que modesta, de la variància en
la delinqüència (oberwittler, 2004),(2) la qual cosa ofereix un suport
raonable a la premissa ecològica.

Tot seguit presentem una exposició cronològica de la teoria, seguida d’una
descripció dels principals models, dimensions i mecanismes que s’hi asso-
cien: les xarxes socials locals i els nivells d’ordre social, la pertinença a
organitzacions, la supervisió i la vigilància, el concepte d’eficàcia col·lec-
tiva, la vinculació al barri i les fonts exògenes de desorganització social.

1.2.1. Els orígens

Influïts per les migracions massives del camp a la ciutat del final del segle
xix i començament del xx, alguns dels primers sociòlegs consideraven que
la desintegració del teixit social era un procés inevitable associat a la urba-
nització i la industrialització. Els residents dels barris es veien obligats a
viure en un entorn individualista i capitalista –alliberats de restriccions
morals i socials– en el qual ja no es podien «beneficiar» de l’ordre social de
contactes primaris i vincles comunitaris que regia a les agrupacions huma-
nes més reduïdes. les transformacions des d’un context rural a un altre
d’urbà implicaven un canvi en què les influències socials «estables, unifor-
mes, harmonioses i coherents» passaven a ser «inestables, desorganitzades
i incoherents» (sutherland, 1924). En aquest context urbà inestable, es van
desenvolupar la creativitat, la productivitat i el cosmopolitisme, però
també ho van fer l’avarícia humana, el comportament antisocial i l’anomia.
A les ciències socials hi ha abundants anàlisis d’aquesta transformació
rural-urbana; com ara en la transició de la Gemeinschaft a la Gesellschaft
(des dels lligams comunitaris a un sistema d’associació) de Tönnies

(1) A shaw i McKay (1969[1942]), la premissa ecològica –o la conclusió que «la delinqüència és sobretot
el producte de forces i condicions de la comunitat»– es veu recolzada pel fet que «a chicago les taxes de
delinqüència s’han mantingut relativament constants durant molts anys a les zones adjacents als centres
comercials i d’indústria pesant, malgrat els canvis successius en el lloc de naixement i en la composició na-
cional de la població».
(2) oberwittler (2004) mostra que el barri explica entre el 3 i el 4% de la variació total en la violència juvenil
a 61 barris rurals i urbans. Aquests resultats coincideixen amb estudis semblants duts a terme als Estats Units
(simcha-fagan i schwartz, 1986; cheong i raudenbush, 2000).
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(2002[1887]), la substitució de contactes primaris per contactes secundaris
de Wirth (1938) o el concepte d’anomia i manca de normes de Durkheim
(1951[1897]). Precisament en aquest context, Thomas i znaniecki (1927)
van desenvolupar el terme de desorganització social, referit a la «desmora-
lització passiva» que patien els immigrants d’origen rural en els nous
entorns urbans on s’assentaven, i que formalment es definia com la des-
aparició de la influència de les normes socials en els membres individuals
del grup (Bursik, 2006).

Amb tot, el pas de l’organització rural a la desorganització urbana no va
ser un procés lineal ni socialment acceptat. Individualment, les reaccions
davant la tensió i el conflicte culturals que provocava la urbanització
depenien del seu èxit socioeconòmic. les persones hàbils i industrioses
s’aprofitarien de les noves condicions urbanes i no trigarien gaire a adoptar
un estil de vida més modern, mentre que les menys afavorides recordarien
amb nostàlgia els vells temps i s’aferrarien als seus costums (Thomas i
znaniecki, 1927). col·lectivament, l’ordre urbà poc acollidor s’enfrontava
a una dura oposició dels grups d’immigrants que miraven de trasplantar
al seu barri urbà l’estil de vida dels seus pobles d’origen, ja que, com van
manifestar Park, Burgess i McKenzie (1925), «realment els Estats Units
no han estat colonitzats per races ni per nacionalitats, sinó per pobles».
De fet, els sociòlegs ja havien observat que, malgrat que a llarg termini el
fet d’aferrar-se als usos i els costums rurals podia ser perjudicial per a
l’individu, per a la col·lectivitat, en canvi, podia resultar beneficiós. com
destacaven els autors de The city, «els grups d’immigrants que han
aconseguit mantenir les seves tradicions són els que han reeixit millor a
suportar el xoc que representa el nou entorn», o, en paraules de lind
(1930), «la pressió conservadora del gueto immigrant continua oposant
una resistència eficaç davant les forces desintegradores de la vida urbana».
Això era especialment cert en el cas de les comunitats asiàtiques, que
presentaven les taxes de criminalitat més baixes perquè havien bastit «el
que podríem anomenar organitzacions de control per actuar amb rapidesa
davant les disputes entre ells i amb la comunitat exterior en general» (Park,
Burgess i McKenzie, 1925). Per tant, tot i que els acadèmics de l’època
consideraven que la ciutat posava de manifest un procés de decadència
cultural –com demostraven les elevades taxes de criminalitat i altres mals
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urbans (lind, 1930; shaw i McKay, 1969[1942])–, no afirmaven que aquest
procés fos lineal ni inexorable. De fet, als «pobles urbans» de les metròpolis
(Kasarda i Janowitz, 1974) estaven sorgint nous universos socials i
solidaritats socials (Gans, 1962).

Kasarda i Janowitz (1974) recapitulen sobre la controvèrsia entorn dels
efectes de la urbanització, encara que el que analitzen no és la desorga-
nització social, sinó la vinculació o l’arrelament al barri. El que anomenen
«model de desenvolupament lineal» –representat per Tönnies (2002[1887])
i Wirth (1938)– sosté que el nombre d’habitants i la densitat de la població
són responsables dels nivells decreixents de vinculació a un lloc, mentre
que el «model sistèmic» –representat per Park, Burgess i McKenzie– se
centra en la durada de la residència al barri. Els resultats (gràfic 1.1)
mostren que ni la densitat ni el nombre d’habitants tenen gaire efecte en
un concepte integral d’arrelament al lloc (que inclou el sentit de comunitat,
l’interès per la comunitat i la pena d’abandonar-la), de manera que rebut-
gen els vells temors a l’atomització social en contextos urbans. En el cas de
la durada de la residència, el resultat és justament el contrari, de manera
que es valida el concepte de pobles urbans desenvolupat als estudis sobre
les bandes (Whyte, 1943), les comunitats ètniques (Gans, 1962) i els barris
(Jacobs, 1961). Els acadèmics es van adonar que, com que algunes comu-
nitats prosperaven i s’estabilitzaven demogràficament i altres no hi reeixien,
la desorganització social, la decadència cultural i l’atomització social no
estaven indissolublement lligades a la ciutat, sinó que constituïen una
característica estable de determinades zones urbanes que mereixien una
atenció especial. A més a més, com que la societat nord-americana adquiria
una naturalesa urbana creixent i la immigració als Estats Units minvava
en termes relatius i absoluts, es va esvair l’anhel d’un estil de vida rural i, per
tant, es va reduir l’interès en les transformacions rurals-urbanes. Aquesta
caiguda en l’oblit va fer que osgood i chambers (2000) afirmessin que,
«tenint en compte els orígens del concepte de desorganització social, la
manca d’atenció a les comunitats no urbanes constitueix una omissió
flagrant».
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grÀfIc 1.1

Factors que influeixen en l’arrelament al barri
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font: elaboració pròpia a partir de Kasarda i Janowitz (1974).

fins que va aparèixer l’estudi de shaw i McKay (1969[1942]), el model de
la desorganització social desenvolupat per Thomas i znaniecki (1927) no
s’havia aplicat específicament a la delinqüència, sinó que es considerava
com a part d’una sèrie de problemes urbans. segons el seu enfocament, la
distribució urbana de la delinqüència seguia el patró de l’origen social dels
barris, definida com la capacitat dels residents per establir «els problemes
d’interès comú», acordar com «s’hauria d’afrontar un problema» i tirar
endavant la solució mitjançant una «cooperació harmoniosa», però com
identificaven aquests barris en el món real? Malauradament, shaw i
McKay no van proposar cap mena de mesura i, per tant, no van poder fer
una classificació dels barris en funció de la seva organització social. Tan
sols van indicar que era més probable que l’organització social sorgís en
àrees urbanes amb una baixa incidència de la pobresa (és a dir, un baix
percentatge de famílies dependents d’ajudes socials i un lloguer mitjà
baix), de la rotació residencial (és a dir, baixos nivells de creixement de la
població i una proporció elevada d’habitatges en propietat) i de
l’homogeneïtat ètnica (és a dir, un percentatge baix de caps de família
estrangers o negres) (shaw i McKay, 1969[1942]). D’acord amb el que es
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podia esperar, no va trigar gaire a plantejar-se la qüestió de si la delin-
qüència era una causa, una conseqüència o simplement una manifestació
de la desorganització social, un debat estretament relacionat amb els pro-
blemes de la circularitat i la tautologia (Kornhauser, 1978). cal tenir en
compte que fins i tot shaw i McKay reconeixien el fet que la distribució
geogràfica de la delinqüència juvenil estava estretament associada a una
infinitat de problemes de les comunitats, com ara «l’absentisme escolar, la
delinqüència dels adults, la mortalitat infantil, la tuberculosi i els trastorns
mentals».

Quant a la relació delinqüència-immigració, a Juvenile delinquency and
urban areas shaw i McKay (1969[1942]) van mostrar que, independent-
ment de la composició ètnica, la delinqüència era persistentment elevada
a les zones de transició pròximes al districte central de negocis i minvava
segons la distància des del centre de la ciutat, «fins al punt que gairebé
desapareixia als millors districtes residencials». A més a més, «cap grup
racial, nacional o definit pel seu lloc de naixement» mostrava una taxa de
criminalitat uniforme a tot chicago. Per tant, la delinqüència no era una
conseqüència de configuracions genètiques específiques, del «gust per la
delinqüència» dels immigrants o de l’arribada de camperols a una cultura
urbana desconeguda i agressiva, sinó de la incorporació dels individus a
zones que incloguessin o estiguessin a la vora de la indústria pesant i el
comerç, i que mostressin signes d’inestabilitat i desorganització social.

D’altra banda, el seu treball mostra alguns defectes que val la pena
d’analitzar. Per començar, imbuïts del pensament de l’Escola de chicago,
no van aconseguir identificar ni desenvolupar mecanismes causals de
rellevància. l’estratificació urbana era, al cap i a la fi, «natural»; les taxes
de criminalitat elevades eren un «producte final de processos propis de la
vida urbana nord-americana sobre els quals, fins [aleshores], l’ésser humà
amb prou feines havia pogut exercir cap control» (shaw i McKay,
1969[1942]). Per la mateixa raó «natural», no van poder connectar les
àrees desorganitzades amb les parts més afavorides de la ciutat, excepte a
l’hora de reconèixer tota la «varietat de la vida urbana» (Wirth, 1938), i
sostenien que les causes de la delinqüència es trobaven bàsicament en
processos i condicions interns de les zones socialment desorganitzades
(snodgrass, 1976). A més, tot i que el seu treball va crear el que es coneix
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com la perspectiva sistèmica comunitària, shaw i McKay no van
abandonar els elements culturals d’estudis previs, com ara el de sutherland
(1924), cosa que va menar a incoherències internes en la seva teoria de la
delinqüència (Kornhauser, 1978). De fet, shaw i McKay afirmaven que
una conseqüència desafortunada de la desorganització social als barris
era l’aparició de sistemes de valors divergents que competien per la fidelitat
dels residents, i fins i tot van arribar a defensar un enfocament culturalista
o molt determinat pel punt de partida,(3) segons la qual «les tradicions de
delinqüència es poden transmetre i es transmeten a través de generacions
successives de nois, d’una manera molt semblant a com es transmeten el
llenguatge i altres codis socials» (shaw i McKay, 1969[1942]). Per tant,
allò que originalment era una variable dependent, la subcultura del
delinqüent, es transforma en un procés semiautònom que perviu al llarg
del temps (Kornhauser, 1978).

1.2.2. El ressorgiment

la meticulosa anàlisi de Kornhauser (1978) sobre els models analítics
anteriors (per exemple, els de la desorganització social, la desviació cultu-
ral, l’anomia o tensió i la neutralització, entre altres) va despullar el model
de la desorganització social dels elements culturals i de tensió presents en
l’obra de shaw i McKay (1969[1942]); rebutjà la teoria de la desviació
cultural per la seva incapacitat per distingir l’estructura social de la cultura
i perquè l’erosió dels lligams primaris –o «estructures de parentiu i
comunitat»– a les societats modernes «[dissolia] les solucions culturals
existents» constantment, i va refutar empíricament el component de tensió
de la teoria de la desorganització social, ja que la disparitat entre les
expectatives i els assoliments no desembocava en taxes de criminalitat més
elevades.

com a alternativa, la perspectiva de Kornhauser recollia factors estructu-
rals de les comunitats, com ara la pobresa, la rotació residencial i les carac-
terístiques socials dels individus, com a impulsors de taxes de criminalitat
més altes, ja que afeblien la capacitat dels membres de la comunitat per

(3) A l’original, enfocament de path dependence, que es podria traduir per «dependència respecte al camí
emprès»; s’aplica a aquelles situacions en què una elecció inicial condiciona de manera permanent les
opcions futures. (n. del t.)
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treballar plegats en la socialització i la supervisió dels fills (osgood i
chambers, 2000). D’acord amb aplicacions recents del model (carr, 2003),
Kornhauser remarcava la importància de les xarxes secundàries –per
exemple, les xarxes de voluntariat– i de les macroinstitucions –les institu-
cions polítiques o els mitjans de comunicació– com el tipus de lligams que
produeixen i ajuden a controlar els comportaments desviats. Això no volia
dir que les xarxes primàries es consideressin ineficaces, sinó únicament
que exercien un paper secundari en una cultura organitzada al voltant del
progrés tecnològic, la racionalització, la ciència i el benestar material
(Kornhauser, 1978).

En aquest context, l’organització social es definia com «la capacitat d’una
comunitat per realitzar els valors comuns dels seus residents i per mantenir
controls socials efectius», i el control social, al seu torn, com «les recom-
penses i els càstigs reals o potencials que van associats a la conformitat o
la desviació respecte a les normes» (Kornhauser, 1978). Aquests meca-
nismes de control social incloïen els sentiments de vergonya i de culpabilitat
(controls interns directes o socialització), la supervisió i la vigilància
(controls externs directes), sentiments de lligam amb unes relacions socials
satisfactòries (controls interns indirectes) i les recompenses procedents de
les xarxes de rols (controls externs indirectes).

Al final dels anys setanta, el terme desorganització social havia esdevingut
un concepte sociològic generalitzat i acceptat. no tan sols havia estat
objecte de definicions clares i coherents (Kornhauser, 1978; shaw i McKay,
1969[1942]; Thomas i znaniecki, 1927), sinó que, a més a més, hi havia
nombroses proves empíriques sobre els seus determinants i implicacions.
la manera d’observar i mesurar l’origen social, però, continuava quedant
poc clara. si els acadèmics volien que la desorganització social esdevingués
un concepte diferenciat –independent dels seus determinants i de les seves
conseqüències–, havia de ser definible i, sobretot, mesurable.

És en aquest punt quan la literatura esdevé més complexa a l’hora de des-
plegar el concepte de la desorganització social, atès que els acadèmics que
maldaven per desentrellar el model de la desorganització es van centrar en
dimensions diverses, com ara el tipus de xarxes socials i el seu predomini
(Bursik i Grasmick, 1993; Warren, 1971), la pertinença a les organitza-
cions (Kasarda i Janowitz, 1974; simcha-fagan i schwartz, 1986), la vigi-
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lància, la supervisió i el control social informal (Kornhauser, 1978;
sampson i Groves, 1989), l’arrelament al barri (Kasarda i Janowitz, 1974),
la cohesió social (sampson, 1991), la satisfacció amb el barri (sampson,
1991), l’eficàcia col·lectiva (sampson, raudenbush i Earls, 1997) i
l’afebliment de la cultura (Kornhauser, 1978; Warner, 2003). Òbviament,
aquestes dimensions estan estretament interconnectades, però també inci-
deixen en elements subtils i diferenciats del funcionament quotidià de les
comunitats. D’altra banda, destaquen perquè se superposen parcialment
amb altres conceptes sociològics d’importància, en particular el del capi-
tal social (Bourdieu, 1985; coleman, 1988; Putnam, 1993), fins al punt
que la seva definició sovint inclou el mateix concepte d’organització
social.(4)

En aquest «garbuix conceptual», els matisos de significat són difícils de
copsar per a l’acadèmic, i encara més per als enquestats, de manera que
establir les relacions causals i desentrellar la «caixa negra» de la desorga-
nització social esdevé una tasca problemàtica i controvertida. En un esforç
constructiu per superar aquesta complexitat, Bursik (2006) ha reduït les
reformulacions conceptuals recents del model de la desorganització social
als seus enfocaments sistèmic (Bursik i Grasmick, 1993) i de l’eficàcia
col·lectiva i el capital social (sampson, raudenbush i Earls, 1997), però al
preu d’ometre elements prometedors del model, entre els quals destaca el
paper que hi té l’arrelament al barri i l’extens debat sobre els mecanismes
sociopsicològics de control de la delinqüència (hirschi, 1969; Kornhauser,
1978). A la pràctica, però, i amb ben poques excepcions (per exemple, el
projecte sobre el desenvolupament humà a chicago o l’estudi alemany
sobre problemes socials i delinqüència juvenil des d’una perspectiva ecolò-
gica), les grans limitacions en matèria de dades disponibles sobre crimina-
litat i organització de les comunitats han condicionat la presa de decisions
sobre la dimensió en què cal centrar els esforços.

(4) Putnam (1993) defineix el capital social com «aquelles característiques de l’organització social, com ara
les xarxes, les normes de reciprocitat i la confiança en els altres, que faciliten la cooperació entre ciutadans
en benefici mutu».
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1.2.3. Les xarxes socials locals: els tres nivells d’ordre social

la desorganització social s’ha associat sobretot a les xarxes socials locals,
encara que continuem sense arribar a un consens sobre quines xarxes –les
primàries, les secundàries o els vincles amb organismes externs– són relle-
vants per a una organització eficaç de la comunitat. Els primers sociòlegs,
preocupats per les transformacions rurals-urbanes, relacionaven la desor-
ganització social urbana amb l’afebliment dels vincles primaris, que alli-
beraven els residents de «bona part de l’escrutini i control» que hi havia als
pobles i les comunitats rurals (shaw i McKay, 1969[1942]) i que deixaven
com a únics mecanismes de control la competència i el control formal
(Wirth, 1938). Kasarda i Janowitz (1974) reflexionen sobre els lligams
secundaris a l’hora de descriure les comunitats locals «com un sistema
complex de xarxes d’amistat i parentiu i de lligams associatius formals i
informals arrelats en la vida familiar i en els processos de socialització en
curs». conscients de la dissolució dels lligams de parentiu en les societats
contemporànies, com també de les desigualtats i les lluites de poder al si de
les ciutats (logan i Molotch, 2007[1987]), algunes recerques recents s’han
centrat menys en el funcionament intern de les comunitats i més en les
seves «connexions» amb els organismes externs (Bursik i Grasmick, 1993)
i en la interrelació entre els ordres públic i local (carr, 2003).

la classificació de les esferes de control social de hunter (1985), posterior-
ment modificada pel model sistèmic de Bursik i Grasmick (1993), conti-
nua sent la reformulació clau i més exhaustiva del model des de la
perspectiva de les xarxes socials. la seva estructura es basa en tres nivells
d’ordre veïnal, cadascun dels quals té un paper diferenciat i complemen-
tari en el procés de control social: (1) lligams forts o grups primaris infor-
mals (ordre privat) especialitzats en les sancions informals com ara les
crítiques, la ridiculització i l’ostracisme; (2) «xarxes interpersonals més
àmplies», que van més enllà de la família i les amistats i la «interrelació
entre institucions locals» (ordre local) centrades en la vigilància i la super-
visió, i (3) els vincles amb institucions alienes a la comunitat (ordre públic),
que asseguren els béns i serveis públics que assignen i fan complir les nor-
mes de la societat en general. Tot i que tenen el mèrit de proposar una
classificació clara, útil i completa de les xarxes de les comunitats, el seu
model no es posiciona sobre la seva eficàcia relativa ni les connexions que
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s’estableixen entre elles. com destaca Bursik (2006), «l’eficàcia relativa
d’aquestes xarxes és una pregunta que encara no té resposta» o, un cop
més, «la variabilitat en l’abast i l’eficàcia d’aquestes tres dimensions de
control social, com també els factors distants i propers d’aquesta variabi-
litat, són preguntes empíriques clau».

Malgrat aquesta perspectiva asèptica, en realitat els estudis han fluctuat
substancialment quant a la importància assignada als tres nivells de con-
trol social. Thomas i znaniecki (1927), de la mateixa manera que altres
sociòlegs de la primera fornada (lind, 1930), donaven prioritat als lligams
primaris com a font de control social. no obstant això, el reconeixement
de la cohesió dins de grups de delinqüents estretament units (és a dir, ban-
des) (Gans, 1962; Whyte, 1943) i l’interès en l’eficàcia de les associacions
locals i dels lligams febles (Granovetter, 1973) va inclinar la balança cap
als lligams secundaris com a mitjà de millorar l’organització social de les
comunitats (Kornhauser, 1978; sampson, raudenbush i Earls, 1997;
Wilson, 1996). En temps més recents, l’atenció s’ha desplaçat cap a la polí-
tica distributiva al conjunt de la ciutat i a la capacitat de les comunitats
locals per fer servir les seves «connexions» exteriors per obtenir recursos i
foragitar les amenaces externes en contextos més polititzats (Bursik, 1989;
Gans, 1962; logan i Molotch, 2007[1987]) o menys (carr, 2003; zatz i
Portillos, 2000). la relació entre els barris i els organismes externs ha estat
destacada sobretot per perspectives relacionades només indirectament
amb la desorganització social, com ara la literatura de la maquinària de
creixement (logan i Molotch, 2007[1987]), en part perquè quan s’atorga
prioritat a l’accés als recursos i els serveis públics es tendeix a desplaçar
l’atenció des de les comunitats i l’organització social cap a les elits i la
política municipal, a menys que partim de la premissa d’un escenari poc
realista de buròcrates i representants totalment receptius en el qual la
mobilització política dels residents reporta beneficis a la comunitat d’una
manera automàtica.

les xarxes socials locals, tant si són primàries com secundàries, entren en
l’equació de la desorganització social o el comportament desviat de mane-
res molt diferents. Per exemple, segons la hipòtesi de l’afebliment cultural
(i universalista) de Kornhauser (1978), els lligams socials locals serveixen
per crear una cultura del barri, per articular i reforçar verbalment valors
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convencionals i per incrementar «les oportunitats perquè aquests valors
es posin en pràctica i es reforcin mitjançant la seva presència física dins la
comunitat» (Warner, 2003).

sampson i Groves (1989) centren l’atenció en l’ordre privat (és a dir, xar-
xes d’amistats locals) i en un component de l’ordre local (el fet de pertà-
nyer a associacions). Encara que els mecanismes de control social emprats
per aquestes xarxes socials inclouen la socialització, la crítica o l’ostracisme
(conklin, 1975; Krohn, 1986; skogan, 1986), els autors se centren sobre-
tot en la vigilància i la supervisió. En l’anàlisi de 238 comunitats locals
britàniques, van descobrir que la densitat dels lligams d’amistat locals
reduïa significativament les taxes totals de victimització, incloent-hi les
violacions de domicili i els robatoris al carrer.

hi ha abundants recerques sobre la relació entre les xarxes socials i la
delinqüència urbana, tot i que hi ha aspectes que cal aprofundir. En pri-
mer lloc, encara no és clar de quina manera els vincles locals interactuen
amb els recursos disponibles en la comunitat i, en particular, amb els
recursos materials. l’organització social és fàcil d’aconseguir quan els
veïns compten amb els recursos econòmics, el temps i les competències
organitzatives necessàries, però pot resultar impossible als barris amb
menys recursos, encara que hi hagi una densa xarxa social. Per a organit-
zar festes, clubs esportius, llars d’infants i altres activitats comunitàries, a
més a més de l’entusiasme i els interessos comuns dels veïns, calen recursos
«durs» o tangibles.

En segon lloc, sovint el debat ha girat entorn de l’eficàcia relativa dels diver-
sos tipus de xarxa, descuidant en part les seves interconnexions. Eviten les
xarxes primàries el sorgiment i el manteniment dels lligams secundaris o
externs? Tradicionalment s’ha cregut que sí (Gans, 1962; Wilson, 1996),
però zatz i Portillos (2000) mostren que una comunitat de chicanos de
Phoenix té forts lligams primaris i secundaris, però poques connexions amb
organismes exteriors (Bursik, 2006). finalment, l’evidència empírica
(Whyte, 1943; suttles, 1968; Warner i rountree, 1997; Browning, feinberg i
Dietz, 2004) i casuística indiquen que les xarxes socials locals poden difon-
dre tant el comportament convencional com el desviat. Per evitar arguments
tautològics, les recerques futures s’hauran de centrar menys en els objectius
que s’intenten assolir mitjançant lligams locals i més a descobrir quins grups
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socials estan més ben organitzats, d’acord amb el concepte del tancament
intergeneracional (coleman, 1988).(5)

1.2.4. La pertinença a organitzacions

Íntimament relacionada amb el nivell de control social, la pertinença a
organitzacions ha suscitat molta atenció en l’àmbit acadèmic, encara que
només sigui perquè el tipus de lligams febles creats mitjançant les activi-
tats associatives sol estar dirigit a la consecució d’objectius de la comuni-
tat i, implícitament, a l’enfortiment dels valors comuns i a la millora de la
vida en la comunitat. Allò que distingeix les xarxes socials locals, enteses
en un sentit ampli, del fet de pertànyer a organitzacions és la intencionali-
tat i l’estructura inherents a aquesta darrera dimensió. les xarxes socials
no són necessàriament instrumentals, ni tan sols en un escenari amb una
amenaça externa crítica (Gans, 1962), ni exigeixen una estructura ben
definida. Al contrari, les associacions, quasi per definició, estan «organit-
zades» i orientades a uns objectius, de manera que incrementen els nivells
de control social, confiança i capital social de la comunitat.

Kasarda i Janowitz (1974) ofereixen evidència empírica que les xarxes
socials i la pertinença a organitzacions incideixen, en realitat, en aspectes
diferents (encara que correlacionats) de l’organització social. Més concre-
tament, la pertinença a organitzacions genera un afecte transferible, actiu
i instrumental cap a llocs pels quals les xarxes socials poden, al seu torn,
induir una vinculació passiva i no instrumental al lloc. Al seu article a
l’American Sociological Review, la participació en associacions formals
locals estava molt correlacionada amb l’«interès per la comunitat», però
amb prou feines amb el «sentit de comunitat» i la «tristesa per abandonar
la comunitat», justament el contrari del que passa amb les xarxes socials
locals. Es tracta d’una distinció important, perquè tots considerem que no
és el mateix un activista polític local plenament connectat amb les xarxes
locals i més generals que un noi d’una banda del carrer, encara que tots
dos estiguin localment integrats i siguin socialment actius. De fet, aquesta
distinció ha generat un debat ben productiu sobre l’existència de barris
densos en connexions, però també amb taxes de criminalitat elevades

(5) segons aquest autor, estructura de relacions socials en què pares i fills comparteixen els mateixos lligams
d’amistat o en què «els amics dels pares són els pares dels amics dels fills».
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(Browning, feinberg i Dietz, 2004), i viceversa (carr, 2003). En aquest
context, i en la línia de Kornhauser (1978), carr indica que en realitat pot
haver-hi un intercanvi entre els lligams socials (o mecanismes informals de
control) i la pertinença a organitzacions, ja que totes dues són maneres
alternatives –i eficaces– de controlar el comportament desviat. De fet, és
possible que els residents amb consciència cívica però pocs lligams socials
a la comunitat participin en organitzacions del barri com a estratègia
alternativa per mantenir sota control les àrees on viuen.

Malgrat la seva naturalesa finalista, l’evidència respecte als arguments sobre
l’impacte de la pertinença dels residents a associacions és força contradic-
tòria. A l’estudi de simcha-fagan i schwartz (1986) sobre la delinqüència
juvenil, la participació en organitzacions de la comunitat (definida d’acord
amb el nivell de participació en organitzacions en l’àmbit de la comunitat i el
nivell educatiu dels pares) té un impacte directe en les taxes de criminalitat
(tant en les oficials com en les basades en autoinformes, és a dir, en els delictes
propis dels quals informa l’enquestat), i un efecte indirecte a través del lligam
amb l’escola. Així i tot, l’efecte de la participació en les organitzacions per si
mateix és ambigu, ja que és qüestionable teòricament que l’educació dels
pares i la participació en organitzacions contribueixin a la mateixa variable
latent (és a dir, la participació en organitzacions de la comunitat).

sampson i Groves (1989) consideren que la participació local en organit-
zacions formals i voluntàries és un component central de la desorganitza-
ció social. El fet de pertànyer a organitzacions incrementaria el control
social de les comunitats sobre els joves del lloc i la seva capacitat per defen-
sar els interessos locals en termes més generals. Tot i que aquests argu-
ments teòrics puguin ser creïbles, els seus models empírics sobre la
participació en organitzacions presenten resultats ambigus. Encara que el
seu efecte en cinc dels sis tipus de delicte és certament negatiu, el fet que la
participació en organitzacions tingui una correlació feble amb els determi-
nants de la desorganització social –llevat de l’estatus socioeconòmic– posa
en entredit la seva validesa com a component de la desorganització social.
Per tant, no és gaire sorprenent que sampson i els seus col·legues descar-
tessin, en treballs posteriors, la pertinença a organitzacions com un com-
ponent de la cohesió social (sampson, 1991) o del concepte global
d’eficàcia col·lectiva (sampson, raudenbush i Earls, 1997).
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Més recentment, en l’enfocament del capital social sobre la delinqüència
s’ha generalitzat en certa manera la inclusió de la pertinença a organitza-
cions com a variable explicativa o intermèdia. Per exemple, lederman,
loayza i Menéndez (2002) avaluen, en un estudi internacional sobre
l’Enquesta mundial de valors (World Values survey), l’impacte de la per-
tinença a organitzacions en les taxes de criminalitat violenta. Tot i aplicar
una estratègia exhaustiva de modelització, mostren que la participació en
organitzacions laiques i voluntàries no influeix en les taxes d’homicidis.
rosenfeld i Baumer (2001), en analitzar l’efecte del capital social sobre les
taxes d’homicidis a 99 àrees geogràfiques dels Estats Units, obtenen uns
resultats oposats. El component de participació cívica del capital social,
mesurat en la participació electoral i la pertinença a organitzacions,
exerceix un impacte negatiu sobre la presència d’homicidis, malgrat que el
seu efecte es pot confondre amb el d’altres components del capital social,
en especial la confiança i la disposició a ajudar.

fins ara els acadèmics no han pogut oferir evidència empírica rotunda de
la relació entre la pertinença a organitzacions i les activitats criminals, ni
quan l’atenció s’ha centrat en els efectes indirectes –la pertinença a organit-
zacions només està lleugerament correlacionada amb el model intermedi–
ni quan ho ha fet en els efectes directes –la pertinença a organitzacions
no presenta cap efecte significatiu–. Tan sols a simcha-fagan i schwartz
(1986) trobem proves empíriques clares d’una correlació negativa, però
acompanyades de problemes greus en l’elaboració o l’etiquetatge de la
variable latent «participació en organitzacions de la comunitat».

1.2.5. Vigilància, supervisió i controls socials locals

Tot i que sampson i Groves (1989) consideren que la vigilància i la supervi-
sió constitueixen el «primer i més important model que intervé en la teoria
de la desorganització de shaw i McKay», aquest model s’hauria de concep-
tualitzar com un mecanisme mitjançant el qual les xarxes socials primàries
i secundàries condicionen els nivells de criminalitat. Els controls socials
informals, com ara la vigilància i la supervisió, sens dubte estan relacionats
amb la persistència del comportament desviat, però són el resultat –no una
dimensió o un component– de l’organització social dels barris. hauríem de
considerar aquest mecanisme de control social com un resultat probable de
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l’organització social i la cohesió de les comunitats locals amb una gran
presència d’associacions i predomini de persones residencialment estables i
molt arrelades. En tractar-se d’un procés intervinent, en lloc d’una dimensió
o un component de la desorganització social, no és sorprenent que el seu
efecte sobre la delinqüència sigui força considerable. Per exemple, per a
sampson i Groves (1989) els grups d’iguals no supervisats incrementen tots
els tipus d’atemptats contra la propietat i de taxes de criminalitat basades en
autoinformes, al contrari que les xarxes locals i la pertinença a organitza-
cions, que tenen un impacte significatiu només en alguns tipus d’aquests
fenòmens. D’una manera semblant, els participants en una enquesta xinesa
opinen que els controls socials informals, procedents de la família, el barri i
els seus iguals, són més importants que no pas els controls socials formals,
com ara la policia, els tribunals i la presó (Jiang i lambert, 2009).

no obstant això, tenint en compte els canvis recents cap a una societat post-
materialista (Inglehart, 1977), amb l’erosió corresponent de les comunitats
estretament unides i la disciplina, la rellevància de la vigilància i la supervisió
en la prevenció de la delinqüència necessiten una reavaluació a fons. En
aquest sentit, carr (2003) admet que els mecanismes informals de control
social podrien evitar el comportament desviat, però sosté que a les societats
individualistes, ètnicament diverses i amb tots dos cònjuges en el mercat
laboral, les formes convencionals de control informal són escasses. Per exem-
ple, el reforç efectiu de les sancions per part de diferents vigilants –és a dir,
l’efecte de la «doble penalitat»– és menys probable actualment que no pas als
temps en què predominaven les llars en què només el cap de família treba-
llava fora de casa. Per tant, els residents amb consciència cívica han tingut
incentius per cercar vies alternatives per afrontar el comportament desviat
que no estan necessàriament relacionades amb la vigilància i la supervisió
informals. Això és especialment cert quan el comportament desviat el prota-
gonitzen sobretot adolescents i joves, ja que els residents senten por o man-
dra a l’hora de supervisar i intervenir. Al capdavall, la supervisió esperada i
inconscient «depèn de l’edat: l’objecte de la supervisió, d’una manera clara-
ment majoritària, són els infants que encara no han arribat a l’adolescència»,
però la «supervisió diària dels adolescents rarament es converteix en una
empresa col·lectiva» (carr, 2003). En lloc d’això, els individus delerosos de
netejar les seves zones de delinqüència són més susceptibles d’apel·lar direc-
tament a mecanismes institucionals de control, com ara agents de policia,
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educadors experts en resolució de conflictes, regidors, el sistema judicial i
l’administració municipal, o bé se serveixen de les associacions locals com a
intermediàries entre els residents del barri i els organismes públics. l’autor
anomena nou localisme aquesta estratègia de prevenció del delicte, que com-
bina dues menes de control social, el local (autoregulació mitjançant lligams
secundaris i associacions locals) i el públic (essencialment la policia). Un
context ideal per posar a prova aquesta hipòtesi el trobem a la Xina, amb un
desenvolupament econòmic estretament vinculat als valors tradicionals i
col·lectivistes. En aquest sentit, Jiang i lambert (2009) sembla que afavo-
reixen la hipòtesi de carr aplicada al cas xinès; és a dir, es mostren a favor de
l’argument que els mecanismes informals de control social (com ara la famí-
lia, el barri i els grups d’iguals) estan vinculats a enquestats amb menys nivell
educatiu que tenen valors tradicionals o col·lectivistes, mentre que els entre-
vistats més formats i notablement individualistes –que representen la
immensa majoria de les societats occidentals– s’estimen més els mecanismes
formals de control social (la policia, els tribunals i les presons).

En resum, la vigilància, la supervisió i el control social informal constitueixen
mecanismes eficaços per evitar el comportament desviat, però, tenint en
compte les tendències recents en els valors i l’estructura familiar, és arriscat
partir de la premissa que aquests mecanismes són d’ús comú, fins i tot als
barris benestants i d’una elevada estabilitat residencial. A més a més, els par-
tidaris dels mecanismes informals de control social han analitzat la influència
d’aquests mecanismes sobre el comportament delictiu de grups i adolescents,
però no s’han pronunciat sobre la manera en què la vigilància i la supervisió
influeixen en el comportament desviat dels adults i en el nombre creixent de
persones socialment aïllades.

1.2.6. L’eficàcia col·lectiva: cohesió social i control social informal

Una fita important en el procés d’assimilació del model de la desorganitza-
ció social va ser la introducció del concepte d’eficàcia col·lectiva per part de
sampson, raudenbush i Earls (1997). Tot i que es tracta simplement de la
combinació de mesures de cohesió social –en particular la confiança social–
i de control social informal, semblava que tant en teoria com a la pràctica
aquest model tenia tot el sentit, i encara més si tenim en compte que evitava
les desafortunades connotacions de caos associades al concepte de desorga-
nització social (Kornhauser, 1978).
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Teòricament el concepte d’eficàcia col·lectiva inclou el concepte global de
cohesió social –definit d’acord amb la percepció que tenen els residents
d’alguns trets del seu barri com ara la confiança social, les xarxes locals o
la disposició a ajudar– i els mecanismes mitjançant els quals les comuni-
tats «cohesionades» controlen els comportaments desviats (és a dir, meca-
nismes de control social informal). Per tant, comprèn tota la cadena
causal, començant per les condicions locals i arribant al nivell privat, i
converteix l’eficàcia col·lectiva en un model instrumental, ja que els recur-
sos neutrals –com ara els lligams socials i els mecanismes de control social
informal– es barregen amb la disposició a ajudar i la confiança social.
segons els autors (sampson, raudenbush i Earls, 1997), «la disposició i la
intenció d’intervenir pel bé de la comunitat augmentarien en condicions
de confiança mútua i cohesió»; així mateix, en un estudi posterior
(sampson, Morenoff i Earls, 1999) argumenten que «l’eficàcia col·lectiva
és un concepte destinat a una tasca concreta».

Des d’un punt de vista empíric, l’anàlisi multinivell de 343 barris de chicago
va tenir uns resultats d’una robustesa extraordinària, d’acord amb els quals
l’efecte del model de l’eficàcia col·lectiva sobre la criminalitat percebuda, la
victimització de persones i la criminalitat violenta registrada era força con-
siderable, fins i tot quan s’aïllava l’efecte de la delinqüència anterior. A més
a més, els correlats de l’eficàcia col·lectiva estaven visiblement relacionats
amb els determinants de la desorganització social de shaw i McKay: con-
cretament, la mobilitat residencial, la frustració i la diversitat ètnica (és a dir,
la concentració d’immigrants).

Tot i que els resultats siguin convincents, però, cal expressar alguns dubtes
tant sobre el marc teòric com sobre la capacitat per aplicar la seva anàlisi
a contextos diferents. En primer lloc, el fet de barrejar dimensions diferen-
ciades de la teoria de la desorganització social en un concepte global no fa
necessàriament que el procés del comportament desviat sigui més com-
prensible. De fet, aparentment la creació del concepte havia estat un pro-
cés ad hoc justificat per la seva capacitat predictiva, però no necessàriament
pel seu valor teòric intrínsec (hayek, 1964). D’altra banda, podem qües-
tionar-ne fins i tot el valor empíric, perquè no és gaire probable que molts
estudis puguin construir un indicador combinat semblant. El desenvolu-
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pament d’una versió simplificada del model de l’eficàcia col·lectiva, doncs,
és una necessitat imperiosa.

1.2.7. L’arrelament al barri i el sentiment de comunitat

En termes generals podem definir l’arrelament o l’afecte a un lloc com un
lligam afectiu o un vincle entre les persones i llocs concrets (hidalgo i
hernández, 2001). s’ha fet servir com un component de la teoria de
l’organització social (Kasarda i Janowitz, 1974) però recentment s’ha
substituït per altres dimensions substantives. Així i tot, són pocs els resul-
tats empírics que fonamenten aquesta remarcable omissió. És ben cert que
l’arrelament al barri fa referència a l’àmbit individual (o psicològic) i no a
l’àmbit de la comunitat (o sociològic), però els darrers temps s’han publi-
cat arguments teòrics i evidència empírica que apunten a una estreta vin-
culació entre l’arrelament al barri i els fenòmens propis de la comunitat
(Brown, Perkins i Brown, 2003, 2004). D’altra banda, l’arrelament al barri
s’explica per l’incivisme percebut i observat a l’illa de cases (Brown,
Perkins i Brown, 2003), per les taxes de criminalitat del barri (Taylor, 1996)
i per la sensació de cohesió i control al barri (Brown, Perkins i Brown,
2003). com a variable explicativa, l’arrelament al barri pot influir en les
taxes de criminalitat almenys de tres maneres importants (Brown, Perkins
i Brown, 2004). En primer lloc, alimenta comportaments i actituds que
protegeixen directament els veïns de la delinqüència; hom creu que els
residents «arrelats» són millors guardians de la zona (Bachrach i zautra,
1985). En segon lloc, l’arrelament al barri pot desincentivar accions incí-
viques indirectament, ja que la identificació amb la comunitat pot encorat-
jar els residents a mantenir el barri en bones condicions. Els residents
orgullosos del seu barri no tan sols «arreglen» els desperfectes causats pels
actes d’incivisme passats, sinó que, en fer-ho, dissuadeixen de futurs actes
incívics (vegeu l’«efecte de les finestres trencades» més endavant) i reforcen
els lligams amb altres veïns. finalment, l’arrelament al barri pot ajudar a
inhibir els canvis nocius per al barri: la desinversió, els enderrocs i la pèr-
dua de lligams socials (Gans, 1962; skogan, 1986).

Tenint en compte aquestes plausibles relacions causals, no és pas sorpre-
nent que Brown, Perkins i Brown (2004) observessin, en un marc teòric
multinivell, un impacte negatiu de l’arrelament al barri sobre el nivell de
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criminalitat, tant la registrada per la policia com la manifestada pels
enquestats. Així mateix, el que és més important és que trobessin correla-
cions estadísticament significatives entre l’arrelament al barri i algunes
dimensions de la desorganització social (per exemple, l’eficàcia col·lectiva,
els lligams socials i la durada de la residència) que mereixen una anàlisi més
aprofundida. El problema associat a l’arrelament al barri és que, com en el
cas de les xarxes socials o el capital social, no sempre s’explica per experièn-
cies positives ni necessàriament resulta funcional (fried, 2000), però així i
tot és important trobar, per al sentiment de comunitat, el lloc que li pertoca
en l’embullat esquema de la teoria de la desorganització social.

1.2.8. Fonts exògenes de desorganització social

En l’obra de shaw i McKay (1969[1942]), la desorganització social s’asso-
cia a una sèrie de característiques del barri, com ara la inestabilitat resi-
dencial, la pobresa i la diversitat ètnica. l’anàlisi de sampson (1987) sobre
la violència urbana negra va afegir la desintegració o desestructuració
familiar a les fonts de desorganització social, mentre que la urbanització
era un factor inherent a la creació (Thomas i znaniecki, 1927) i el desen-
volupament de la teoria (sampson i Groves, 1989), ja que ha estat vincu-
lada amb l’afebliment dels lligams socials primaris, la font més eficaç i
opressiva de control social.

s’ha constatat que aquestes covariants influeixen indirectament en les
taxes de criminalitat mitjançant diverses dimensions de la desorganització
social (per exemple, la capacitat regulativa que esmenten Bursik i Grasmick
[1993] o bé l’eficàcia col·lectiva de sampson, raudenbush i Earls [1997]), i
també directament, com a font d’organització social (com en el cas
d’osgood i chambers, 2000). En una anàlisi d’àrees rurals dels Estats
Units, constaten que l’estabilitat residencial, la diversitat ètnica i la desin-
tegració familiar són variables robustes a l’hora de predir les disparitats
entre comtats en matèria de criminalitat. Encara que les dimensions de la
desorganització social i altres mecanismes relacionats influeixin sobre
l’efecte d’aquestes característiques de la comunitat, l’efecte directe sobre
la capacitat regulativa de les comunitats –representada, per exemple, per la
prevalença de valors comuns (Warner, 2003)– sol ser significatiu.
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Tot i que normalment se’ls anomena «exògens», aquests factors estructu-
rals no són necessàriament exògens respecte a la manera en què el barris
s’organitzen socialment, ni tots són igualment valuosos per als teòrics de
la desorganització social. En aquest sentit, se’ns podria titllar d’innocents
si partíssim de la premissa que no hi ha endogeneïtat ni circuits de retroa-
limentació; és a dir, si suposéssim que l’organització social de les comuni-
tats no té cap efecte sobre les anomenades fonts exògenes. Per exemple,
skogan (1986) mostra que l’acció col·lectiva dels veïns pot contribuir a
l’estabilitat residencial d’una àrea.

Entre els diversos factors estructurals, l’estabilitat residencial és el que es
considera generalment com el determinant principal de la desorganització
social, perquè d’una banda s’ha constatat que té una correlació robusta
amb les seves diverses dimensions, concretament els lligams primaris
locals (sampson i Groves, 1989), i de l’altra s’ha concebut més clarament
com a fenomen propi de les comunitats locals. Al contrari, la rellevància
de la diversitat ètnica com a font exògena de desorganització social –i com
a determinant de la criminalitat al barri– és més controvertida. Per exem-
ple, en les seves anàlisis de correlació parcial, shaw i McKay (1969[1942])
ja van constatar que la diversitat ètnica tenia només un paper secundari a
l’hora d’explicar la delinqüència urbana si descomptem l’efecte de la pro-
porció d’habitatges en propietat, el creixement de la població i les varia-
bles relatives a la pobresa. Quant a les variables socioeconòmiques (per
exemple, la pobresa, la concentració de persones desafavorides o l’estatus
socioeconòmic), l’impacte que tenen en la desorganització social del barri
s’ha mostrat que és robust i independent de les dinàmiques individuals o
de les llars (Kornhauser, 1978). Una altra font exògena que val la pena
tenir en compte és la desigualtat (Blau i Blau, 1982; Kawachi, Kennedy i
Wilkinson, 1999), encara que és discutible si hauria de formar part d’una
explicació de nivell intermedi (meso) sobre la delinqüència. És cert que pot
haver-hi desigualtats en l’àmbit de la comunitat i que es poden mesurar,
però els acadèmics haurien de parar més atenció a les desigualtats macro o
estructurals que es produeixen als àmbits de la ciutat, el país o fins i tot el
món.

En definir les característiques estructurals d’una zona i la delinqüència com
a correlats (sampson, raudenbush i Earls, 1997) i assenyalar fins i tot que
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són indicadors de desorganització social, les recerques fetes s’han mantin-
gut ambivalents sobre la naturalesa –causal o, al contrari, correlativa– del
vincle entre totes dues variables. El veritable problema, però, és un altre:
atès que té lloc al començament de tot del procés, l’impacte de les condi-
cions estructurals de les comunitats depèn de nombrosos models i mecanis-
mes que influeixen en l’efecte que tenen i que entrebanquen la identificació
de les cadenes causals (gràfic 1.2). Altrament dit, com que el seu impacte en
la delinqüència és en gran manera indirecte, el fet d’identificar la cadena
causal mitjançant la qual una font exògena determinada influeix en la delin-
qüència és virtualment impossible. Per exemple, la suposada capacitat de les
comunitats residencialment estables per frenar el comportament desviat es
pot explicar pel tancament intergeneracional dels pares (coleman 1988,
oberwittler, 2004), mitjançant la capacitat dels grups organitzats d’atreure
recursos al seu barri o, un cop més, a conseqüència d’un procés endogen (és
a dir, l’activitat delictiva és una causa de la inestabilitat residencial). És per
aixòqueaquestestudiesmostraprudententotmomenta l’horad’interpretar
els resultats, tot i que sovint posa l’accent en interpretacions de tipus comu-
nitari relacionades amb aquestes variables estructurals.

grÀfIc 1.2

La «caixa negra» de la teoria de la desorganització social

DELINQÜÈNCIA
Comunitat local

La caixa negra de la teoria
de la desorganització social

Ciutat

• Segregació residencial

• Estatus socioeconòmic
• Estabilitat residencial
• Diversitat
• Desintegració familiar
• Urbanització

font: elaboració pròpia.
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l’estudi de les característiques ecològiques o de les comunitats presenta,
amb tot, diversos avantatges respecte a formulacions més refinades de la
teoria. D’entrada, es considera que les característiques estructurals de
les comunitats constitueixen fonts externes de desorganització social
(sampson i Groves, 1989). com a tals, i a diferència de les dimensions i
els mecanismes socials, són teòricament i empíricament fàcils de dife-
renciar del concepte de desorganització social en si. les seves relacions
causals són menys ambigües i, per aquest motiu, l’endogeneïtat i la mul-
ticolinealitat, si bé es troben ben lluny de desaparèixer, són menys greus
en les característiques estructurals que no pas en les variables inter-
vinents.

En relació amb la causalitat, tot i que sovint se’ls anomena variables corre-
lacionades (vegeu el concepte d’eficàcia col·lectiva a sampson, raudenbush
i Earls, 1997), és probable que les característiques estructurals de les comu-
nitats constitueixin causes primàries i directes de desorganització social,
com també causes indirectes de delinqüència. En aquest sentit, els deter-
minants ambientals de la desorganització social (és a dir, la pobresa, la
rotació residencial, la diversitat ètnica, la desintegració familiar i la urba-
nització) podrien ser factors explicatius d’un ampli ventall de resultats
socials, com ara la pertinença a organitzacions i cercles, d’amistat locals
(sampson i Groves, 1989), el desenvolupament infantil (sampson, 1992),
el cinisme davant la llei (sampson i Bartusch, 1998), l’absentisme escolar
(shaw i McKay, 1969[1942]) i la salut (Kawachi, Kennedy i Wilkinson,
1999; shaw i McKay, 1969[1942]). De fet, per comparació a les anàlisis
refinades de la teoria –que se centren en mecanismes coherents però sovint
trivials (Gerber, 2008)–, és més probable que les proves senzilles amb
determinants estructurals siguin les que ofereixin resultats inesperats i
proporcionin als polítics un marc ampli per a la intervenció. sense alterar
aquestes condicions estructurals, modificar el comportament i les actituds
dels residents podria resultar inviable o problemàtic des d’un punt de vista
ètic, ja que, com assenyala Portes (1972), «l’error greu de les teories sobre
els barris marginals ha estat transformar les condicions socials en trets
psicològics».

finalment, la recerca sobre les variables intervinents generalment reque-
reix l’ús d’enquestes específiques. D’altra banda, la informació sobre les
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característiques estructurals de les comunitats es recull periòdicament mit-
jançant els censos nacionals, els padrons municipals i les enquestes gene-
rals, la qual cosa facilita la comparació i millora la fiabilitat. Encara que
siguin rellevants des d’un punt de vista teòric, el cas és que les decisions
sobre la dimensió en què convé centrar-se solen dependre de les dades dis-
ponibles. com observen sampson i Groves (1989), «la manca d’anàlisis
directes sobre la tesi de shaw i McKay no procedeix de la manca d’elabo-
ració teòrica. Al contrari, el problema principal ha estat la manca de dades
rellevants».

1.2.9. L’obertura de la «caixa negra»: hipòtesis i mecanismes socials
associats a les fonts exògenes de desorganització social

D’ara endavant, centrarem els esforços a explicar, des de la perspectiva de
les comunitats, per què determinats factors estructurals han estat conside-
rats determinants rellevants de l’organització social dels barris i per què en
última instància influeixen en la criminalitat. Ens basem en la literatura
existent per a la tria de sis factors ecològics o fonts exògenes: estatus
socioeconòmic, estabilitat residencial, diversitat ètnica, desintegració
familiar, urbanització i desigualtat. Tot i que el focus d’atenció d’aquest
estudi va més enllà de les condicions locals clàssiques, aquestes condicions
continuen conformant el nucli fonamental dels models empírics dels capí-
tols 3 i 4.

(1) El model sistèmic de shaw i McKay proposava la hipòtesi que la delin-
qüència seria més elevada a les zones desafavorides. Aquesta relació es
basa en la idea, profundament arrelada, que hi ha una estreta correlació
entre l’estatus socioeconòmic i el fet de pertànyer a associacions, tant en
termes individuals (Brady, Verba i schlozman, 1995) com del barri (cohen
i Dawson, 1993; Wilson, 1987). les comunitats que presenten escassetat
de recursos econòmics, educatius i d’altra mena no són capaces de crear
organitzacions eficaces i influents que, al seu torn, ajudin a controlar el
comportament desviat al barri. A l’extrem oposat, una densa xarxa
d’associacions voluntàries, convenientment connectada amb organismes
externs, facilita que els residents i els líders de les comunitats afavorides
«treballin amb el sistema» per protegir-se d’amenaces internes i optar «al
millor dels projectes» (logan i Molotch, 2007[1987]). Per tant, es formula
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la hipòtesi que les comunitats amb un estatus socioeconòmic més elevat,
mesurat pels nivells d’ingressos o l’educació, mostren nivells més baixos
tant de delinqüència com d’altres indicadors relacionats de desordre
social.

D’altra banda, des d’una perspectiva micro –que permet eludir el concepte
del control social–, diversos autors s’han centrat en l’atur com a determi-
nant socioeconòmic del comportament desviat i el desordre social. la
manca d’oportunitats laborals i altres alternatives econòmiques aboca els
grups d’adolescents a participar amb regularitat en activitats delictives a
partir de les quals, però, la majoria «madura» (sullivan, 1989). En parau-
les de Wacquant (2008): «sovint la violència i la delinqüència són l’únic
mitjà que tenen els joves d’origen proletari i sense perspectives d’ocupació
per aconseguir els diners i els béns de consum indispensables per accedir a
una existència socialment reconeguda».

(2) Un altre tret estructural que se sol relacionar amb la desorganització
social i el comportament desviat és l’estabilitat residencial. la per-
manència al barri ofereix als residents el temps i els incentius suficients
per desenvolupar vincles extensos amb organitzacions i xarxes d’amistat
(Kasarda i Janowitz, 1974; Kornhauser, 1978; shaw i McKay, 1969[1942]).
A més a més, els residents a llarg termini tenen més probabilitat de com-
partir un fort arrelament al barri o sentiments de pertinença (a la comu-
nitat com a «nosaltres») (McKenzie, 1922) i, per tant, una probabilitat
més alta d’agrupar-se per un «bon» motiu, com poden ser millores per al
barri. com a determinant clau de la rotació residencial, la lògica subja-
cent a la propietat d’un habitatge actua anàlogament: els factors ambien-
tals exerceixen una influència tal sobre els preus de l’habitatge que els
propietaris es veuen impel·lits a adoptar qualsevol estratègia necessària
per mantenir el barri lliure d’activitats delictives i desordres al carrer.
lligats i arrelats a la comunitat, els residents que han «adquirit habitat-
ges en un mateix barri» (logan i Molotch, 2007[1987]) solen emprendre
accions individuals com a mecanisme de control del comportament des-
viat (carr, 2003), com ara supervisar la zona o trucar a la policia. si amb
aquestes estratègies no n’hi ha prou, és probable que recorrin a tota
mena de mecanismes col·lectius, començant per accions de baixa inten-
sitat (per exemple, signar peticions) i, si arriba el cas, recorrent a estratè-
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gies més agressives (per exemple, patrulles ciutadanes o agressions
violentes) a la manera durkheimiana (Durkheim, 1934[1893]; conklin,
1975).

(3) També relacionada amb el temps, però d’una manera diferent, la des-
integració familiar va ser introduïda per sampson (1987) com a causa pro-
bable de la reducció dels controls socials informals a la comunitat. Després
d’una ruptura, els esforços de criar i educar els fills es reparteixen entre els
membres de la família d’una manera encara més desigual, la qual cosa
representa un obstacle significatiu per a la vigilància i la cura dels fills i de
les propietats de la família, com també per a les activitats generals a la
comunitat (cohen i felson, 1979; sampson i Groves, 1989). la desinte-
gració familiar i la manca de «temps lliure» que implica no tan sols fa que
«hi hagi menys ulls vigilant els carrers» (Jacobs, 1961), sinó que també
priva les llars de participar en el tipus d’acció col·lectiva (Brady, Verba i
schlozman, 1995) que és crucial per al desenvolupament eficaç de la comu-
nitat. En conseqüència, podem esperar que les taxes de criminalitat siguin
més elevades a les comunitats amb una elevada incidència de la desinte-
gració familiar.

(4) l’heterogeneïtat, en particular la diversitat ètnica, s’ha associat regular-
ment amb una sèrie de problemes urbans, entre els quals destaca la desorga-
nització social (sampson i Groves, 1989; shaw i McKay, 1969[1942]). la
lògica d’aquesta controvertida relació és que les comunitats homogènies
tenen una probabilitat més alta de treure partit d’un fons comú de material
cultural (habyarimana et al., 2007) i de compartir preferències i interessos
semblants i xarxes socials comunes preexistents. Per tant, en contextos més
diversos el consens és problemàtic (Miguel i Gugerty, 2005), les xarxes
socials i l’organització social són més febles (McPherson, smith-lovin i
cook, 2001; sampson i Groves, 1989) i la confiança i els controls socials
efectius són deficients (Putnam, 2007; sampson, raudenbush i Earls, 1997;
vegeu també, amb un altre punt de vista, laurence i heath, 2008). Malgrat
que la diversitat ètnica –al contrari que l’heterogeneïtat econòmica, lingüís-
tica, educativa o religiosa– ha atret regularment l’atenció dels acadèmics,
podríem fer extensiu el mateix raonament a altres característiques sociode-
mogràfiques. Amb tot, hi ha motius convincents per centrar-nos en l’etnicitat
o, com fem en aquest estudi, en la nacionalitat: la identificació és fàcil
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d’observar (Quillian i Pager, 2001), generalment la informació demogràfica
és disponible, «aplega una gran quantitat de persones en un sol terme»
(logan i Molotch, 2007[1987]) i «crea les divisions més intenses en els nos-
tres entorns personals» (McPherson, smith-lovin i cook, 2001). si l’atenció
s’ha centrat en la diversitat nacional i no l’ètnica, és probablement a causa
de la incomoditat –i fins i tot el recel– envers l’etiquetatge ètnic a Europa
(continental). De fet, en la consciència pública europea, «la violència urbana
i l’agitació col·lectiva» (Wacquant, 2008) es vinculen, majoritàriament, a la
immigració i a determinades nacionalitats més que no pas a la diversitat
etnoracial.

(5) El vincle entre la desigualtat (espacial) i la delinqüència ha estat
moneda corrent en la criminologia (Blau i Blau, 1982; logan i Messner,
1987; sampson i Wilson, 1995). l’estratificació social és una condició
necessària per a l’existència de barris desafavorits, on sovint es fa difícil
exercir un control, i de zones benestants amb oportunitats atractives per
als delinqüents (Demombynes i Özler, 2005). A més a més, les desigualtats
agudes poden conduir a l’aïllament social de les llars desafavorides (és a
dir, a la concentració de la pobresa) respecte a les persones i institucions
que representen el gros de la societat (Wilson, 1987). A la majoria de
societats europees, l’impacte d’aquesta estratificació social es veu esmor-
teït per un Estat del benestar omnipresent (Wacquant, 2008) que propor-
ciona serveis socials generosos i transport públic assequible (és a dir,
fortament subvencionat). no obstant això, a Espanya, on el desenvolupa-
ment de l’Estat del benestar s’ha quedat a mig camí entre el model corpo-
rativista continental i el model liberal anglosaxó (Esping-Andersen, 1990;
Moreno i sarasa, 2000), hem d’esperar que les desigualtats socials conti-
nuïn tenint un paper significatiu a l’hora d’explicar el comportament
delictiu.

(6) És gairebé segur que la urbanització és la font exògena de desorganit-
zació social més enigmàtica. Malgrat l’interès inicial de l’Escola de
chicago sobre les transformacions rurals-urbanes (Park, Burgess i
McKenzie, 1925; sutherland, 1924; Thomas i znaniecki, 1927) i els estu-
dis empírics que corroboraven l’impacte que tenien sobre el crim i la delin-
qüència (sampson i Groves, 1989), l’interès en la divisió rural-urbana
empal·lideix per comparació a altres factors estructurals. continuem sense
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saber, però, per què les ciutats són diferents en funció de l’organització
social i les activitats delictives. Per què les ciutats mostren taxes de crimi-
nalitat més elevades i per què les considerem, malgrat Jacobs (1961), caòti-
ques i desorganitzades? En general, la resposta dels estudis clàssics apunta
a l’anonimat (Durkheim, 1951[1897]; sutherland, 1924, Thomas i
znaniecki, 1927), però cal tenir en compte que, llevat de la pobresa, la
majoria de determinants exògens de desorganització social tendeixen a
tenir més presència a les zones urbanes; és el cas de la rotació residencial,
la desintegració familiar, la diversitat ètnica i la desigualtat (Blau i Blau,
1982). D’aquesta manera, la influència de la urbanització no tan sols es
basa en el nivell d’anonimat a les relacions socials, sinó també en la con-
centració i la interacció de la majoria dels altres determinants de la desor-
ganització social (Wilson, 1987, 1996).

1.3. La incorporació del model de recursos de la participació
sociopolítica

la cadena causal associada a la teoria de la desorganització social sol
estar composta de tres pilars (gràfic 1.3): les característiques estructurals
del barri, els tres nivells o dimensions de l’ordre social i els resultats socials;
cal afegir-hi un conjunt de mecanismes socials que connecten els tres
nivells d’organització social a resultats socials concrets. Els primers estu-
dis solien centrar-se en els factors estructurals que definien les zones d’alta
i baixa criminalitat a les ciutats nord-americanes, tot diferenciant unes
zones de les altres (shaw i McKay, 1969[1942]). Altres aplicacions més
recents del model, en canvi, posen l’èmfasi en el paper que hi té el pilar
intermedi i remarquen la importància dels tres nivells d’ordre social –pri-
vat, local i públic– (Bursik i Grasmick, 1993) o les tres dimensions de
l’organització social –les xarxes socials, el control social informal i el fet de
pertànyer a organitzacions– (sampson i Groves, 1989).

El món acadèmic, però, no ha estat capaç de presentar un mapa complet
del procés, si més no en un aspecte important. no disposem de mecanis-
mes ben definits que vinculin les condicions estructurals de les comunitats
a les dimensions o els nivells de l’organització social; simplement, estan
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correlacionats. Encara que es proposa una argumentació lògica per expli-
car per què determinats factors estructurals haurien de ser importants
quant a l’organització social i la delinqüència, manca un marc teòric com-
plet i coherent que vinculi aquestes condicions estructurals amb les dimen-
sions i els nivells d’organització social. Al llarg d’aquest estudi, proposem
la hipòtesi que el model de recursos de la participació sociopolítica
(Putnam, 1995; Verba i nie, 1972; Brady, Verba i schlozman, 1995) pot
realment definir aquest vincle, especialment quan considerem que els lli-
gams socials orientats a objectius són especialment eficaços per resoldre
els problemes del barri.(6) Aquest tipus de model es basa en els recursos que
els individus i les comunitats necessiten per desenvolupar xarxes locals,
crear organitzacions eficaces i mantenir vincles valuosos amb organismes
externs.

grÀfIc 1.3

La incorporació dels recursos veïnals al model de la
desorganització social
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hi ha cinc tipus de recursos considerats essencials per al desenvolupament
de les xarxes socials locals: les competències comunicatives i organitzati-

(6) les organitzacions i les xarxes socials es poden utilitzar per reforçar tant els valors convencionals
com els desviats. En aquest sentit, sampson (1997) ha afirmat que, en lloc de preguntar-nos sobre el
grau d’organització social d’un barri, hauríem de demanar-nos: «organitzat per a què?». En aquest cas,
partim de la premissa que els objectius de les organitzacions formals s’identifiquen amb el comportament
i els valors convencionals, mentre que els objectius dels grups locals d’amics i de les xarxes primàries no
necessàriament ho fan.
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ves, la confiança (en els veïns), el temps passat a la comunitat, els recursos
econòmics i l’existència d’interessos comuns (gràfic 1.4). Visiblement, la
rellevància d’aquests recursos varia segons el tipus de xarxa social. Per
exemple, els recursos econòmics no són ni necessaris ni suficients per al
desenvolupament de lligams primaris, però sí que són importants per esta-
blir vincles eficaços amb organismes externs. A més d’aquests cinc tipus de
recursos, les persones també han de compartir algun tipus d’interès comú
(Bursik i Grasmick, 1993), que pot estar relacionat específicament amb el
barri (per exemple, la conservació de les zones verdes) o ser neutral en
termes territorials (per exemple, la promoció de la justícia social).
l’important és que, independentment que el barri sigui el focus principal
d’atenció o només una plataforma d’acció, aquests interessos comuns
generen forts incentius perquè els residents s’agrupin, amb la qual cosa
augmenta el control social i el consum col·lectiu. Per tant, la recerca no
s’hauria de veure limitada (és a dir, determinada per investigacions ante-
riors) pel que shaw i McKay (1969[1942]), Kornhauser (1978) o sampson
(1987) van definir com els factors estructurals –tot i que tampoc no hem
de descartar-los–. En lloc d’això, la selecció de determinants estructurals
s’hauria de basar en el concepte de desorganització social en si i en els
recursos que els veïns i les comunitats han d’utilitzar per formar i mante-
nir xarxes locals, organitzacions eficaces i vincles amb els organismes
externs. Per tant, qualsevol variable ambiental susceptible d’influir en
aquests cinc tipus de recursos hauria de formar part d’una explicació de la
criminalitat centrada en la comunitat o de nivell intermedi (meso). Per
exemple, caldria considerar que l’estabilitat residencial és un determinant
de l’organització social en la mesura en què establir lligams socials costa
temps (sampson, raudenbush i Earls, 1997). Pel mateix motiu, el temps
de desplaçament fins a la feina, les hores extraordinàries o qualsevol altra
variable que reflecteixi el temps que els veïns passen a la comunitat també
hauria de formar part del model de la desorganització social.
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grÀfIc 1.4

Una cadena causal detallada del model de la desorganització social
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Amb tot, convé fer alguns matisos. En primer lloc, i d’acord amb
Granovetter (1973) i carr (2003), els lligams febles o de naturalesa no
privada, especialment els establerts amb organismes externs, solen ser els
més eficaços per afrontar les activitats delictives. Això no vol dir que les
administracions i el tercer sector siguin més eficaços per organitzar la vida
social al barri, sinó que és la interrelació d’institucions de la comunitat i
organismes públics allò que pot reeixir especialment en l’organització de
les comunitats (carr, 2003). no cal dir que per crear i mantenir aquestes
influents connexions calen recursos especials –recursos econòmics i com-
petències comunicatives i organitzatives– que no estan necessàriament a
l’abast del ciutadà comú. En segon lloc, aquest marc s’aplica específica-
ment als adults que no són delinqüents, ja que són aquestes persones les
que necessiten organitzar-se socialment per controlar i socialitzar els
futurs (joves) delinqüents potencials, protegir la comunitat d’amenaces
externes i atreure recursos al barri. Al contrari, a la comunitat li convé que
els delinqüents potencials no estiguin gaire organitzats o que, si més no,
estiguin sotmesos a una supervisió eficaç per part d’adults més ben orga-
nitzats que no pas ells gràcies al control social privat, local o públic.
finalment, malgrat que l’atenció se centra específicament en explicacions
de nivell intermedi (meso) sobre la delinqüència, no es descarten les expli-
cacions d’altres tipus (micro i macro), sinó que es consideren complemen-
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tàries de les hipòtesis desenvolupades en aquest treball. fins i tot des
d’una perspectiva intermèdia, hi ha altres «bases per gestionar la vida
quotidiana» (logan i Molotch, 2007[1987]), com ara les escoles i els clubs
esportius, que també s’haurien de considerar contextos rellevants per a
l’explicació de la criminalitat percebuda al barri.

1.4. El model de la desorganització social, la hipòtesi
de les «finestres trencades» i la tesi de l’incivisme: una anàlisi
de la naturalesa dual de la delinqüència percebuda als barris

Els partidaris de la teoria de la desorganització social s’han centrat princi-
palment a explicar les variacions espacials de la criminalitat real, essencial-
ment mitjançant dades d’organismes policials i enquestes de victimització.
rarament s’ha fet servir aquest model per explicar la delinqüència perce-
buda als barris, tot i que normalment aquestes percepcions s’associen amb
processos urbans (sobretot els signes de desordre social i les activitats
delictives) que, al seu torn, són conseqüències o indicadors de la desorga-
nització social de les comunitats.

Amb tot, cal destacar algunes excepcions, particularment els estudis que
tracten la tesi de l’incivisme (Taylor, 2001). Amb formulacions diferents,
els defensors d’aquesta hipòtesi sostenen que la por a la delinqüència està
tan relacionada amb l’incivisme social (per exemple, soroll, insults, brutí-
cia als carrers) i amb el deteriorament físic (solars buits, habitatges aban-
donats, finestres trencades...) com amb la mateixa criminalitat al barri
(gràfic 1.5) (Biderman et al., 1967; Brunton-smith i sturgis, 2011; Garofalo
i laub, 1978; hunter, 1978; skogan, 1990; Wilson, 1975).(7) Aquesta for-
mulació general no fa referència específicament a la desorganització social
de les comunitats, tot i que alguns dels seus partidaris afirmen que aquests
signes d’incivisme són una conseqüència del desordre social i d’unes con-
dicions al barri semblants a les proposades per la literatura de la desorga-
nització social. Més concretament, hunter (1978) afirma que el desordre
al barri genera signes d’incivisme i de delinqüència, cosa que, al seu torn,

(7) la tesi de l’incivisme sol centrar l’atenció en la por a la delinqüència, no en les percepcions que se’n té,
tot i que la por a la delinqüència en gran manera és conseqüència del risc percebut pels veïns i de la percepció
que tenen de la gravetat de determinats tipus de delictes (Warr, 2000; Wyant, 2008).
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explica la por a la delinqüència, mentre que skogan (1990) sosté que el
deteriorament social i físic d’una comunitat és la conseqüència directa de
les seves condicions estructurals, com ara la composició racial, l’estatus
socioeconòmic i l’estabilitat residencial, així com la desigualtat generada
més enllà del barri. D’una manera semblant, Brunton-smith i sturgis
(2011) exposen que les característiques estructurals dels barris tenen un
efecte directe i independent sobre la por a la delinqüència en el pla indivi-
dual.

grÀfIc 1.5

La teoria de la desorganització social, el model de recursos
de la participació sociopolítica i la tesi de l’incivisme
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la hipòtesi de les «finestres trencades» (Wilson i Kelling, 1982) –una de
les variants de la tesi de l’incivisme– introdueix un component temporal,
ja que assenyala que, a llarg termini, els signes (no reparats) d’incivisme, a
més de la proliferació del desordre (Keizer, linderberg i steg, 2008), poden
facilitar l’arribada de delinqüents potencials, ja que aquests signes inspi-
ren por entre els residents urbans i això causa, malgrat que Durkheim
(1934[1893]) afirmés el contrari, que es retirin de la vida comunitària
(conklin, 1975) i que es redueixi la vigilància i la supervisió al barri.
Encara que aquest conegut argument destaca la importància que té la por
dels residents a la delinqüència (i com hi reaccionen) per als models cau-
sals sobre la criminalitat, no es pronuncia sobre les condicions estructurals
que inicialment determinen l’aparició d’aquests signes d’incivisme.

Altres estudis han introduït directament la criminalitat percebuda al barri
en un marc teòric basat en la desorganització social. Per exemple, sampson,
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raudenbush i Earls (1997) van posar a prova el concepte de l’eficàcia
col·lectiva, que és una reformulació del model de la desorganització social,
mitjançant tres mesures alternatives de violència al barri: la violència per-
cebuda, la victimització violenta i els homicidis registrats. Malgrat l’intens
debat al voltant de la «desvinculació progressiva» (Taylor, 2001) entre la
delinqüència, l’incivisme i les percepcions dels residents sobre tots dos
fenòmens, els resultats dels tres indicadors de violència són semblants,
sobretot pel que fa a l’efecte de l’eficàcia col·lectiva.

Aquest estudi reprodueix l’argument de l’incivisme en el sentit que consi-
dera que la delinqüència percebuda al barri respon tant a comportaments
socialment incívics i al deteriorament físic del barri com a les taxes de cri-
minalitat oficials. concretament, al llarg de la nostra recerca posarem a
prova repetidament la relació entre el soroll, la contaminació, la brutícia i
el deteriorament dels edificis, d’una banda, i les percepcions dels residents
sobre el nivell local de delinqüència, de l’altra. Malauradament, l’absència
persistent de dades públicament accessibles sobre les taxes de criminalitat
i la seva «sorprenent» inexactitud (Aebi i linde, 2010) fan que resulti
impossible posar realment a prova l’argument de l’incivisme en el context
espanyol. Aquest estudi també es fa ressò de les recerques de hunter
(1978), skogan (1990) i la tesi de l’eficàcia col·lectiva en el sentit que
defensa la hipòtesi que les característiques del barri, especialment
l’estabilitat residencial, l’estatus socioeconòmic i la desintegració familiar,
es troben entre les causes del desordre social, el deteriorament físic i la
delinqüència (tant la percebuda com l’observada) a la zona.

Pel que fa a la delinqüència urbana, la criminalitat percebuda presenta
diversos avantatges respecte a la criminalitat real. En primer lloc, és més
probable que la causa última de l’acció humana sigui allò que les persones
perceben i no la realitat en si. Per tant, no és gaire sorprenent que les recer-
ques anteriors hagin remarcat la importància de la criminalitat percebuda,
com també del temor consegüent a la delinqüència, en relació amb diver-
ses conseqüències socials, com ara la rotació residencial (skogan, 1986); el
fet d’evitar les activitats nocturnes (Mesch, 2000), les activitats físiques
(McGinn et al., 2008) i els parcs (conklin, 1975); l’adquisició d’armes de
foc com a protecció (lizotte, Bordua i White, 1981) i l’obertura d’un
comerç (conklin, 1975). la rellevància d’investigar les percepcions sobre
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la delinqüència encara és més important a les societats amb taxes de crimi-
nalitat baixes però aparentment desorganitzades, com ara els països del
sud d’Europa, on la diferència entre la criminalitat percebuda i l’observada
és força acusada (Dijk, Kesteren i smit, 2007).

Entre els defectes potencials, persisteix el problema que la criminalitat per-
cebuda és un procés polifacètic en el qual la criminalitat real és tan sols un
dels determinants. Els sociòlegs urbans que investiguen les percepcions
sobre la delinqüència han d’incorporar, sempre que això sigui possible,
variables que vagin més enllà de la criminologia (per exemple, la influència
delsmitjansdecomunicació, lescaracterístiquespsicològiques i l’urbanisme),
la qual cosa dificulta les anàlisis i la interpretació dels resultats.

1.5. Conclusions

Aquest capítol ha presentat dues branques de la literatura que, per motius
diferents, constitueixen els fonaments teòrics de l’estudi. la tesi de
l’incivisme (Taylor, 2001) posa l’accent en la importància del comporta-
ment socialment incívic i del deteriorament físic dels barris per explicar la
percepció dels residents sobre la delinqüència i la por que en tenen. D’altra
banda, el model de la desorganització social, molt influït pels punts de
vista de Durkheim (1934[1893]) i Tönnies (2002[1887]) sobre la industria-
lització i les migracions rurals-urbanes i proposat per primera vegada per
Thomas i znaniecki (1927), sosté que els problemes socials són el resultat
de la desorganització social als barris, on la solidaritat i els mecanismes de
control social es veuen greument afeblits. la seva aplicació específica a la
delinqüència es pot atribuir a shaw i McKay (1969[1942]), que van rela-
cionar les activitats delictives amb les zones urbanes caracteritzades per la
pobresa, la diversitat i la inestabilitat residencial, d’una banda, i pel fet
d’estar situades entre els districtes de negocis del centre i les zones indus-
trials, de l’altra. Els seus resultats mostraven que els barris afectats per la
delinqüència rarament –o mai– canviaven el seu estatus relatiu respecte a
la resta de la ciutat i constataven que les taxes de criminalitat estaven estre-
tament vinculades a una sèrie de condicions estructurals dels barris.
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Malgrat que aquestes teories i arguments estan orientats a objectius diver-
sos, tot seguit en presentem els aspectes més rellevants per a la resta de
l’estudi:

• A través de diferents tipus de recursos –principalment els ingressos, el
temps, les competències comunicatives i organitzatives, la confiança
social i l’existència d’interessos comuns–, hi ha una sèrie de factors
estructurals que tenen un efecte directe en l’organització dels barris i
un efecte indirecte en la presència de l’incivisme social, el deteriora-
ment físic i les taxes reals de criminalitat. Aquests resultats observats,
al seu torn, influeixen en la percepció dels residents sobre els nivells de
delinqüència al barri. Els problemes relacionats amb la identificació i
l’aïllament dels efectes independents –relacionats sobretot amb la
causalitat inversa i amb un complex mapa de relacions entre les varia-
bles independents– continuen existint i no els hauríem d’ignorar a
l’hora d’interpretar els resultats presentats als capítols següents.

• La percepció de la delinqüència i la por que en tenen els ciutadans
responen, a banda de les taxes reals de criminalitat, a l’incivisme
social i a l’entorn físic de les comunitats.

• Atès que la desorganització social és un model útil per explicar els
comportaments socialment incívics, el deteriorament físic dels barris
i les taxes de criminalitat locals, també constitueix un marc teòric per-
tinent per comprendre la criminalitat percebuda als barris.



conceptuaLItzacIó, mesurament I eepLIcacIó de La crImInaLItat percebuda aLs barrIs 69

II. Conceptualització, mesurament
i explicació de la criminalitat percebuda
als barris

2.1. Introducció

Aquest capítol estableix un vincle necessari entre el marc teòric exposat
al capítol anterior i les anàlisis dels capítols següents. l’objectiu essencial
del capítol consisteix a donar validesa a la conceptualització de la variable
dependent que hem proposat en el marc teòric. És a dir, la idea que la delin-
qüència percebuda al barri és una combinació de l’activitat delictiva real i
de dreceres informatives disponibles per als residents, com ara signes de
desordre social i físic. Un altre objectiu consisteix a conceptualitzar
l’objecte d’estudi tot exposant una sèrie de descripcions relacionades amb
la percepció de la criminalitat a Espanya. El capítol il·lustra els indicadors
de criminalitat a Espanya per comparació a altres països, exposa les ten-
dències de l’opinió pública i observa la distribució de la criminalitat perce-
buda a les diverses comunitats locals i la seva correlació amb diverses
característiques del lloc. També presenta una avaluació de les estadístiques
sobre delinqüència disponibles a Espanya, a fi d’informar el lector sobre les
limitacions estadístiques d’aquest estudi i, en termes més generals, sobre les
possibilitats de dur a terme recerques criminològiques al nostre país.

2.2. Fonts de dades

Per comparació a altres països com poden ser els Estats Units i el regne
Unit, a Espanya els estudis criminològics quantitatius són escassos i de
naturalesa descriptiva (taula 2.1), en bona part a causa de la poca adequa-
ció –o fins i tot la inexistència– de les dades tant individuals com nacionals
i relatives a les comunitats locals (Aebi i linde, 2010). Els acadèmics s’han
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tauLa 2.1

Estadístiques sobre criminalitat accessibles a Espanya (1989-2010)

nom pobLacIó estudIada nIveLL mínIm
d’agregacIó any

Enquestes de victimització

International crime victims survey
(Icvs) espanya nacional 1989, 2005, 2009**

enquesta de seguretat pública de
catalunya catalunya districte anual des del 1999

enquesta de victimització de
madrid ciutat ciutat de madrid districte 2008

delinqüència i victimització a la
comunitat de madrid

comunitat
de madrid

municipi 2007

enquesta de victimització de
màlaga ciutat màlaga municipi 2004

enquesta de victimització
d’andalusia diverses ciutats municipi 2007

enquestes del cIs
espanya
i diverses ciutats

secció censal*
1991/1992, 1995,
1998/2000, 2003,

2005, 2007

Delinqüència denunciada: registres policials

Anuari estadístic
ministeri de l’Interior espanya província anual

Autoinformes sobre delictes

estudi internacional sobre
delinqüència mitjançant
autoinforme

espanya nacional 1992, 2005/2007

enquestes del cIs espanya secció censal* 2003

Delinqüència percebuda al barri o el municipi

cens de població i habitatges espanya secció censal 2001

enquesta de victimització de
madrid ciutat ciutat de madrid districte 2007

enquestes del cIs
espanya i diverses
ciutats

secció censal*
1990/1991, 1995,
1998/2000, 2003,
2006/2007, 2011

* a petició de l’interessat: accés no garantit.
** enquesta realitzada per l’oda (observatori de la delinqüència d’andalusia) d’acord amb la metodologia de
l’enquesta Icvs.

vist obligats a dependre quasi exclusivament de les dades registrades sobre
delinqüència a escala provincial o nacional (García et al., 2010), com ara
el nombre de persones detingudes o empresonades o bé les compareixen-
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ces davant els tribunals. no obstant això, s’han dedicat alguns esforços a
recollir dades sobre les taxes de victimització (International crime Victims
survey, Enquesta de seguretat pública de catalunya), les percepcions
sobre la delinqüència als barris (cens de població i habitatges del 2001) i
els autoinformes dels enquestats sobre el comportament desviat (Gómez-
fraguela et al., 2009).

les enquestes fetes pel centre d’Investigacions sociològiques (cIs) mereixen
una atenció especial. Des del 1976, el cIs ha fet enquestes sobre delinqüèn-
cia percebuda,(1) victimització(2) i comportament desviat declarat pels enques-
tats (autoinforme)(3) que són, molt probablement, els recursos més valuosos
de què poden disposar els criminòlegs quantitativistes d’Espanya. Encara
que aquestes enquestes estiguin geocodificades adequadament per a estudis
sobre comunitats locals –solen registrar la secció censal dels enquestats–,
passa ben poc sovint que puguem accedir als geocodis per motius de confi-
dencialitat. En circumstàncies excepcionals, però, se’n permet l’accés sem-
pre que es compleixin unes condicions determinades. És el cas de l’enquesta
2634 (2006), una gran enquesta nacional que explotem en aquest capítol i a
la qual hem tingut accés sense restriccions. En general, les enquestes del cIs
adopten la forma d’una complexa enquesta multifase estratificada en què
els municipis (la unitat primària) i les seccions censals (la unitat secundària)
se seleccionen aleatòriament segons el nombre d’habitants, les llars se selec-
cionen mitjançant rutes aleatòries i els individus de les llars també aleatòria-
ment fins a completar quotes per grups d’edat.

Pel que fa a aquest estudi, l’absència total d’estadístiques oficials sobre les
taxes de criminalitat locals és problemàtica, si més no en dos sentits. En pri-
mer lloc, complica la identificació efectiva de les cadenes causals a través de
les quals l’estructura de la comunitat influeix en la percepció dels residents
sobre la delinqüència al barri (Quillian i Pager, 2001), encara que només
sigui perquè els components «real» i «percebut» de la variable dependent no
es poden distingir. En segon lloc, des d’una perspectiva purament descrip-
tiva, impedeix comparar la delinqüència observada i la percebuda d’una
manera que permeti validar la conceptualització de la variable dependent.

(1) Enquestes 2634 (2006) i 2888 (2011) del cIs.
(2) Enquestes 2200 (1995), 2284 (1998), 2315 (1999) i 2702 (2007) del cIs.
(3) Enquesta 2510 (2003) del cIs.
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no obstant això, les dades sobre la delinqüència a Espanya tenen un avan-
tatge important. fins on sabem, Espanya és l’únic país en què el cens
demana l’opinió sobre el nivell de delinqüència i vandalisme a les àrees de
residència,(4) de manera que podem suposar que hi ha dades fiables sobre
la delinqüència percebuda al barri per a totes les seccions censals i que
aquesta informació es pot agregar adequadament a escala de districte,
municipal, provincial, regional i nacional.(5) També hi ha disponible una
mostra anonimitzada de dades individuals, tot i que, per raons de confi-
dencialitat, la informació sobre la secció censal i el districte dels enques-
tats està restringida, de manera que en estudis ecològics no se’n pot fer ús.
A més a més, el cens de població i habitatges del 2001(6) és especialment
exhaustiu, ja que no tan sols inclou variables explicatives comunes relati-
ves a la desorganització social (per exemple, l’estatus socioeconòmic, l’esta-
bilitat residencial, els grups de persones nascudes a l’estranger o amb
nacionalitat estrangera, la desintegració familiar i indicadors sobre el nivell
d’urbanització) i la delinqüència (edat, sexe, usos del sòl), sinó també infor-
mació valuosa que pot influir en la criminalitat observada i percebuda:
dades sobre la durada del desplaçament fins al lloc de treball, la propietat
dels vehicles, el deteriorament dels edificis, la mitjana d’hores laborals, la
propietat de l’habitatge o la percepció dels residents sobre altres problemes
al barri, com ara el soroll, la brutícia dels carrers i la contaminació.(7)

El cens de població i habitatges del 2001 és la font principal de dades que
utilitzem en aquest estudi. Així i tot, recorrem a altres bases de dades amb
finalitats específiques, com ara:

• l’enquesta International Crime Victims Survey (ICVS);

• l’Enquesta de victimització de Madrid ciutat (EVMC);

• l’enquesta 2634 del CIS;

• l’Anuario estadístico del Ministeri de l’Interior.

(4) «Té el seu habitatge algun dels problemes següents? [...] Delinqüència i vandalisme [...]».
(5) El 2001 Espanya estava dividida, per ordre de magnitud descendent, en 17 comunitats autònomes, 50
províncies, 8.108 municipis, 10.529 districtes i 34.251 seccions censals.
(6) El cens de població i habitatges està coordinat per l’Institut nacional d’Estadística (InE). El cens del
2001 es va fer entre el novembre del 2001 i el gener del 2002.
(7) «Té el seu habitatge algun dels problemes següents? [...] sorolls exteriors; contaminació o pudors [...];
brutícia als carrers [...]».
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2.3. Evolució de la preocupació de la població davant la delinqüència

Tot i que són moltes les enquestes espanyoles que inquireixen sobre les per-
cepcions davant la delinqüència, no hi ha un indicador coherent que mesuri
l’evolució de la preocupació de la població per la delinqüència, ja que el
redactat, la població enquestada i l’àmbit d’estudi de les preguntes (comu-
nitat, àrea residencial, barri, municipi) varien considerablement entre una
enquesta i la següent. l’única excepció la trobem en els baròmetres del cIs
que, des del 1985, pregunten periòdicament als enquestats quins són els tres
problemes principals d’Espanya (figura 2.1). Gràcies a aquests baròmetres
sabem que els espanyols no estan especialment preocupats per la seguretat
ciutadana, els problemes de drogues o la violència domèstica, si més no per
comparació a problemes més urgents i rellevants com són el terrorisme,
l’atur i l’economia. només al final dels anys vuitanta els espanyols van situar
la seguretat ciutadana i les drogues al capdamunt dels problemes nacionals,
probablement a causa de l’epidèmia d’heroïna que va assolar les societats
desenvolupades i que a Espanya va arribar al màxim al voltant del 1986
(Gamella, 1997). Després de desvincular-se dels problemes de drogues cap a
l’any 2000, la preocupació per la seguretat ciutadana va assolir un segon
màxim el 2003, però sobretot perquè la taxa d’atur, com també els proble-
mes econòmics en general, havien caigut a mínims històrics. Tot i que
aquesta clàssica pregunta d’enquesta indica que «Espanya no està obsessio-
nada amb la delinqüència» (Adler, 1983) i que la preocupació a aquest res-
pecte, en tot cas, ha minvat durant les últimes dècades, val la pena esmentar
que aquest tipus de preguntes té limitacions importants. com que cada
enquestat pot seleccionar només tres problemes, les respostes són interde-
pendents i els problemes més citats condicionen –i fins i tot determinen– els
resultats de les qüestions menys rellevants.

A part dels baròmetres del cIs, l’enquesta International crime Victims
survey (IcVs) constata una reducció significativa de 13 punts percentuals,
en el període 1989-2005, en el percentatge d’enquestats que consideraven
que era «probable» o «molt probable» patir un robatori a casa seva, la
qual cosa coincideix amb la reducció del 50% en les taxes de victimització
per robatoris als habitatges (calculades mitjançant les mateixes enques-
tes). En resum, l’evidència empírica apunta a una reducció de la preocu-
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pació de la població per la delinqüència durant els anys noranta i una
evolució ambigua, o senzillament desconeguda, a partir d’aleshores.

grÀfIc 2.1

Evolució de l’opinió pública sobre els problemes més importants d’Espanya
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2.4. Espanya des d’una perspectiva comparada

la manca de dades equiparables fa que les comparacions internacionals
sobre la percepció de la delinqüència siguin difícils d’establir. l’enquesta
IcVs, però, permet comparar conceptes relacionats com ara la por a la
delinqüència i el risc de victimització,(8) com també la relació que tenen
amb les taxes reals de victimització. Per comparació als ciutadans d’altres
països desenvolupats, els espanyols manifesten nivells de por (a caminar
sols de nit) i de risc percebut (de patir un robatori a casa) entre moderats i
elevats. no obstant això, aquestes pors i percepcions, segons les compara-
cions internacionals, no semblen gaire justificades, tenint en compte que
les taxes de victimització a Espanya són, d’acord amb l’IcVs, extremada-

(8) Encara que la por a la delinqüència, el risc de victimització i la criminalitat percebuda són, sens dubte,
conceptes semblants i relacionats en certa manera amb els nivells reals de delinqüència i amb el concepte de
«malestar urbà» (Wilson, 1968), hauríem de considerar-los conceptes diferenciats (Warr, 2000).
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ment baixes (Dijk, Kesteren i smit, 2007). Es poden observar disparitats
semblants a Grècia i Itàlia, possiblement a causa del «malestar urbà» que
les ciutats del sud d’Europa transmeten als residents i els visitants. D’acord
amb la tesi de l’incivisme (Taylor, 2001), hauríem d’esperar que les ciutats
sorolloses, densament poblades i (aparentment?) desorganitzades, com
ara Madrid, Barcelona, Istanbul, Atenes o roma, produïssin nivells ele-
vats de por i de percepció de la delinqüència, independentment dels nivells
reals de criminalitat. De la mateixa manera, podríem esperar justament el
contrari als països de nord enllà, «nets» i ben organitzats, com Dinamarca,
on, d’acord amb les comparacions internacionals basades en l’IcVs, el
risc percebut d’un robatori a casa és inferior al risc real de patir-lo. A
l’informe que van fer sobre l’enquesta IcVs, Dijk, Kesteren i smit (2007)
sostenen que l’exposició a problemes de drogues és un dels motius possi-
bles que hi hagi tanta diferència, ja que als països del sud d’Europa la
incidència d’aquest problema és comparativament elevada.

2.5. Percepcions sobre la delinqüència als barris

El 2001, el cens de població i habitatges demanava als residents si considera-
ven que la delinqüència i el vandalisme constituïen un problema allà on
vivien. només el 23% dels residents de les seccions censals consideraven que
sí.(9) De fet, com podem observar al gràfic 2.2, a la majoria de comunitats
locals són ben pocs els residents que consideren que les seves zones no són
segures, i el resultat d’això és una distribució altament esbiaixada en sentit
positiu. Això és especialment cert a les seccions censals de municipis petits
(menys de 5.000 habitants), on la proporció de residents que considera que la
delinqüència i el vandalisme constitueixen un problema tan sols és de l’1%.
Al contrari, a la secció censal típica o mitjana de les grans ciutats (de més de
225.000 habitants), aquesta proporció ultrapassa el 35%. A més a més, a
prop de 100 seccions censals urbanes, sobretot situades a les grans ciutats del
sud (Màlaga, sevilla i còrdova), més del 90% dels veïns consideraven que les
seves zones no eren segures. Podem observar clarament l’elevada incidència
de la delinqüència a les zones urbanes del sud –però també en altres bandes
com Madrid, València o Barcelona– al gràfic 2.3, que representa geogràfica-
ment la criminalitat percebuda (amb els municipis com a unitat d’anàlisi).

(9) D’acord amb un 1% de la mostra anonimitzada de registres individuals del cens de població i habitatges del 2001.
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grÀfIc 2.2

Distribució de la criminalitat i el vandalisme percebuts al barri per
seccions censals (N=34.251)
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font: elaboració pròpia a partir de dades del cens de població i habitatges del 2001.

grÀfIc 2.3

Distribució geogràfica de la criminalitat i el vandalisme percebuts
al barri, per municipis (2001)
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Quines característiques tenen les comunitats locals amb una crimina-
litat percebuda més elevada? Entre les onze característiques analitzades
(taula 2.2), el nombre d’habitants és la que mostra una associació més
estreta. A les seccions censals que pertanyen a municipis amb una pobla-
ció per damunt de la mediana (36.000 habitants), gairebé el 33% dels
residents afirmen que la delinqüència i el vandalisme constitueixen un
problema. resulta especialment sorprenent el descobriment que les
dones tenen més probabilitat de viure a seccions censals percebudes com
relativament insegures. Probablement és una conseqüència del fet que les
dones visquin, amb una freqüència desproporcionada, a comunitats
molt urbanitzades amb una elevada incidència de la desintegració fami-
liar; amb la gent gran passa justament el contrari, ja que es concentren
en comunitats rurals i estables. finalment, val la pena esmentar que el
deteriorament dels edificis, tot i que és un predictor important en els
models de regressió multivariada que veurem als capítols següents, amb
prou feines està relacionat amb la delinqüència percebuda.

tauLa 2.2

Criminalitat† i vandalisme percebuts al barri segons les característiques
de les seccions censals

per damunt de
La medIana

per sota
de La medIana dIferèncIa

població del municipi 32,67 8,70 23,97

% divorciats/separats 29,56 11,87 17,68

% ciutadans estrangers 25,78 15,61 10,17

durada de la residència 15,94 25,44 9,50

% dones 25,38 16,03 9,34

taxa de desocupació 25,35 16,03 9,32

% gent gran 16,39 25,00 8,61

% 10-29 anys 24,90 16,49 8,41

% educació superior 23,71 17,68 6,03

nombre de comerços minoristes/oficines 23,53 17,77 5,76

estat dels edificis 19,74 21,64 1,90

† percentatge dels residents que considera que la delinqüència i el vandalisme constitueixen un problema al barri
on viuen.
font: elaboració pròpia a partir de dades del cens de població i habitatges del 2001.
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2.6. Dreceres informatives sobre la delinqüència al barri: evidència
empírica

Als Estats Units, en avaluar el nivell de criminalitat al seu barri, els enques-
tats reaccionen principalment a dreceres visuals –com ara indicis de desor-
dre (Wilson i Kelling, 1982) i les característiques sociodemogràfiques dels
veïns (Quillian i Pager, 2001)–, com també a experiències amb la delin-
qüència, tant si són personals com si han estat transmeses socialment
(Graber, 1980; Tyler, 1984; Warr, 1990). si a Espanya passa el mateix és
una qüestió empírica que mereix una reflexió acurada.

Tot seguit mostrem dades d’estadístiques oficials, el cens de població i habi-
tatges del 2001, l’IcVs i l’Enquesta de victimització de Madrid ciutat (EVMc),
per escatir quina relació hi ha entre la percepció dels residents sobre la delin-
qüència al seu barri i una sèrie de dreceres informatives, indicadors relacionats
amb la criminalitat i característiques individuals. l’anàlisi se centra en els
components de la delinqüència percebuda al barri sobre els quals disposem de
dades –signes de desordre social i físic, característiques sociodemogràfiques,
taxes de criminalitat oficials i victimització personal i familiar–. Als capítols
posteriors es presenten models més elaborats i, si manquen les dades (per
exemple, sobre les xarxes socials i els mitjans de comunicació), l’exposició es
nodreix de la literatura existent, centrada principalment als Estats Units.

2.6.1. Signes de desordre social i físic

El cens de població i habitatges del 2001 ofereix una àmplia evidència empí-
rica que les percepcions sobre la criminalitat als barris mostren una associa-
ció robusta amb les percepcions sobre el desordre cívic –principalment, el
soroll i la brutícia als carrers– i amb els signes de deteriorament físic, com
ara l’estat dels edificis (taula 2.3).(10) la criminalitat percebuda, d’altra
banda, no està relacionada en la mateixa mesura amb tots els problemes del
barri: el nivell de contaminació percebuda, la manca de zones verdes i l’accés
als mitjans de transport són factors relativament poc rellevants. Això no tan
sols indica que els estudis realitzats fan bé de remarcar la importància de

(10) segons skogan (1992, el desordre social és un problema de comportament que implica esdeveniments
més o menys episòdics, mentre que el desordre físic fa referència a condicions continuades que impliquen
signes de negligència i de deteriorament no corregit.
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tauLa 2.3

Regressions logit a enquestats del Cens (més grans de 16 anys).
Delinqüència percebuda al barri,† característiques sociodemogràfiques
individuals i signes de desordre social i físic

I. característIques
IndIvIduaLs

II. desordre socIaL
I físIc percebut

III. efectes fIeos
per províncIes

Dona 1,000 (0,01) 0,996 (–0,13) 0,983 (–0,53)

Edat 0,997** (–3,96) 0,998* (–2,13) 0,999 (–1,44)

Estranger 0,823* (–2,57) 1,011 (0,14) 0,895 (–0,83)

Universitari 0,872** (–3,42) 0,876** (–3,11) 0,877** (–2,74)

Desocupat 1,152** (2,76) 1,122* (2,09) 1,146* (2,27)

Temps de residència 0,996** (–3,60) 0,998* (–2,07) 0,998 (–1,70)

Propietari 0,880** (–3,40) 0,888** (–2,98) 0,872** (–3,06)

Propietari de segona
residència 1,033 (0,89) 1,050 (1,29) 0,999 (–0,01)

Característiques de l’edifici

nombre de pisos 1,123** (26,87) 1,115** (23,08) 1,113** (19,68)

estat de l’edifici 0,847** (–5,04) 0,847** (–4,59)

E declara problemes de...
al veïnat

soroll 1,988** (21,64) 1,906** (18,61)

brutícia 2,463** (29,70) 2,304** (25,20)

contaminació 1,555** (12,61) 1,537** (11,26)

accés a transports 1,455** (9,82) 1,500** (9,52)

zones verdes 1,468** (12,80) 1,443** (11,05)

Logaritme de
versemblança –16.669 –15.014 –12.722

N (enquestats) 31.870 31.870 27.773

Províncies – – 52

els coeficients són els quocients de raons de probabilitat (odds ratio). valors z entre parèntesis. ** p<0,01; * p<0,05.
†variable dependent: «té la casa on viu algun dels problemes següents? [...] delinqüència i vandalisme», 0 = no; 1 = sí.
font: elaboració pròpia a partir de dades del cens de població i habitatges del 2001 (mostra de registres anonimitzats).

determinats signes socials i físics com a fonts d’informació (sampson i
raudenbush, 1999; skogan, 1990), sinó també quan afirmen que els resi-
dents responen acuradament el qüestionari del cens a l’hora de definir les
àrees on viuen (és a dir, que no hi ha «efectes de qüestionari»).(11) A més a

(11) Per «efectes de qüestionari» entenem la interdependència entre preguntes d’una mateixa enquesta, a
causa de la seva col·locació al mateix apartat de l’enquesta o del fet que la seva redacció sigui semblant, com
és el cas de les preguntes del cens del 2001 sobre els problemes de l’habitatge o del barri.
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més, aquestes mesures de desordre són especialment interessants perquè, a
diferència de la criminalitat al barri, poden ser avaluades més directament
pels residents, de manera que els efectes causals, si n’hi ha, són més suscep-
tibles d’anar des dels nivells de desordre social i físic fins a la criminalitat
percebuda al barri, en lloc de fer-ho en sentit contrari. És interessant que
Quillian i Pager (2001) facin servir mesures semblants sobre el desordre
social –soroll i deteriorament del barri, però també adolescents vagarejant
pel carrer i insults– amb resultats igualment semblants.

Pel que fa al paper que té l’incivisme social a l’hora d’explicar la crimina-
litat percebuda al barri, el debat continua sense arribar a cap conclusió
sobre si tots dos fenòmens són el resultat d’unes condicions estructurals
anàlogues (per exemple, la pobresa, la inestabilitat residencial i la des-
igualtat), com es dedueix de la teoria de la desorganització social, o bé si,
al contrari, hi ha una relació causal entre tots dos, com proposen Wilson i
Kelling en la seva hipòtesi de les «finestres trencades» (1982).(12) sigui com
vulgui, cal aïllar l’efecte del desordre observat o percebut si volem explicar
adequadament les percepcions dels residents sobre la criminalitat local i
identificar els diversos components que les conformen.

2.6.2. Característiques sociodemogràfiques

Un altre aspecte que pot influir en els nivells de criminalitat percebuda és la
composició sociodemogràfica de l’entorn dels residents. Aquestes dreceres
informatives solen incloure la composició racial, per edat i per sexe dels barris
(chiricos, hogan i Gertz, 1997), com també el nivell socioeconòmic. no obs-
tant això, com destaquen Quillian i Pager (2001), «la pobresa o la posició
econòmica són més difícils d’avaluar [que la raça, l’edat o el sexe] basant-nos
només en l’aparença física». El treball qualitatiu dut a terme als barris espan-
yols indica que aquestes dreceres s’empren àmpliament per generar i reforçar
estereotips sobre les diverses zones de residència (és a dir, per a la discrimina-
ció geogràfica), de manera que els homes joves d’origen estranger consti-
tueixen el signe més visible i potent d’intimidació i delinqüència per als
autòctons (cachón, 2008; González i Álvarez-Miranda, 2005).

(12) segons aquests autors, el desordre social i físic desencadena l’abandonament de la vida de barri per part
dels residents, la qual cosa, al seu torn, condueix a la desintegració de les comunitats locals i, en última instància,
a un increment dels nivells de delinqüència. Així mateix, aquest tipus d’incivisme pot indicar als futurs delin-
qüents que els residents negligeixen els problemes del barri, el principal dels quals és justament la delinqüència.
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El fet que els estrangers, si més no els originaris de determinades regions,
evoquin sentiments d’inseguretat també és visible a les enquestes nacionals.
En una enquesta feta el 2006 (enquesta 2634 del cIs), el 73% dels enques-
tats que van declarar que al barri on vivien hi havia molta delinqüència,(13)

també declaraven hi havia massa estrangers. Quan se’ls preguntava directa-
ment sobre el nexe delinqüència-immigració en reiterades enquestes de sec-
ció creuada iniciades el 1993 (Actituds dels espanyols cap als immigrants,
AsEP), els enquestats estaven cada cop més d’acord amb l’afirmació
següent: «creu vostè que els immigrants de països menys desenvolupats [...]
han contribuït a l’augment de la delinqüència a Espanya?» (gràfic 2.4). A
més a més, el fet que la composició ètnica o nacional d’un barri sigui una
característica molt visible, si més no per comparació al nivell de delinqüèn-
cia i vandalisme (Quillian i Pager, 2001), i que les percepcions sobre la
delinqüència estiguin tan fortament associades amb el nombre percebut
d’estrangers (taula 2.4) –fins i tot més que no pas la proporció real (taula
2.5)– apunta a la utilització, per part dels residents, d’una drecera informa-
tiva clau. si aquesta drecera es fa servir amb precisió o no és una qüestió
ben diferent, ja que, si més no el 2006, en avaluar la proporció d’estrangers
a les seves comunitats, hi havia grups que els residents els «comptaven
doble» (per exemple, els andins, els xinesos i els homes joves), alhora que
n’ignoraven d’altres (la gent gran i els ciutadans de la UE-25).(14)

És menys marcada l’atribució de l’estereotip de zona insegura a barris
econòmicament desafavorits (si més no com a procés conscient). D’una
banda, la valoració dels residents sobre els ingressos dels seus veïns amb
prou feines influeix en les seves percepcions de la delinqüència al barri
(taula 2.4), per comparació a la seva avaluació de la fiabilitat dels veïns i
del desordre social local (per exemple, considerar que la zona està cui-
dada). D’altra banda, les mesures objectives sobre el nivell socioeconòmic
de les zones exerceix un efecte més gran en la delinqüència percebuda pels
residents que no pas la seva estimació dels ingressos dels veïns (taula 2.5).

(13) s’hi deia, exactament: «Al veïnat hi ha molta delinqüència». El veïnat es defineix d’acord amb la regla
dels 15 minuts caminant. les respostes possibles són: (1) gens d’acord; (2) poc d’acord; (3) bastant d’acord,
i (4) molt d’acord.
(14) Aquest resultat es basa en una anàlisi de regressió de mínims quadrats ordinaris que prediu les percepci-
ons dels residents sobre la magnitud de la població estrangera emprant les proporcions observades de grups
nacionals i demogràfics específics.
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grÀfIc 2.4

Tendències en el nexe delinqüència-immigració percebut pels residents.
Espanya, 1993-2007
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finalment, la delinqüència percebuda al barri també està relacionada
amb la proporció d’homes joves respecte a la població total, tot i que la
manca d’informació sobre els nivells reals de delinqüència per barri impe-
deix verificar si els residents utilitzen bé aquesta informació com a indica-
dor de la delinqüència local. Podria ser que, al contrari, aquesta relació
estigués mitjançada per altres dreceres informatives (per exemple, adoles-
cents que mouen fressa, cosa que al seu torn incrementa la delinqüència
percebuda) o fins i tot per autèntics comportaments desviats (com ara
adolescents responsables d’actes vandàlics, que al seu torn incrementen la
delinqüència percebuda). Amb independència que aquestes dreceres infor-
matives influeixin directament en els indicadors subjectius de delinqüència
o en l’efecte de les taxes de criminalitat observades, aquests resultats vali-
den la inclusió de les característiques sociodemogràfiques de les àrees
locals a l’hora d’explicar la criminalitat percebuda, encara que només
sigui com a variables de control (Quillian i Pager, 2001).
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tauLa 2.4

Model multinivell amb individus (nivell 1) i seccions censals (nivell 2).
Delinqüència percebuda al barri† i composició sociodemogràfica
percebuda de les seccions censals

constant 2,295*** (0,059)

Nivell 1: enquestats

percepcions sobre la zona (local)

Hi ha molts estrangers 0,222*** (0,01)

els veïns tenen diners 0,019 (0,011)

ben equipada 0,015 (0,013)

els veïns es coneixen –0,017 (0,011)

ben cuidada –0,072*** (0,013)

els veïns són dignes de confiança –0,232*** (0,013)

Enquestats 7.373

Seccions censals 945

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. errors típics entre parèntesis.
† variable dependent: «a la zona hi ha molta delinqüència».
font: elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta 2634 del cIs (2006).

tauLa 2.5

Model multinivell amb individus (nivell 1) i seccions censals (nivell 2).
Delinqüència percebuda al barri† i composició sociodemogràfica
percebuda i objectiva de les seccions censals

constant 1,400*** (0,131)

Nivell 1: enquestats

percepcions sobre la zona (local)

Hi ha molts estrangers 0,242*** (0,011)

els veïns tenen diners –0,018* (0,011)

Nivell 2: seccions censals

% estrangers 0,002 (0,002)

estatus socioeconòmic –0,217** (0,096)

% joves (15-29 anys) 0,025*** (0,006)

Enquestats 7.726

Seccions censals 931

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. errors típics entre parèntesis.
† variable dependent: «a la zona hi ha molta delinqüència».
font: elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta 2634 del cIs (2006).
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2.6.3. Taxes de criminalitat real

lògicament, la delinqüència real influeix en les percepcions sobre la
delinqüència, tant si és mitjançant experiències personals directes (és a
dir, victimització) com de fonts secundàries (per exemple, estadístiques
oficials, xarxes socials o mitjans de comunicació). com és habitual en
altres fenòmens socials (Kasperson et al., 1988), però, la informació
sobre la delinqüència en un barri es troba distorsionada significativa-
ment durant el procés de registre i difusió (Barnum i Perfetti, 2010;
Biderman i reiss; 1967; Goode i Ben-Yehuda, 1994; Tyler, 1984). Això
s’aplica a la informació aplegada mitjançant l’experiència directa (per
exemple, l’efecte telescopi i l’efecte del deteriorament dels records), els
organismes policials (per exemple, el biaix en la tasca de la policia i en les
dades que aporta) i les xarxes socials i els mitjans de comunicació (per
exemple, els efectes d’amplificació social o pànic moral). la fiabilitat
dels diversos indicadors de criminalitat varia enormement, amb els
homicidis registrats en un dels extrems (sampson, 1987; sherman i
Glick, 1984) i les xarxes socials i els mitjans de comunicació a l’extrem
oposat (cachón, 2008; Warr, 2000).

Determinar fins a quin punt les percepcions reflecteixen la realitat és vital
per desenvolupar models empírics adequats, tenint en compte que: (1) una
disparitat clara entre les percepcions i la realitat voldria dir que caldria
estudiar-les separadament; (2) si la correspondència és robusta, voldria
dir que els determinants de la delinqüència al barri són predictors raona-
blement bons de les percepcions dels veïns, i (3) una coincidència perfecta
implicaria que l’estudi de la delinqüència percebuda, en lloc de només
l’observada, podria resultar un esforç fútil (McPherson, 1978). Amb
aquesta reflexió ben present, els apartats següents comparen la delinqüèn-
cia percebuda al barri amb un conjunt d’estadístiques oficials i d’enquestes
de victimització. s’espera que les percepcions sobre la delinqüència no
siguin un «reflex de la realitat» (Quillian i Pager, 2001), sinó més aviat una
aproximació a aquesta realitat (Bursik i Grasmick, 1993), de manera que
sigui raonablement justificat el fet de considerar els determinants clàssics
de la delinqüència al barri com a causes potencials de la delinqüència per-
cebuda al barri, alhora que queda molt d’espai per a factors explicatius
complementaris.
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Estadístiques oficials

recerques anteriors han establert que les percepcions sobre la delinqüèn-
cia i les estadístiques oficials sobre la delinqüència estan correlacionades,
tot i que la fortalesa de la relació varia molt d’un cas a l’altre. D’acord
amb McPherson (1978), a escala de barri es dóna una correspondència, en
termes generals, entre les taxes de criminalitat oficials i les percepcions
dels enquestats sobre la gravetat del problema de la delinqüència i la por
d’anar sols de nit. la majoria d’estudis, però, informen de nivells mode-
rats d’associació (Garofalo, 1979; skogan, 1986) que persisteixen després
d’haver aïllat l’efecte de les característiques individuals i de la comunitat
(Quillian i Pager, 2001). Tot i que les estadístiques oficials sobre criminali-
tat a Espanya són escasses i molt inadequades per als estudis sobre els
barris, les anàlisis que s’han dut a terme a escala provincial i de districte
apunten en la mateixa direcció: una correlació robusta i estadísticament
significativa que s’afebleix gradualment a mesura que les dimensions de la
unitat d’anàlisi van minvant.

Escala provincial: dades registrades per la policia

En el context espanyol, la percepció de la delinqüència està robustament
correlacionada amb diferents tipus de crim a escala provincial (taula
2.6), i per tant les províncies urbanitzades i econòmicament desafavori-
des presenten els nivells més elevats de criminalitat, tant registrada com
percebuda. De la mateixa manera que en recerques anteriors sobre la
por a la delinqüència (conklin, 1975), els delictes instrumentals –nor-
malment comesos per desconeguts i que resulten molt poc predictibles–
com ara robatoris, delictes contra la propietat i robatoris de cotxes, estan
més estretament relacionats amb la valoració dels residents sobre la
delinqüència i el vandalisme que no pas els delictes violents i expressius
(per exemple, els homicidis). Quant als delictes sexuals, no es presten a
una interpretació clara, ja que el concepte inclou delictes sovint relacio-
nats amb el desordre públic i la desorganització social, com ara la pros-
titució, i altres normalment denominats «expressius», com la violació i
l’assetjament sexual.
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tauLa 2.6

Correlacions de Pearson. Taxes de criminalitat registrades (2002)
i la delinqüència percebuda al barri (2001) a les províncies espanyoles
(N=50)

taees de crImInaLItat regIstrades deLInqüèncIa percebuda†

cens 2001

delictes greus 0,749**

delictes lleus 0,752**

Homicidis 0,541**

atracaments 0,728**

robatori de cotxes 0,826**

delictes contra la propietat 0,706**

delictes sexuals 0,571**

* significativitat a un nivell de 0,1; ** significativat a un nivell de 0,05.
† percentatge de residents que consideren que la delinqüència i el vandalisme constitueixen un problema al barri
on viuen.
font: elaboració pròpia a partir de dades del ministeri de l’Interior i del cens del 2001.

En tot cas, ateses les dimensions de les províncies a Espanya –una mediana
de població de 650.000 habitants–, qualsevol generalització d’aquests
resultats al context dels barris s’hauria de fer amb molta prudència. D’una
banda, la mida de les províncies garanteix l’existència de regularitats
socials d’una manera que no és a l’abast d’unitats geogràfiques més reduï-
des. D’altra banda, el pas de províncies a barris pot alterar considerable-
ment la rellevància dels determinants de la delinqüència. l’efecte de la
densitat de població sobre la delinqüència observada i percebuda, per
exemple, és el predictor principal de les diferències entre províncies
(rodríguez-Andrés, 2003), però té només un paper secundari a l’hora
d’explicar les diferències al si de les grans ciutats (choldin, 1978).

A escala de districte: dades registrades per la policia, l’Enquesta
de victimització de Madrid ciutat i altres dades oficials

s’ofereixen dades addicionals sobre la ciutat de Madrid, amb els seus 21
districtes com a unitat d’anàlisi (taula 2.7). les percepcions sobre la delin-
qüència indiquen una correlació moderada amb una sèrie de dades ofi-
cials sobre la delinqüència, com ara taxes de criminalitat, detencions i
intervencions de la policia. no obstant això, aquestes correlacions
s’afebleixen considerablement –una mitjana que oscil·la entre el 10% i el
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50%– si n’excloem el districte centre, que d’acord amb els enquestats i amb
diverses fonts oficials és el més afectat per la delinqüència. També podem
observar una associació estadísticament significativa i moderada amb les
trucades d’emergència, una mesura sobre la delinqüència que es veu menys
afectada per les «xifres ocultes» de la delinqüència no denunciada
(Biderman i reiss, 1967). Per comparació a la interposició d’una denúncia
a la policia, el contacte amb les centraletes d’emergència és una acció rela-
tivament exempta de costos –cosa que redueix considerablement la varia-
ció en la disposició dels ciutadans a informar d’un esdeveniment– i, a més,
limita la possibilitat que s’oculti o es filtri informació (Warner i Pierce,
1993).

tauLa 2.7

Correlacions de Pearson. Taxes de criminalitat registrades i la
delinqüència percebuda al barri (2001) als districtes de la ciutat
de Madrid (N=21)

font tIpus de deLIcte deLInqüèncIa percebuda†

cens 2001

Registres de la policia
local (1999)

delicte greu 0,474**

delicte lleu 0,460**

delicte amb contacte 0,453**

delicte sexual 0,461**

atracaments: estrebades 0,463**

altres atracaments 0,406*

robatori de béns personals 0,210

delicte contra la propietat 0,326

robatoris de vehicles 0,135

altres delictes greus 0,320

Altres indicadors sobre la
delinqüència (2008)

proporció de residents detinguts 0,473**

Intervencions de la policia 0,518**

trucades a emergències 0,453**

* significativitat a un nivell de 0,1; ** significativitat a un nivell de 0,05.
† percentatge de residents que consideren que la delinqüència i el vandalisme constitueixen un problema al barri
on viuen.
font: elaboració pròpia a partir de dades del cens del 2001, els registres de la policia local i Huesca i ortega
(2007).
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Encara que els districtes s’acosten més a la unitat d’estudi que ens inte-
ressa, la comunitat local, hem de ser prudents a l’hora d’extrapolar els
resultats dels 21 districtes de Madrid als seus 128 barris o, encara més, a
les 34.000 seccions censals d’Espanya. Al capdavall, els districtes de
Madrid són massa pocs i massa grans (la mediana és de 140.000 habitants,
per comparació als 30.000 habitants dels barris i els 1.200 de les seccions
censals).

2.6.4. Experiències de delinqüència personals i transmeses socialment

ha estat demostrat a bastament que el fet d’haver estat víctima d’un delicte
exerceix una influència poderosa sobre la percepció de la delinqüència que
tenen els residents. Per exemple, Graber (1980) mostra que l’experiència
personal constitueix una font important d’informació sobre la criminali-
tat, superada només per les converses (és a dir, les xarxes socials) i els
mitjans de comunicació. segons Quillian i Pager (2001), el fet de ser la
víctima d’un delicte (és a dir, la victimització) sembla una variable clau per
predir la delinqüència percebuda al barri, juntament amb indicadors de
desordre social com ara el soroll, els insults o la presència de persones
sospitoses al carrer. Block i long (1973) van constatar que les avaluacions
subjectives sobre el potencial de victimització estaven relacionades signifi-
cativament amb els nivells de criminalitat, tot i que també assenyalaven
que «no sembla haver-hi cap relació sistemàtica entre un tipus específic de
victimització i un tipus específic de probabilitat subjectiva».

Tot i així, donat que només una petita part de la població és victimitzada
amb regularitat, almenys en contextos amb nivells baixos de delinqüència
(skogan, 1986), l’efecte general és necessàriament limitat. A Espanya, on
les taxes de victimització són excepcionalment baixes (Dijk, Kesteren i
smit, 2007; oficina de les nacions Unides contra la Droga i el Delicte
[UnoDc], 2010), la majoria d’enquestats han de recórrer a dreceres
informatives, com ara experiències personals o d’amics amb delictes no
violents i històries sobre delictes violents procedents de fonts remotes i no
gaire fiables (cachón, 2008). Els mitjans de comunicació constitueixen un
potent mecanisme d’amplificació pel que fa a la delinqüència (Warr, 2000),
però són molt escasses les ocasions en què ofereixen informació fiable
sobre delictes que passen als barris concrets. Això és degut al fet que les



conceptuaLItzacIó, mesurament I eepLIcacIó de La crImInaLItat percebuda aLs barrIs 89

notícies se solen centrar en els esdeveniments més xocants, greus i escas-
sos, com ara els homicidis, que gairebé sempre s’esdevenen en una altra
banda (skogan i Maxfield, 1981). A aquest respecte, liska i Baccaglini
(1990) exposen que la por dels residents a la delinqüència al barri es troba
influïda per històries sobre la delinqüència, però només si fan referència
específicament al barri; les històries d’aquest tipus que passen a altres llocs
poden fins i tot tenir l’efecte de reduir la por dels veïns, ja que «se senten
segurs per comparació als altres».

fins a quin punt les percepcions individuals sobre la delinqüència al barri
estan condicionades per experiències de victimització i històries sobre
delinqüència? En bona part això depèn de diverses característiques dels
delictes en qüestió, com ara la rellevància geogràfica (les històries sobre
delinqüència local pesen més que els esdeveniments nacionals; heath,
1984) i la fiabilitat de la informació procedent de tercers (les experiències
pròpies més que les xarxes de primer grau i aquestes darreres, al seu torn,
més que els rumors locals); la gravetat (els delictes violents pesen més que
no pas la petita delinqüència; Warr, 2000); l’aleatorietat (els delictes ins-
trumentals més que els expressius; Goode i Ben-Yehuda, 1994), i el risc
percebut de victimització (els robatoris més que els homicidis; rountree,
Augustune i Bryan, 2005; Warr i stafford, 1983). Pel que fa a les percep-
cions dels residents sobre la criminalitat al barri, les enquestes de victimit-
zació fetes en el context espanyol han demostrat que aquestes percepcions
estan condicionades principalment per episodis de victimització perso-
nals, greus, habituals i instrumentals que tenen lloc al seu domicili o a la
vora de casa.

International Crime Victims Survey (2005): dades sobre Espanya

com podíem esperar, les persones que han patit delictes a casa seva o al
veïnat se sentien significativament menys segures a les seves zones un cop
ja és fosc (IcVs, 2005). De fet, el 70% de les persones victimitzades dues
vegades o més afirmaven sentir-se una mica insegures o molt insegures,
mentre que aproximadament la mateixa proporció de persones que no
ho havien estat mai se sentien bastant segures o molt segures (gràfic 2.5).
com podem veure a la taula 2.8, les víctimes de delictes instrumentals
tenen més por d’anar soles pel carrer de nit, presumiblement perquè es
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tracta de «delictes del carrer». sembla que és el cas en comparar els
robatoris (el delicte instrumental arquetípic) amb les agressions i els
delictes sexuals, que normalment es consideren delictes expressius, la
qual cosa coincideix amb recerques anteriors que mostren que el roba-
tori amb agressió té un efecte directe sobre la percepció del risc i un
efecte contrari indirecte sobre la supervisió informal (Bellair, 2000).
D’acord amb el que havíem esperat, la gravetat del delicte també és relle-
vant, tant pel que fa al valor (el robatori d’un cotxe té més impacte que
el robatori d’una bicicleta o una moto) com al grau de violència que
l’acompanya (els atracaments tenen més importància que no pas els
robatoris sense violència).

grÀfIc 2.5

Victimització i por a la delinqüència a l’enquesta ICVS (2005)
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font: elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta Icvs (2005).

no obstant això, resulta sorprenent que els robatoris als habitatges no
provoquin encara més por entre els enquestats –els atracaments i el roba-
tori de béns personals, per exemple, estan més correlacionats amb la por a
la delinqüència–. És cert que els robatoris als habitatges rarament com-
porten danys personals o atacs violents (Miethe i Mcclorkle, 1998), però
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recerques fetes als Estats Units han constatat que els robatoris als habitat-
ges superen tots els altres delictes en termes de por, en bona part perquè
«es consideren relativament greus i, al mateix temps, força probables»
(Warr i stafford, 1983). Podria ser que els costos associats als robatoris als
habitatges siguin menors a Espanya que als altres països, o si més no que
als Estats Units, o bé que els enquestats espanyols, fins i tot els que han
estat victimitzats, considerin que els robatoris als habitatges són força
infreqüents, ja que la incidència que tenen a Espanya és excepcionalment
baixa per comparació als altres països i a altres tipus de delicte (IcVs,
2005).

tauLa 2.8

La por a la delinqüència i a la victimització segons el tipus de delicte
(N=1.975)

reLacIó bIvarIada amb
La por a La deLInqüèncIa † InformacIó addIcIonaL

L’enquestat ha estat víctima de... khi quadrat
taxa

de victimització
(% enquestats)

victimitzats
a casa o a prop

(% de Les víctimes)

conseqüències
moLt greus

(% de Les víctimes)

atracament 0,000001** 1,3 51,4 37,2

robatori de béns personals 0,000007** 2,1 38,4 26,1

robatori dins el cotxe 0,000011** 2,7 63,1 16,0

Intent de robatori a
l’habitatge 0,000755** 0,4 100 26,3

robatori de cotxe 0,001449** 1,0 72,3 39,0

robatori a l’habitatge 0,001505** 0,8 100 40,1

agressió 0,010756* 1,6 40,7 33,9

robatori de bicicleta 0,096579 0,7 76,9 22,1

delicte sexual 0,259164 0,3 42,5 70,7

robatori de motocicleta 0,403796 0,3 87,1 47,7

* significativitat a un nivell de 0,05; ** significativitat a un nivell de 0,01.
† «se sent insegur(a) al seu barri de nit?»
font: elaboració pròpia a partir de l’enquesta International crime victims survey (2005).

L’Enquesta de victimització de Madrid ciutat (2008)

les anàlisis basades en aquesta enquesta mostren que les víctimes de
delictes no tan sols estan més preocupades a l’hora de caminar soles de
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nit, sinó que també perceben que el seu barri és menys segur (gràfic 2.6a).
Així i tot, les experiències de victimització són especialment rellevants si
tenen lloc al districte de la persona enquestada (gràfic 2.6b), mentre que
no mostren correlació si es transmeten a través de la família nuclear (gràfic
2.6c). s’observen els mateixos resultats a escala de districte (taula 2.9), en
què els delictes patits directament pels enquestats són els més correlacio-
nats amb la percepció de la delinqüència al barri.

la taula 2.10 presenta evidència empírica del fet que si hom ha patit un
episodi de delinqüència, això és especialment rellevant per a la crimina-
litat percebuda al barri, però no per a altres problemes de la zona. la
taula mostra que les experiències de victimització estan correlacionades,
principalment, amb la delinqüència i el vandalisme percebuts al barri, i
només secundàriament amb les percepcions de desordre cívic (com ara
insults, prostitució o problemes de sorolls) i amb el deteriorament físic
(mobiliari públic en mal estat, vehicles abandonats o immobles ocupats
il·legalment).

grÀfIc 2.6

Delinqüència percebuda al barri i victimització segons l’Enquesta
de victimització de Madrid ciutat (2008)

a. L’ENQUESTAT HA ESTAT
VÍCTIMA D’UN DELICTE?

b. L’ENQUESTAT HA ESTAT
VÍCTIMA D’UN DELICTE
AL SEU DISTRICTE?

c. ALGUN FAMILIAR DE
L’ENQUESTAT HA ESTAT
VÍCTIMA D’UN DELICTE?

VíctimaNo víctima

d’1 a 4 de 5 a 6 de 7 a 10

VíctimaNo víctima

0

20

40

60

80

100

VíctimaNo víctima

0

20

40

60

80

100

0

20

40

60

80

100

P
er

ce
nt

at
ge

d
’e

nq
ue

st
at

s

P
er

ce
nt

at
ge

d
’e

nq
ue

st
at

s

P
er

ce
nt

at
ge

d
’e

nq
ue

st
at

s

nota: 1 = no hi ha delinqüència; 10 = n’hi ha molta.
font: elaboració pròpia a partir de l’evmc (2008).
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tauLa 2.9

Correlacions de Pearson. Delinqüència percebuda al barri i taxes de
victimització als districtes de Madrid ciutat (N=21)

tIpus de deLIcte
enquesta de vIctImItzacIó de madrId cIutat (evmc, 2008)

deLInqüèncIa
percebuda†

cens (2001)

deLInqüèncIa
percebuda‡

evmc (2008)

residents

% afirmen que el districte és el més perillós de la ciutat 0,869** 0,530**

delinqüència percebuda al barri (escala 1-10) 0,706** 1,000**

% victimitzats (a qualsevol lloc) 0,422* 0,401*

% victimitzats (al districte) 0,602** 0,661**

% membres de la llar victimitzats (a qualsevol lloc) 0,082 –0,015

nombre de delictes patits (a qualsevol lloc) 0,303 0,365

nombre de delictes patits al districte 0,483** 0,656**

enquestats

% victimitzats al districte 0,488** 0,390*

* significativitat a un nivell de 0,1; ** significativitat a un nivell de 0,05.
† «percentatge de residents que consideren que la delinqüència i el vandalisme constitueixen un problema al barri
on viuen».
‡ «fins a quin punt és generalitzada la delinqüència al barri on viu?» (escala 0-10).
font: elaboració pròpia a partir de dades del cens (2001) i de l’enquesta de victimització de madrid ciutat (2008).

com a conclusió, en el context espanyol les percepcions sobre la crimina-
litat al barri presenten una sòlida associació amb els indicadors reals de la
criminalitat, tant si fem servir estadístiques oficials com experiències de
victimització esmentades pels mateixos afectats. Els delictes instrumen-
tals, greus i locals, especialment si s’han patit en persona, són els que més
influeixen en les percepcions dels residents. Això no obstant, tenint en
compte el nivell d’agregació al qual s’ha observat la relació –a escala pro-
vincial, individual i de districte–, és important ser prudents a l’hora de
traslladar aquests resultats als àmbits del barri o les seccions censals –que
continuen sent les àrees geogràfiques d’interès al llarg de tot el llibre. En
tot cas, atesa la naturalesa moderada de la relació, hem de ser prudents
davant la temptació d’equiparar la criminalitat percebuda amb la real
(Bursik i Grasmick, 1993).

Aquesta associació robusta, tot i que modesta, amb una sèrie de delictes
instrumentals i «del carrer» té diverses implicacions que cal reconèixer. la
primera i més remarcable és que un marc explicatiu sobre la criminalitat
real pot servir igualment, si s’adopten determinades mesures de precaució,
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tauLa 2.10

Correlacions de Pearson. Victimització local i percepcions sobre els
problemes al barri

percepcIons sobre eLs probLemes
deL barrI (escaLa 0-10)

vIctImItzacIó: nombre
de deLIctes†

nombre
d’enquestats

delinqüència (robatoris, amenaces i agressions) 0,145** 8.240

vandalisme 0,116** 8.262

baralles i insults 0,088** 8.251

contaminació 0,069** 8.280

soroll 0,065** 8.288

carrers mal il·luminats 0,065** 8.277

mobiliari públic en mal estat 0,064** 8.278

tràfic de drogues 0,058** 7.754

gent que beu al carrer 0,048** 8.194

presència de rodamons 0,041** 8.234

venda ambulant il·legal 0,040** 8.183

comportaments racistes 0,038** 8.006

prostitució 0,025* 8.084

gossos solts 0,022* 8.216

violència domèstica 0,021 7.713

vehicles abandonats 0,017 8.072

Habitatges ocupats il·legalment 0,011 7.963

* significativitat a un nivell de 0,1; ** significativitat a un nivell de 0,05.
† nombre de delictes que els enquestats han patit al barri.
font: elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta de victimització de madrid ciutat (2008).

per explicar un component de la criminalitat percebuda al barri. En segon
lloc, un model sobre els determinants de les percepcions sobre la delin-
qüència hauria d’incloure, a més de mesures sobre la criminalitat real, les
dreceres informatives convencionals a les quals recorren els residents per
avaluar les taxes de criminalitat locals. D’altra banda, aquests models
s’haurien de centrar principalment en els delictes instrumentals i els seus
determinants, tot deixant de banda els delictes expressius, la lògica dels
quals pot ser marcadament diferent. Per tant, aquest estudi pretén investi-
gar la «delinqüència del carrer» i les reaccions que provoca entre els resi-
dents, en lloc de les reaccions davant els delictes «d’interior». finalment, i
com a preàmbul d’apartats posteriors, el perfil de la víctima i del delin-
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qüent són especialment rellevants, encara que només sigui perquè els
delinqüents tendeixen a cometre delictes i les víctimes tendeixen a patir-los
a les seves zones de residència o a la vora d’on viuen (Pyle, 1974), i perquè
el fet de ser víctima d’un delicte té un impacte significatiu en la percepció
de la delinqüència al barri (Quillian i Pager, 2001).

2.7. Què sabem dels delinqüents?

la informació sobre els delinqüents és crucial per desenvolupar i interpretar
correctament els models empírics sobre la delinqüència percebuda al barri,
no tan sols perquè els delinqüents sovint viuen al barri o bé a prop dels
barris on perpetren els seus delictes, sinó també per la interacció dels resi-
dents amb grups popularment considerats proclius a la delinqüència (com
ara els estrangers o els homes joves), independentment que realment siguin
delinqüents. Tot seguit presentem la informació sobre les característiques
visibles –com ara el sexe, l’edat i la nacionalitat– de les persones condemna-
des o empresonades. Malauradament, les estadístiques disponibles es limi-
ten a aquestes variables i la informació sobre els presos es veu restringida
–cada vegada més– per motius tècnics i polítics (Aebi i linde, 2010).

D’una manera semblant a altres països desenvolupats, a Espanya la presèn-
cia d’homes i joves entre els delinqüents és desproporcionadament alta.
Aproximadament el 90% dels condemnats i empresonats són homes, i la
proporció de persones que reben sentències condemnatòries es redueix uni-
formement amb l’edat (gràfic 2.7). A diferència d’alguns països, sobretot els
Estats Units (rumbaut, 2008), els ciutadans estrangers estan clarament
sobrerepresentats a les estadístiques sobre delinqüència, com ara el nombre
de detinguts (García, 2000), la taxa de condemnats (gràfic 2.8) i la població
empresonada. El 2009, per exemple, a la majoria de tipus de delictes, prop
del 30% dels condemnats eren de nacionalitat estrangera, mentre que la seva
proporció en la població espanyola era, segons el padró municipal, del 12%.
D’acord amb el que podíem esperar, els autòctons estaven sobrerepresentats
entre els delictes de coll blanc (és a dir, corrupció, delictes empresarials,
suborns, malversació o desfalc), mentre que els estrangers estaven notable-
ment sobrerepresentats en els delictes relacionats amb drogues i el robatori
de béns particulars. la pregunta de si aquestes diferències es mantenen tot i
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que s’aïlli l’efecte d’altres factors, com ara la discriminació potencial per
part dels organismes policials, continua oberta.

grÀfIc 2.7

Taxes de condemnats per grup d’edat (2009)
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font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut nacional d’estadística.

grÀfIc 2.8

Taxes de condemnats per nacionalitat (2009)
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2.8. Què sabem de les víctimes?

la informació sobre les víctimes és igualment vital per construir els
models empírics de la criminalitat percebuda al barri, sobretot perquè
els models dels capítols empírics no poden tenir en compte l’efecte de les
taxes de criminalitat reals. Tot seguit presentem el perfil de les víctimes,
amb una atenció especial a les característiques sociodemogràfiques habi-
tuals (és a dir, sexe, edat, ingressos, classe, nivell educatiu i estatus migra-
tori).

El perfil de les víctimes es pot derivar de diverses enquestes. D’acord amb
l’International crime Victims survey (IcVs, 2005), la probabilitat de ser
víctima d’un delicte té una correlació negativa amb l’edat i amb el fet de
ser dona (taula 2.11). com que la majoria dels delictes els cometen homes
joves –tant a Espanya com als altres països del món–, aquests resultats
coincideixen amb l’argument que «les persones tendeixen a victimitzar
persones que són com elles». cal destacar, però, que les diferències d’edat
i de sexe són més intenses (i, per tant, tenen més capacitat de predicció) a
la banda dels delinqüents. l’enquesta IcVs també mostra que els enques-
tats benestants tenen més possibilitats de ser víctimes de delictes la recom-
pensa potencial dels quals és més alta (robatori de vehicle i robatori a
l’habitatge), mentre que els robatoris de què tendeixen a ser víctimes els
menys benestants són d’objectes de valor més baix (carterisme i robatori
d’objectes al cotxe).

Els resultats de l’Enquesta de victimització de Madrid ciutat (EVMc)
mostren algunes diferències amb els de l’IcVs. les dones tenen més
probabilitats d’haver estat víctimes d’un delicte, no hi ha diferències
significatives quant a l’edat o la nacionalitat, i tant les persones de
classe mitjana-alta com els titulats universitaris tenen menys probabi-
litats de patir un delicte (taula 2.12). com a l’IcVs, però, les diferèn-
cies per característiques sociodemogràfiques són relativament poc
rellevants.
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tauLa 2.11

Característiques de les víctimes segons l’enquesta International Crime
Victims Survey (2005)

casos dona
(%)

edat
(mItJana)

anys
d’estudIs
(mItJana)

renda:
50%

superIor (%)

orIgen
ImmIgrant

(%)

robatori del
cotxe*

n 1.648 50 44,5 11,8 69,2 3,9

s 20 37 45,3 12,5 76,3 1,1

robatori dins el
cotxe*

n 1.610 50 44,7 11,8 69,3 3,9

s 55 49 39,8 12,5 67,3 5,6

robatori a
l’habitatge

n 2.015 52 46,7 11,4 62,6 3,9

s 17 44 44,4 11,9 86,7 0,0

atracament
n 2.003 52 46,8 11,4 62,8 3,9

s 27 47 43,4 10,8 63,8 5,1

robatori de béns
personals

n 1.979 52 46,9 11,4 63,2 3,9

s 43 63 41,3 11,3 46,3 2,0

n = no; s = sí.
* només s’inclouen els propietaris de vehicles.
font: elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta Icvs (2005).

tauLa 2.12

Característiques de les víctimes a l’Enquesta de victimització de
Madrid ciutat (2008)

dona
(%)

edat
(mItJana)

unIversItarIs
(%)

cLasse socIaL
subJectIva

mItJana-aLta
(%)

estrangers
(%)

durada de
La resIdèncIa:

>5 anys (%)

victimitzats
al districte

no 52,8 46,1 22,1 13,3 15,1 8,1

sí 59,3 47,5 18,5 9,5 14,7 8,0

nombre
d’enquestats 8.329 8.329 3.520 7.871 8.329 8.329

font: elaboració pròpia a partir de dades de l’evmc (2008).

Un altre aspecte especialment interessant per als criminòlegs urbans té a
veure amb el lloc on els enquestats van ser víctimes d’un delicte, ja que hi
ha una sèrie d’estudis que parteixen de la premissa que els delinqüents, les
víctimes o tots dos viuen a la vora del lloc on tenen llocs els delictes
(sampson, 1987). A l’IcVs, la majoria dels delictes tenien lloc a la mateixa
casa de la víctima o a la vora. En aquesta enquesta, era el cas de 7 de cada
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10 robatoris de vehicles, la meitat dels robatoris dins els vehicles, 8 de cada
10 robatoris de motocicletes, 3 de cada 4 robatoris de bicicletes, 4 cada 10
atracaments i un terç dels robatoris de béns personals. D’una manera sem-
blant, a l’EVMc, dues terceres parts dels enquestats van ser víctimes de
delictes al seu mateix barri. Per tant, és raonable estendre a Espanya, i
concretament a Madrid, el supòsit àmpliament acceptat que els delictes
solen produir-se a prop de la casa de les víctimes.

2.9. Característiques sociodemogràfiques i delinqüència percebuda
al barri. L’aïllament dels efectes individuals i comunitaris

Un darrer aspecte que mereix reflexió és la relació entre les característi-
ques sociodemogràfiques habituals, com ara el sexe, l’edat, els ingressos, la
classe i l’estatus migratori, d’una banda, i la por a la delinqüència al barri,
de l’altra, un cop es mantenen constants les experiències de victimització.
En general, els resultats de totes dues enquestes són força semblants. A
l’IcVs, són les dones les que se senten especialment insegures, un resultat
que s’intensifica quan introduïm en el model les experiències de victimit-
zació (taula 2.13). Els enquestats de més edat i els que tenen un nivell
educatiu més baix també se senten menys segurs, tot i que, per compara-
ció, l’efecte sobre aquests grups és reduït. Per la seva banda, a l’EVMc les
dones, els autòctons i les persones amb menys nivell educatiu són els qui
perceben un nivell més alt de delinqüència al barri, mentre que l’edat i la
classe social hi tenen un paper menor (taula 2.14). com podíem esperar
segons recerques fetes anteriorment (rountree, Augustine i Bryan, 2005),
el coeficient més significatiu a totes dues enquestes és el nombre
d’experiències de victimització al barri. Aquests resultats coincideixen
amb els d’estudis anteriors, en el sentit que hi ha més dones que no pas
homes que perceben nivells més alts de risc (chiricos, hogan i Gertz,
1997), les persones grans tenen una mica més de por (ferraro i laGrange,
1992) i la classe social o els ingressos presenten resultats dispars (clemente
i Kleiman, 1977; rountree i land, 1996). Els resultats també coincideixen
amb Quillian i Pager (2001): a la seva anàlisi, un cop aïllat l’efecte de les
experiències de victimització, les dones perceben un nivell significativa-
ment més alt de delinqüència al barri, però ni l’edat ni els ingressos ni
l’educació hi tenen una influència significativa.
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tauLa 2.13

Anàlisi de regressió de mínims quadrats ordinaris (MQO). Seguretat en
caminar sols pel barri de nit† i característiques sociodemogràfiques
bàsiques

constant 3,347 ** (0,193)

edat –0,004 * (0,002)

dona –0,271 ** (0,055)

grup d’ingressos 0,023 (0,062)

anys d’estudis 0,015 * (0,007)

origen immigrant 0,151 (0,139)

nombre d’experiències personals de victimització al barri –0,277 ** (0,035)

r² 0,085

n 1.108

errors típics entre parèntesis. significativitat: * < 0,05; ** <0,01.
† 1= molt insegur; 4 =molt segur.
font: elaboració pròpia a partir de l’enquesta Icvs (2005).

tauLa 2.14

Anàlisi de regressió de mínims quadrats ordinaris (MQO). Delinqüència
percebuda al barri† i característiques sociodemogràfiques bàsiques

constant 1,607 ** (0,093)

edat 0,000 (0,001)

dona 0,091 * (0,037)

classe social 0,033 (0,020)

nivell educatiu –0,032 ** (0,008)

ciutadà estranger –0,124 ** (0,041)

nombre d’experiències personals de victimització al barri 0,385 ** (0,049)

r² 0,03

n 3.280

errors típics entre parèntesis. significativitat: * < 0,05; ** <0,01.
† «fins a quin punt és generalitzada la delinqüència al barri on viu?» (escala 0-10).
font: elaboració pròpia a partir de l’enquesta de victimització de madrid ciutat (2008).

hem generat un conjunt diferent de resultats mitjançant una mostra ano-
nimitzada de dades individuals del cens del 2001 (taula 2.3). sense la pos-
sibilitat d’aïllar l’efecte d’experiències de victimització anteriors, les
percepcions sobre la delinqüència al barri amb prou feines estan relacio-
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nades amb variables individuals, com ara el sexe i la nacionalitat. En lloc
d’això, són les variables relacionades amb factors de nivell intermedi, com
les característiques dels edificis i altres problemes del barri, les que mos-
tren els efectes més intensos; això indica que és millor concebre la delin-
qüència percebuda al barri com un fenomen de la comunitat, en línia amb
els resultats de conklin (1975) i Quillian i Pager (2001). fins i tot els efec-
tes individuals –per exemple, l’efecte negatiu de l’edat– són probablement
el resultat de característiques de nivell intermedi, com ara viure en comu-
nitats rurals i amb estabilitat residencial.

En una anàlisi semblant a la de l’enquesta 2634 del cIs(15) –en què els efec-
tes individuals i de secció censal se separen d’una manera efectiva mit-
jançant regressions logit multinivell amb els enquestats, les seccions censals
i els municipis–, tant les variables individuals com comunitàries resulten
predictors importants de la delinqüència percebuda al barri. no obstant
això, el resultat clau de la taula 2.15, amb implicacions crucials per a la
interpretació de les anàlisis ecològiques als capítols posteriors, és que les
variables individuals i comunitàries són independents les unes de les altres,
fins i tot quan es mesura el mateix fenomen. Això es fa palès en la compa-
ració dels models I i II, ja que els coeficients de les variables a nivell de
secció censal amb prou feines canvien quan les variables individuals
s’introdueixen en els models de regressió.

2.10. Resum dels resultats principals

l’objectiu principal d’aquest capítol ha estat fonamentar empíricament el
marc teòric presentat al capítol anterior. És a dir, que la delinqüència per-
cebuda al barri reflecteix influències múltiples, més enllà de les taxes de
criminalitat reals (Quillian i Pager, 2001). Aquestes influències inclouen
els signes de desordre físic i cívic, les característiques sociodemogràfiques
i individuals dels veïns i totes les distorsions generades en el procés de

(15) l’enquesta 2634 va permetre fer 8.265 entrevistes cara a cara a les llars del enquestats, des del 13 de
febrer fins al 26 de març del 2006, a 560 municipis, amb una mostra reforçada per a Andalusia. Tant aquesta
sobrerepresentació regional com el biaix de no respostes s’han compensat mitjançant el disseny i les ponde-
racions de població proporcionades pel centre d’Investigacions sociològiques. En el cas de dades perdudes
de variables concretes s’empraven tècniques d’imputació múltiple, però només quan ultrapassaven el 10% de
les dimensions originals de la mostra.
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registre i difusió de la informació sobre la delinqüència. Aquest capítol
també ha presentat informació valuosa sobre les dades de criminalitat dis-
ponibles a Espanya, centrada específicament en les bases de dades sobre
delinqüència que fem servir al llarg del llibre. Així mateix, ha descrit les
tendències en la preocupació de la població per la seguretat ciutadana, ha
presentat la distribució geogràfica de la delinqüència percebuda al barri i
ha comparat les taxes de victimització dels diversos països que participen
en l’enquesta IcVs.

tauLa 2.15

Regressions logit multinivell amb enquestats, seccions censals
i municipis. Delinqüència percebuda al barri,† característiques
sociodemogràfiques individuals, factors estructurals i signes de
desordre social i físic

varIabLes I II III

Nivell 1: enquestats

dona 1,021 –0,6 0,995 (–0,2)

edat 0,859 (–3,1)** 0,942 (–1,2)

ciutadania espanyola 1,121 (3,1)** 1,114 (2,9)**

Ingressos de la llar 0,890 (–2,7)** 0,909 (–2,1)*

aturat 1,043 –1,2 1,057 –1,6

educació (anys) 0,854 (–3,3)** 0,867 (–2,8)**

Ideologia (escala 0-10) 1,093 (2,5)* 1,092 (2,4)*

durada de la residència a la zona 1,054 –1,2 1,041 –0,9

Llegeix diaris 0,996 (–0,1) 1,019 –0,4

mira o escolta notícies a la tv
o la ràdio 0,957 (–1,2) 0,930 (–1,8)

percepcions sobre la zona (local)

molts estrangers 1,869 (13,6)**

 els veïns són dignes
de confiança 0,555 (–15,2)**

els veïns es coneixen 1,116 (2,5)*

els veïns tenen diners 1,065 –1,5

Nivell 2: seccions censals

% home 15-29 1,234 (3,7)** 1,230 (3,7)** 1,149 (2,5)*

% títol universitari 0,703 (–5,6)** 0,761 (–4,2)** 0,875 (–2,0)*
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varIabLes I II III

durada de la residència (mitjana) 0,913 (–1,5) 0,902 (–1,7) 0,988 (–0,2)

% divorciats/separats 1,229 (3,1)** 1,246 (3,3)** 1,215 (3,0)**

% població estrangera 1,225 (3,4)** 1,239 (3,5)** 0,968 (–0,5)

Nivell 3: municipi

nombre d’habitants (milions) 1,622 (3,0)** 1,666 (3,2)* 1,367 (2,2)*

N (nivell individual) 7.420 7.420 7.420

N (nivell de secció censal) 930 930 930

N (nivell municipal) 549 549 549

Logaritme de versemblança
(nul = -7,337) –3.342 –3.315 –3.075

Coefic. corr. intraclasse secció
censal 0,21 0,21 0,18

Coefic. corr. intraclasse
municipi 0,12 0,12 0,09

valors z entre parèntesis. La constant s’omet. els coeficients s’han estandarditzat.
† «al barri hi ha molta delinqüència»: 0 = en desacord; 1 = d’acord.
* significativitat a nivell de 0,05; ** significativitat a nivell de 0,01.
font: elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta 2634 del cIs (2006).

El capítol exposa el biaix positiu i significatiu en la distribució de les per-
cepcions dels residents sobre el nivell de criminalitat als seus barris –a
favor dels municipis petits amb una baixa prevalença de la desintegració
familiar– i la preocupació moderada però exagerada –per comparació a
altres països desenvolupats– per la delinqüència entre els enquestats
espanyols (enquesta IcVs). També revela que es percep un nivell més alt
de delinqüència als municipis grans poblats per dones i immigrants amb
nivells significatius de desintegració familiar i desocupació.

Mitjançant anàlisis senzilles, la majoria de tipus bivariat, hem confirmat
la naturalesa multidimensional de les percepcions sobre la criminalitat. A
l’hora d’avaluar la delinqüència i el vandalisme locals, els residents a
Espanya tenen en compte els signes de desordre social i físic al seu entorn
i les característiques sociodemogràfiques dels veïns. la delinqüència per-
cebuda al barri també indica una associació robusta amb una sèrie
d’estadístiques oficials sobre criminalitat, però, a causa de la manca de
dades, aquesta relació només s’ha constatat en els àmbits provincial i de
districte. Així mateix, les experiències de victimització fan que els residents
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tinguin més por de caminar sols de nit. També produeixen uns nivells més
alts de criminalitat percebuda, tot i que aquests efectes són especialment
visibles en el cas dels delictes instrumentals, greus i locals directament
patits pels enquestats –a diferència dels que han patit els familiars–.
finalment, pel que fa als factors individuals, les dones i, en menor mesura,
les persones grans, són més proclius a sentir inseguretat quan es mantenen
constants els efectes de les experiències de victimització. les anàlisis basa-
des en el cens del 2001 i en l’enquesta 2634 del cIs mostren que les carac-
terístiques individuals són relativament poc significatives a l’hora
d’explicar el nivell de delinqüència percebuda al barri i, sobretot, que els
efectes individuals i de comunitat són pràcticament independents entre
ells.
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III. Característiques locals,
desorganització social i delinqüència
percebuda als barris espanyols

3.1. Introducció

En general, els estudis empírics sobre les comunitats locals i la delinqüèn-
cia s’han limitat a un petit nombre de ciutats o àrees rurals, sobretot als
EstatsUnits;aaquest respecteelmillorexempleseguramentés l’abundància
de recerques criminològiques sobre la ciutat de Chicago. Els resultats
empírics, per tant, solen provenir de mostres d’àrees locals de dimensions
modestes, que normalment analitzen entre 50 i 300 casos. Per exemple,
l’estudi de Sampson i Groves (1989) –«un dels estudis més importants de
la literatura criminològica de l’última dècada» (Veysey i Messner, 1999)–
es basa en 238 comunitats locals del Regne Unit. Els estudis de Bursik i
Grasmick (1993), Osgood i Chambers (2000), Oberwittler (2004) i
Sampson, Raudenbush i Earls (1997) també analitzen mostres reduïdes.
Davant del dilema entre el refinament i la capacitat de generalització, les
recerques recents sobre la teoria de la desorganització social s’han decan-
tat principalment pel refinament, és a dir, per posar a prova hipòtesis cada
vegada més refinades amb un nombre limitat d’unitats, normalment cir-
cumscrites a una única àrea metropolitana.

Aquesta tendència contrasta clarament amb l’objectiu d’aquest capítol,
que és posar a prova el marc de la desorganització social en un entorn
social original i no gaire estudiat (el cas d’Espanya), a més de prestar
una atenció especial als problemes de generalitzabilitat. A banda
d’analitzar el model de la desorganització social amb més de 34.000 sec-
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cions censals, la teoria també s’avalua a partir de quatre subconjunts de
municipis –grans ciutats, ciutats mitjanes, poblacions petites i àrees
rurals– i a les deu ciutats més grans d’Espanya. Si la teoria de la desor-
ganització social ha de tenir validesa universal, no tan sols cal identificar
i posar a prova adequadament els mecanismes que vinculen els factors
estructurals amb els actes delictius, sinó també que aquests mateixos fac-
tors estructurals mantinguin una gran capacitat de predir els nivells de
delinqüència en qualsevol context. És a dir, tot i que les anàlisis d’aquest
capítol tenen una naturalesa ecològica i descriptiva –i deixen de banda
els mecanismes socials i les proves directes de la teoria–, aquest és el pri-
mer estudi que avalua la relació entre les fonts exògenes de desorganitza-
ció social i la delinqüència percebuda al barri amb els paràmetres
següents:

• utilitzant totes les seccions censals d’un país determinat;

• agrupant els municipis d’acord amb la població;

• analitzant les ciutats més grans d’un país;(1)

• analitzant un país del sud d’Europa.

Pel que fa al marc teòric, aquest capítol es basa sobretot en dues fonts
complementàries de la literatura: les teories de la desorganització social
(Bursik i Grasmick, 1993; Sampson i Groves, 1989; Shaw i McKay,
1969[1942]) i el model de recursos de participació sociopolítica (Brady,
Verba i Schlozman, 1995; Verba i Nie, 1972); amb aquests enfocaments
avaluarem, en el context espanyol, tant els factors estructurals nous com
els tradicionals. A més a més de l’estatus socioeconòmic, l’estabilitat resi-
dencial, la diversitat ètnica, la desintegració familiar, la urbanització i la
desigualtat, s’incorporen noves característiques de les llars i els barris,
com ara el temps de desplaçament al lloc de treball, les hores extraor-
dinàries i la disponibilitat de segones residències. D’altra banda, s’inclouen
també elements d’altres recerques sobre les dreceres informatives –sobre-
tot les que tenen a veure amb la tesi de l’incivisme (Hunter, 1978; Skogan,

(1) Tot i que Shaw i McKay (1969[1942]) ja van analitzar la relació entre les fonts exògenes de la desor-
ganització social i les mesures de criminalitat a diverses ciutats (Boston, Chicago, Cincinnati, Cleveland i
Filadèlfia), les seves anàlisis van deixar de banda les percepcions sobre la delinqüència i no es basaven en
una única font de dades.
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1986; Wilson i Kelling, 1982) i les característiques sociodemogràfiques
(Chiricos, Hogan i Hertz, 1997; Quillian i Pager, 2001)– per tenir en
compte adequadament el fet que l’objecte d’estudi és la delinqüència per-
cebuda al barri, no les taxes de criminalitat real. És per això que l’anàlisi
inclou la percepció sobre la brutícia i el soroll dels carrers i l’estat dels
edificis.

3.2. Algunes reflexions sobre el model de la desorganització
social: la incorporació del model de recursos de la participació
política

Les recerques criminològiques recents s’han dedicat a la verificació de
sofisticats corol·laris tècnics i empírics derivats dels arguments principals
de la teoria de la desorganització social. Aquesta sofisticació ha adoptat
tres formes bàsiques: l’anàlisi de mecanismes socials específics (Miguel i
Gugerty, 2005), l’aïllament dels efectes del barri en el comportament delic-
tiu (Oberwittler, 2004; Sampson, Raudenbush i Earls, 1997) i, amb més
rellevància per al nostre propòsit, les proves directes de l’efecte intermedi
de les dimensions de la desorganització social (Sampson i Groves, 1989;
Sampson, Raudenbush i Earls, 1997).

Malgrat que aquests esforços per obrir la «caixa negra» (gràfic 1.2) de la
desorganització social –mitjançant la incorporació dels tres nivells de
l’ordre social (el privat, el local i el públic) i una sèrie de mecanismes
socials– han contribuït al coneixement sobre la influència de les comuni-
tats en la delinqüència, probablement és massa aviat per negar la impor-
tància de recerques anteriors sobre els factors exògens i macroestructurals
de la desorganització social. D’acord amb el que exposàvem al capítol 1,
l’anàlisi de l’impacte de les característiques estructurals de les comunitats,
com també els nivells de pobresa, diversitat ètnica i rotació residencial,
presenta alguns avantatges sobre formulacions més refinades de la teoria.
Entre altres coses, aquests factors estructurals, tant des d’un punt de vista
teòric com empíric, són fàcils de distingir del concepte de desorganització
social en si.
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El propòsit d’aquest capítol va més enllà de verificar que les fonts exòge-
nes de desorganització social(2) constitueixen determinants rellevants de la
delinqüència resultant. L’objectiu també consisteix a ampliar les anàlisis
més enllà de les clàssiques fonts exògenes per incloure-hi nous factors deri-
vats del model de recursos de participació sociopolítica. Fins no fa gaire,
els acadèmics se centraven exclusivament en les variables primigènies de
Shaw i McKay (1969[1942]) que explicaven les variacions en l’organització
social de les comunitats: la rotació residencial, la diversitat ètnica i la
pobresa. Sampson (1987) va ampliar el model a la desintegració familiar,
mentre que Sampson i Groves (1989) van introduir-hi la urbanització, ja
que la seva anàlisi, a diferència de la de Shaw i McKay, incloïa àrees no
metropolitanes. No obstant això, el nombre de fonts exògenes s’hauria
d’ampliar encara més: qualsevol variable ambiental susceptible d’influir
en la densitat de qualsevol dels tres ordres socials de Bursik i Grasmick
(1993) –privat, local i públic– hauria de formar part de les explicacions de
nivell intermedi o comunitari sobre la delinqüència. Això ens torna al
model de recursos de participació sociopolítica o als arguments sobre com
les persones fan amistats estables i per què participen en associacions de
voluntariat. En el marc teòric es presenten cinc tipus de recursos o factors
que contribueixen al desenvolupament de les xarxes socials: competències
comunicatives i organitzatives, confiança (en els veïns), temps que es passa
a la comunitat, recursos econòmics i algun tipus d’interessos comuns.

La confluència d’aquestes dues branques de la literatura –la teoria de la
desorganització social i el model de recursos de participació sociopolítica–
amb l’argument de l’incivisme ens mena al marc teòric que exposem tot
seguit. Una sèrie de característiques estructurals determinen, mitjançant
la seva influència en els recursos de les llars, si les comunitats estan desor-
ganitzades socialment –o bé organitzades d’una manera diferent, en els
termes de Wacquant (2007)–. Al seu torn, els residents de comunitats

(2) El terme fonts exògenes és l’expressió convencional que fa servir la literatura (vegeu Sampson i Groves,
1989) per fer referència a diverses característiques estructurals de les comunitats locals que sovint estan
relacionades amb el comportament desviat dels residents. S’usa el terme exògenes perquè aquestes caracte-
rístiques es poden distingir clarament del concepte de desorganització social i també perquè, d’acord amb el
marc teòric de la teoria de la desorganització social, se suposa que la seva influència té lloc en un punt anteri-
or de la cadena causal. Com ja hem esmentat abans, però, l’ús del terme no impedeix l’existència de causalitat
inversa i d’efectes d’endogeneïtat. Per exemple, la manca de recursos econòmics pot fer que l’organització
social s’afebleixi, però és possible que les famílies desafavorides es vegin atretes per àrees ja prèviament de-
sorganitzades a causa que el cost de la vida hi és més baix.
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socialment desorganitzades són menys eficaços en l’ús de mecanismes de
control social o de la delinqüència, la qual cosa –juntament amb el males-
tar generat per la prevalença del desordre físic i social (Wilson, 1975)–
intensifica el nivell de delinqüència que perceben els residents (gràfic 1.5).
Per tant, l’objectiu principal consisteix a identificar les característiques
estructurals que incrementen els recursos organitzatius a disposició dels
veïns, les llars i les comunitats.

3.3. Noves fonts exògenes de la desorganització social

Aquest apartat centra l’atenció exclusivament en els factors exògens que la
literatura ha negligit a l’hora de cercar els determinants potencials de
l’organització social i dels nivells de criminalitat dels barris. Entre aquests
factors hi ha la propietat de l’habitatge, el temps de desplaçament fins al
lloc de treball o el centre educatiu, la disponibilitat d’una segona residèn-
cia i les desigualtats espacials (no econòmiques).(3)

Estretament relacionada amb l’estabilitat residencial i la propietat de
l’habitatge, la disponibilitat d’una segona residència limita el temps que
els membres de la llar passen a la seva residència primària. En abandonar
el barri periòdicament i, particularment, els caps de setmana –quan se
solen desplegar les xarxes socials relacionades amb les activitats de lleure–,
la seva implicació a les xarxes de la comunitat, el seu coneixement dels
afers locals i la capacitat de protegir les seves propietats (i les dels altres) es
troben considerablement minvades. Tot i així, no podem descartar la cau-
salitat inversa en el cas de residents que viuen a zones violentes o simple-
ment desorganitzades i que es podrien estar escapant, encara que només
sigui temporalment, a segones residències.

Seguint una línia semblant de raonament, les hores extraordinàries i el
temps de desplaçament fins al lloc de treball treuen temps a les respon-
sabilitats familiars i altres activitats comunitàries. En casos extrems, les
llars en què el cònjuge que aporta la majoria d’ingressos treballa moltes
hores i recorre un trajecte llarg fins a la feina poden fins i tot tenir

(3) Pel que fa als factors estructurals que la literatura ja considera com a fonts exògenes (és a dir, l’estatus
socioeconòmic, l’estabilitat residencial, la diversitat, la desintegració familiar, la urbanització i la desigualtat/
concentració), els hem vist detalladament al capítol primer.



110 la delinqüènCia als barris: perCepCions i reaCCions

paral·lelismes amb les llars monoparentals, si més no pel que fa a la
capacitat per supervisar els fills i participar en activitats que creïn lli-
gams a la comunitat. En casos extrems, les persones amb una vida labo-
ral molt atapeïda poden tenir problemes per afrontar les múltiples
responsabilitats familiars i comunitàries durant els caps de setmana i les
vacances, ja que molt sovint les obligacions laborals envaeixen una part
del seu temps lliure.

Les teories del control social i, per extensió, la teoria de la desorganització
social, es basen implícitament en un conflicte potencial entre adolescents
immorals i adults rectes: els que s’organitzin amb èxit tindran més proba-
bilitats d’«imposar la seva llei» a la zona. En els models empírics, però,
l’atenció s’ha centrat exclusivament en el tancament intergeneracional de
les comunitats (en aquest cas, de la població adulta) (Coleman, 1988) o,
pel que fa als mecanismes socials, en la capacitat de supervisar les activi-
tats de lleure dels joves locals i d’intervenir-hi, si s’escau. Les amistats dels
adolescents han estat omeses en gran manera, malgrat que els membres de
les bandes problemàtiques solen viure a les mateixes zones. Els grups
d’iguals d’adolescents arrelats a la seva localitat, i que comparteixen el
mateix barri i l’escola, es reuneixen regularment a les cantonades i els
parcs locals, un costum que pot derivar en avorriment i en una sensació
enganyosa de poder que, quan coincideix amb frustracions en activitats
convencionals (Hirschi, 1969), pot conduir en última instància a compor-
taments desviats i a la sensació consegüent de malestar urbà per part de la
població adulta (Wilson, 1968). Partim de la hipòtesi que el temps de des-
plaçament fins al centre escolar redueix el temps que els adolescents pas-
sen a la comunitat –cosa que, al seu torn, redueix la necessitat de control
social– i diversifica les xarxes socials dels adolescents. S’espera que el fet
que els adolescents no siguin capaços o no estiguin disposats a «fer-se els
amos dels carrers» comporti una reducció en la incidència de la delin-
qüència, el vandalisme i altres tipus d’incivisme social. D’altra banda,
com que la presència de joves constitueix una drecera informativa que
sovint es fa servir per predir les taxes de criminalitat locals, el fet que els
adolescents passin menys temps al carrer (si mantenim constants tots els
altres factors) hauria de millorar la percepció dels residents sobre la delin-
qüència.
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Com vèiem al capítol primer, recerques anteriors han subratllat la impor-
tància de la desigualtat espacial com a font exògena d’organització social.
No obstant això, aquests estudis s’han centrat en bona part en la concen-
tració de la pobresa i en la segregació residencial de tipus racial (Blau i
Blau, 1982; Logan i Messner, 1987; Peterson i Krivo, 1993) i han passat
per alt altres dimensions importants de l’organització social, com ara la
desigualtat educativa (Kelly, 2000), la desintegració familiar i l’estabilitat
residencial.

3.4. L’ampliació de la teoria de la desorganització social a les àrees
rurals

És tota una altra cosa si ens demanem si el model es pot estendre a les
comunitats rurals, ja que els acadèmics «han definit les comunitats quasi
exclusivament com els barris dels grans centres urbans» (Osgood i
Chambers, 2000). Com a resposta, Osgood i Chambers sostenen que, te-
nint en compte que «no hi ha dubte que les comunitats rurals i les pobla-
cions petites tenen una capacitat molt diversa per dur a la pràctica els
valors i per resoldre els problemes», a la teoria no hi hauria res d’espe-
cíficament urbà. Tot i així, d’acord amb els processos característicament
urbans ja esmentats –l’anonimat, l’estratificació i la concentració d’efec-
tes–, podríem esperar diferències en el rendiment del model segons si
s’aplica a un medi urbà o bé a un de rural. L’absència de processos d’aquest
tipus a les àrees rurals afebleix la capacitat d’organitzar-se dels residents i
també limita la variància de la variable dependent i de les variables expli-
catives. Per tant, encara que el model es pugui aplicar a les comunitats
rurals, partim de la hipòtesi que té més capacitat explicativa quan s’aplica
a municipis més densament poblats.

Tot i que no hi ha gaires estudis empírics que comparin simultàniament les
àrees urbanes i les rurals, l’evidència empírica sobre la diferència del ren-
diment del model de la desorganització social entre tots dos tipus d’entorn
és força contradictòria. Per exemple, Lee i Bartkowski (2004) constaten
que el seu indicador de participació cívica (en aquest cas, religiosa), que
presenta moltes semblances amb el de l’organització social, exerceix un
efecte més gran sobre els homicidis juvenils a les zones rurals que no pas a
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les urbanes. Lee, Maume i Ousey (2003), però, observen que tant una posi-
ció socioeconòmica desafavorida com la concentració de la pobresa cons-
titueixen predictors significatius a les àrees metropolitanes, mentre que
només la primera d’aquestes variables és important a les àrees rurals.
D’una manera semblant, Wells i Weisheit (2004) mostren un millor rendi-
ment dels factors estructurals i ecològics clàssics a l’hora de predir les
taxes de criminalitat en contextos urbans, i subratllen que «la constel·lació
de variables que millor predeia» les taxes de criminalitat a les zones rurals
era diferent que no pas la de les urbanes.

3.5. Dades i metodologia

Les dades analitzades en aquest capítol procedeixen del Cens de població
i habitatges espanyol del 2001, que ja hem descrit al capítol anterior.
Malgrat que la informació es va recollir per llars, la llista de variables com-
pleta només és disponible de manera agregada: per seccions censals, dis-
trictes, municipis, províncies i comunitats autònomes.(4) Amb una població
mitjana de 1.200 persones, les 34.251 seccions censals constitueixen la uni-
tat d’anàlisi de preferència. És evident que les seccions censals de les zones
urbanes no coincideixen totalment amb l’entorn viscut per un individu
determinat, en el sentit d’un espai que pot satisfer «un conjunt complex de
necessitats» (Logan i Molotch, 2007[1987]). En aquest tipus d’anàlisi eco-
lògica, però, es fan servir repetidament les seccions censals perquè són
molt més significatives que altres divisions administratives sobre les quals
disposem d’informació.

3.5.1. Definició i distribució espacial de la variable dependent

Com fan altres censos, la informació recollida al Cens del 2001 s’ocupava
principalment de dades objectives com ara les dimensions de l’habitatge,
l’estatus laboral o l’edat dels residents. Afortunadament, aquell any l’Insti-

(4) Per tant, el lector es podria preguntar per què no fem servir la mostra de registres anonimitzats emprada
al capítol anterior per aïllar correctament els efectes de tipus comunitari. Per motius de confidencialitat,
quan l’Institut Nacional d’Estadística publica dades individuals només s’identifiquen els municipis relativa-
ment grans. Per la mateixa raó, els geocodis de les unitats geogràfiques més petites, com ara els districtes o
les seccions censals, també s’oculten. No obstant això, al capítol ja hem mostrat evidència empírica que, tot i
que els efectes individuals tenen una certa rellevància a l’hora d’explicar la delinqüència percebuda al barri,
els efectes individuals i de tipus comunitari són pràcticament independents entre ells.
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tut Nacional d’Estadística decidí d’introduir un conjunt de preguntes sub-
jectives de resposta dicotòmica sobre els problemes relacionats amb
l’habitatge. Aquestes preguntes inclouen la variable dependent utilitzada
en aquest capítol, el percentatge de residents d’una secció censal determi-
nada que afirmen que «la delinqüència i el vandalisme constitueixen un
problema» a la zona on viuen, cosa que d’ara endavant anomenarem sen-
zillament delinqüència o criminalitat percebuda. Com hem descrit al capí-
tol anterior, la seva distribució espacial (gràfic 2.3) indica que la
delinqüència percebuda és especialment elevada a les zones urbanes, cos-
taneres i del sud.

3.5.2. Principals variables independents i variables de control

Les variables explicatives, agregades per secció censal i per municipi, s’han
organitzat d’acord amb les principals fonts exògenes de desorganització
social, com ara l’educació i múltiples variables substitutives relatives al
temps que es passa a la comunitat. Tot i que l’apèndix A conté una des-
cripció completa de les variables, tot seguit presentem la informació sobre
les variables que requereixen clarificació. La taula 3.1 presenta els descrip-
tius principals de les variables.

Índex de Herfindahl. L’índex de Herfindahl és un indicador general sobre
l’heterogeneïtat o la concentració, àmpliament utilitzat en els estudis sobre
la desorganització social, amb valors que van de 0 (la màxima heteroge-
neïtat) a 1 (la màxima homogeneïtat).(5) En el nostre cas, es calcula mit-
jançant el percentatge de la població total representat per cadascun dels
15 grups nacionals(6) sobre els quals hi ha informació al Cens del 2001.
Com que la correlació entre aquest índex i el percentatge de població
estrangera és quasi total, l’índex es pot interpretar efectivament igual que
aquest percentatge (amb el signe contrari). Així mateix, tenint en compte
que abans de les onades d’immigració que van començar els anys vuitanta
Espanya era una societat molt homogènia en termes de composició racial
o ètnica (deixant a banda la minoria gitana), l’índex constitueix una

(5) H =
N

Σ
i =l

s2
i , on si és la proporció d’un grup ètnic o nacional i sobre la població total de la secció censal, i N

és el nombre de seccions censals.
(6) Alemanya, Argentina, Bulgària, Colòmbia, Cuba, Equador, Espanya, França, Itàlia, el Marroc, el Perú,
Romania, el Regne Unit, la República Dominicana i Veneçuela.
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aproximació adequada al nivell d’heterogeneïtat ètnica a les comunitats
locals espanyoles.

taula 3.1

Estadístics descriptius de les variables utilitzades als models
de regressió

Mitjana

Variables Mitjana
Desviació

típica
MíniM MÀxiM

Àrees
rurals

Grans
ciutats

% delinquència percebuda 20,69 20,03 0 98,76 3,77 38,54

taxa de desocupació 14,12 8,23 0 86,67 12,68 14,62

% estudis superiors 12,80 10,67 0 65,33 7,42 19,78

índex de Herfindahl 0,94 0,08 0,29 1,00 0,96 0,91

% unió europea (ue-15) 0,71 2,36 0 71,56 0,60 0,61

% Marroc 0,54 1,51 0 45,76 0,34 0,40

% equador 0,51 1,31 0 31,13 0,16 1,15

% altres nacionalitats 1,70 2,30 0 44,30 0,81 2,77

durada de la residència (anys) 20,20 7,41 1,68 68,85 26,50 18,78

% habitatge de lloguer 10,74 10,79 0 98,45 5,07 17,04

% amb segona residència 16,69 11,68 0 100 14,52 23,59

% divorciats/separats 2,71 1,53 0 14,29 1,50 3,80

% treballen hores extres 13,09 8,94 0,17 100 17,34 11,56

temps de desplaçament
a la feina (minuts) 20,47 7,07 5,00 87,50 17,50 25,43

nombre de fills per família 1,78 0,19 1,00 4,00 1,77 1,75

temps de desplaçament
al centre educatiu 24,77 8,14 5,00 100 26,46 25,83

població (100.000 habitants) 3,64 7,73 0 29,39 0,01 13,06

% de 10 a 29 anys 25,96 5,92 0 50,93 20,67 26,13

% gent gran 20,25 10,12 0 90,00 29,85 19,20

% dones 50,77 2,96 18,18 70,00 48,56 52,77

nombre de minoristes/oficines 44,22 81,31 0 80,20 20,19 56,17

% soroll percebut 28,38 18,34 0 98,33 9,14 42,26

% neteja percebuda 30,66 19,25 0 100 16,38 40,52

estat dels edificis 95,50 5,19 28,57 100 95,36 94,94

Font: elaboració pròpia a partir del Cens de població i habitatges del 2001.
n = 34.251 seccions censals; n (àrees rurals) = 8.559 seccions censals; n (grans ciutats) =
8.683 seccions censals.
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Efectes de la concentració o desigualtat espacial. Aquestes variables es
mesuren introduint la desviació típica –entre les seccions censals de cada
municipi– de les quatre variables d’interès: l’índex de Herfindahl, el per-
centatge de residents amb estudis superiors, el percentatge de separats i
divorciats i la durada de la residència al mateix habitatge. Els valors mit-
jans d’aquestes variables també s’introdueixen, a escala municipal, als
models multinivell, per controlar la «dependència respecte a la mida» dels
indicadors basats en estadístics de variància.

El primer dels models intenta reproduir l’estudi original de Shaw i McKay
(1969[1942]) en què la pobresa, l’heterogeneïtat ètnica i la rotació residen-
cial anaven associades a la desorganització social i la delinqüència. El
segon model hi afegeix les noves variables relacionades amb els determi-
nants de la desorganització social i la participació sociopolítica, junta-
ment amb una sèrie de variables de control. L’efecte de la diversitat de
nacionalitats es compara amb l’efecte dels grups nacionals estrangers més
grans en termes de població: la Unió Europea (UE-15), el Marroc i
l’Equador. El tercer model s’ha dissenyat per posar a prova l’efecte de les
desigualtats espacials sobre la percepció de la delinqüència. El quart
model incorpora les variables de control relacionades amb signes de des-
ordre social (és a dir, el soroll i la brutícia) i de deteriorament físic de
l’entorn (és a dir, l’estat dels edificis), per aïllar les cadenes causals que
s’inicien amb la desorganització social dels barris.

Tot seguit, calculem un model més parsimoniós per evitar els problemes
de multicolinealitat, amb quatre subconjunts de seccions censals, formats
segons la població dels municipis: fins a 5.000 habitants, de 5.001 a 35.000,
de 35.001 a 225.000, i més de 225.000. El criteri principal per a la divisió
en aquestes categories era que els subconjunts havien de tenir una mida
similar (aproximadament 8.500 casos). Aquests subconjunts corresponen
a les etiquetes següents: àrees rurals, poblacions petites, poblacions mitja-
nes i ciutats petites, i grans ciutats.

Aquest model també inclou un conjunt de variables de control –edat, sexe,
activitat comercial i dreceres informatives– susceptibles de tenir un efecte
sobre els nivells de criminalitat percebuda. Aquestes variables són espe-
cialment rellevants per entendre els patrons espacials de la delinqüència
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percebuda al barri. L’edat i el sexe són factors explicatius ben coneguts de
la delinqüència i el desordre social (Hirschi i Gottfredson, 1983), com
també dreceres visuals importants per avaluar la delinqüència al barri
(Quillian i Pager, 2001). No obstant això, les taxes de criminalitat modera-
des de les dones i la gent gran, el seu estereotip de grups inofensius i la seva
participació important en els afers de la comunitat es pot veure compen-
sada pel fet que tots dos grups tenen més probabilitat de percebre que les
taxes de criminalitat són elevades (Chiricos, Hogan i Gertz, 1997; Garofalo,
1979; Warr, 1984). També s’introdueixen els indicadors sobre el desordre
social i el deteriorament físic, coneguts per ser factors explicatius de la
delinqüència percebuda al barri (Quillian i Pager, 2001; Skogan, 1990) i,
segons l’argument de les finestres trencades, de les taxes de criminalitat
reals (Wilson i Kelling, 1982; vegeu també Sampson i Raudenbush, 1999).
Finalment, i en línia amb les teories de l’oportunitat delictiva, s’espera que
les zones de negocis incrementin la delinqüència percebuda (Park, Burgess
i McKenzie, 1925), ja que, contràriament a les zones residencials, acullen
bona part de les activitats potencialment distorsionadores (per exemple, la
vida nocturna) i els grups que són l’objectiu dels delinqüents (com ara els
turistes), la qual cosa genera malestar entre els residents.

3.5.3. Metodologia i tècniques d’estimació

Els models de regressió responen a un marc multinivell en què les seccions
censals (nivell 1) s’acullen als municipis (nivell 2).(7) S’estimen models amb
coeficients aleatoris (és a dir, les constants són aleatòries, però els pendents
del nivell superior, no) mitjançant un criteri de màxima versemblança res-
tringida amb una estructura de covariància independent. Resulta vital
explicar l’estructura jeràrquica de la base de dades, tenint en compte
l’elevat valor de la correlació dins el clúster o conglomerat. Amb la delin-
qüència percebuda com a variable dependent i els municipis com a varia-
ble de clúster, el coeficient de correlació intraclúster és de 0,24 en un model
multinivell sense covariables (és a dir, el model nul). A més a més, val la
pena esmentar que no mostrem la significativitat estadística dels coefi-

(7) Al llarg de l’estudi, les variables no se centren en la mitjana del grup; això implica que les estimacions
dels coeficients del nivell 1 (secció censal) són una mitjana ponderada complexa dels efectes tant dins el nivell
com entre els nivells, llevat del cas de les variables incloses als nivells 1 i 2 (per exemple, els models III i IV
de la taula 3.2).
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cients (en general, representada amb asteriscs), ja que les anàlisis es basen
en un cens de població i, per tant, no hi ha la necessitat de fer inferències
estadístiques per a la població general. Això no vol dir que al Cens de
població i habitatges del 2001 no hi hagi errors de mesurament, sinó tan
sols que no són rellevants perquè no tenim en compte la significativitat
estadística dels coeficients. D’altra banda, els asteriscs no aportarien gai-
res dades al lector, ja que l’elevat nombre de casos (és a dir, de seccions
censals) genera errors típics reduïts i proves de significativitat estadística
que no aporten informació: gairebé tots els coeficients són estadísticament
significatius amb un nivell de confiança del 95%. En tot cas, es mostren els
valors t com un indicador de la fortalesa relativa dels coeficients. Un
darrer advertiment que hem de tenir en compte és que, per eludir la
fal·làcia ecològica, la interpretació dels resultats evita fer inferències sobre
les relacions a escala individual. Al capdavall, les anàlisis empíriques, la
lògica dels models de regressió i la interpretació dels resultats fan referèn-
cia al pla comunitari, o si més no aquesta és la nostra intenció.

3.6. Resultats

En la línia de la teoria originària de Shaw i McKay, el primer model (taula
3.2) confirma l’associació positiva i significativa de l’estatus socioeconò-
mic (% educació superior), l’heterogeneïtat ètnica (índex de Herfindahl) i la
rotació residencial (durada de la residència) amb la delinqüència perce-
buda, presumiblement mitjançant l’impacte que té en la desorganització
social de les comunitats locals. Sorprenentment, la proporció de residents
que tenen una llicenciatura o un grau universitari és la que mostra un
efecte més intens –una proporció més alta de graduats universitaris va
associada a una proporció menor de residents que afirmen que la delin-
qüència i el vandalisme constitueixen un problema al barri–, tot i que a les
àrees rurals coincideixin nivells baixos tant de delinqüència percebuda
com d’educació formal.

La capacitat predictiva i l’especificació milloren considerablement al segon
model, en què la reformulació de la teoria, proposada als apartats ante-
riors, s’avalua mitjançant els determinants tradicionals de la desorganitza-
ció social, com ara la desintegració familiar i la urbanització, acompanyats
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d’indicadors originals com el temps de desplaçament a la feina i les hores
extraordinàries. D’acord amb el que esperàvem, el nivell educatiu dels
veïns té una relació negativa amb la criminalitat percebuda, mentre que
l’associació d’aquesta darrera amb la taxa de desocupació és positiva; de
fet, cada punt percentual addicional en el nombre de graduats universita-
ris va acompanyat d’una reducció en els nivells de delinqüència percebuda
de més de 0,3 punts percentuals. En un país en què la proporció de gra-
duats universitaris és inferior al 5% en el 20% de les seccions censals, però
superior a un terç en el 10%, l’espai per a variacions en la delinqüència
percebuda motivades pel nivell educatiu és considerable. Aquests resultats
confirmen l’expectativa que, mantenint estables tots els altres factors, a les
comunitats econòmicament desafavorides amb menys graduats universi-
taris els residents percebran que a la seva zona hi ha un nivell significativa-
ment superior de delinqüència. Tot i que no la sotmetem a una prova
empírica, tenim la hipòtesi que aquest resultat respon, sobretot, a la inca-
pacitat dels residents adults per exercir el control social sobre la joventut
local i interactuar amb organismes externs per atreure recursos correspo-
nents al municipi. Podríem argumentar que el motiu d’això és que les per-
sones amb més diners i amb un nivell educatiu més alt avaluen millor les
taxes de criminalitat locals i distingeixen els veritables riscos de victimitza-
ció. En avaluar seccions censals idèntiques, però, la proporció de persones
que consideren que la delinqüència i el vandalisme constitueixen un pro-
blema a la seva zona amb prou feines canvia entre els residents que tenen
estudis superiors i els que no en tenen, si més no en el cas de la ciutat de
Madrid (vegeu la taula 3.2). A la taula 2.15 havíem vist una dada encara
més rellevant: els coeficients de les seccions censals amb prou feines can-
vien amb la introducció de variables individuals, fins i tot en el cas de
l’educació. En el cas que ens ocupa, sembla que per explicar els efectes de
nivell comunitari calen mecanismes i interpretacions d’abast comunitari.

Les explicacions sobre la criminalitat percebuda van més enllà de l’estatus
econòmic. Les seccions censals amb residents propietaris del seu habitatge i
instal·lats de fa molt de temps mostren nivells més baixos de delinqüència
percebuda. La desintegració familiar té una influència sobre la delinqüència
percebuda que resulta singularment intensa i, a més, constant en els diversos
models. És interessant la reduïda probabilitat que aquest efecte sigui una
conseqüència dels estereotips dels enquestats o de l’ús de dreceres informa-
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tives, ja que la incidència de la desintegració familiar és relativament invisi-
ble per als residents. El més probable és que la relació s’origini en el
comportament desviat resultant de la manca de controls socials en l’àmbit
de la llar i de la comunitat. De fet, els models de regressió indiquen que
podria haver-hi un conflicte entre adults respectuosos de la llei i adolescents
problemàtics, d’acord amb el supòsit implícit de les teories del control social.
En aquest sentit, com més temps passen els adults a la llar i a la comunitat
(mesurat d’acord amb el temps de desplaçament a la feina i les hores extraor-
dinàries que fan), més gran és la proporció d’adults que interactuen amb
adolescents, i com menys temps passen els adolescents a les seves comuni-
tats (mesurat d’acord amb el temps de desplaçament al centre escolar), més
baixos són els nivells de delinqüència percebuda. Si bé hi ha efectes especí-
fics que també podrien estar relacionats amb explicacions individuals o d’un
altre tipus, els resultats són força coherents amb les expectatives teòriques.

taula 3.2

Models de regressió lineal multinivell. Fonts exògenes de
desorganització social, signes de desordre social i criminalitat
percebuda al barri*

Variables i ii iii iV

Constant 52,22 (47,8) –43,45 (–4,6) –46,90 (–6,8) –9,406 (–1,5)

Nivell 1: seccions censals

estatus socioeconòmic

% educació superior –0,34 (–40,9) –0,35 (–32,4) –0,39 (–35,3) –0,31(–30,2)

taxa de desocupació 0,13 (11,7) 0,14 (12,9) 0,08 (8,4)

diversitat nacional i nacionalitats

índex de Herfindahl –32,73 (–28,2) 37,89 (5,9) 37,43 (5,5) 30,82 (5,0)

referència: % espanya

% ue-15 0,18 (2,01) 0,11 (1,2) 0,27 (3,3)

% Marroc 1,18 (10,0) 1,13 (9,5) 0,91 (8,5)

% equador 0,85 (6,6) 0,79 (6,0) 0,50 (4,1)

% altres nacionalitats 1,11 (9,4) 1,04 (8,6) 0,81 (7,4)

estabilitat residencial

durada de la residència –0,45 (–36,9) –0,28 (–17,7) –0,41 (–19,1) –0,35(–18,1)

% habitatge de lloguer 0,13 (14,6) 0,12 (14,1) 0,04 (4,9)

% segona residència 0,03 (3,1) 0,03 (3,7) –0,01 (–1,8)
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Variables i ii iii iV

temps disponible per al control social

% divorciats/separats 2,23 (29,6) 2,45 (25,0) 1,61 (18,0)

% hores extraordinàries 0,03 (3,6) 0,03 (2,8) 0,00 (0,5)

temps de desplaçament a la
feina 0,28 (15,5) 0,25 (13,8) 0,22 (13,7)

nombre de fills per família 7,29 (15,1) 7,61 (15,7) 6,68 (15,3)

temps de desplaçament a
l’escola –0,08 (–6,9) –0,06 (–5,5) –0,05 (–5,0)

Controls

% gent gran –0,06 (–5,1) 0,00 (–0,1) 0,10 (8,3)

% dones –0,01 (–0,2) –0,05 (–1,5) –0,27 (–9,2)

nombre de comerços
minoristes/oficines 0,01 (7,1) 0,01 (7,3) 0,00 (0,9)

soroll percebut (% residents) 0,29 (52,5)

brutícia percebuda (% residents) –0,21 (47,2)

estat dels edificis –0,26 (–20,5)

Nivell 2: municipis

urbanització

nombre d’habitants 8,27 (29,2) 5,43 (16,7) 3,94 (14,1)

nombre d’habitants² –0,26(–22,5) –0,18(–14,1) –0,13(–11,6)

segregació residencial

% estudis superiors (dt) 0,56 (7,8) 0,23 (3,6)

índex de Herfindahl (dt) 30,15 (4,7) 17,86 (3,2)

durada de la residència (dt) –0,23 (–3,6) –0,27 (–4,9)

% divorciats/separats (dt) 3,29 (6,2) 0,83 (1,8)

Seccions censals 34.251 34.251 34.251 34.251

Municipis 8.108 8.108 8.108 8.108

Logaritme de versemblança
(restringit) –137.399 –135.505 135.243 –131.732

Coeficient de correlació
intraclasse 22% 13% 12% 11%

Reducció de la variància:
secció censal 9% 15% 16% 32%

Reducció de la variància:
municipi 20% 59% 63% 73%

* Variable dependent: «percentatge de residents que consideren que la delinqüència i el vandalisme
constitueixen un problema al lloc on viuen».
Valors z entre parèntesis.
† els valors absoluts d’aquestes variables també s’inclouen com a variables de control. dt: desviació típica.
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D’acord amb el que esperàvem, la urbanització també té una relació posi-
tiva amb les percepcions de la delinqüència al barri per part dels residents.
L’efecte, però, és curvilini i assoleix el valor màxim quan la població
s’aproxima a 1,6 milions. Tot i que aquesta relació curvilínia no s’ajusta
estrictament a les dades observades, és coherent amb el fet que les dues
ciutats més grans –Barcelona i Madrid– mostrin nivells menors de crimi-
nalitat observada i percebuda que no pas les ciutats entre mitjanes i grans,
com ara Sevilla, Màlaga i Las Palmas de Gran Canària.

Si bé al model inicial la diversitat nacional semblava que incrementava el
nivell de delinqüència percebuda per la població, als models posteriors
descobrim que aquesta associació negativa no està pas relacionada amb la
diversitat en si, sinó amb nacionalitats concretes, la presència de les quals,
al seu torn, les converteix en comunitats diverses. Per tant, mentre que la
presència de ciutadans de la Unió Europea amb prou feines té impacte en
la percepció de la delinqüència per part dels residents, la presència de
marroquins i, en menor mesura, d’equatorians sí que té un efecte signifi-
catiu. Si aquests efectes tenen relació amb els prejudicis de la població
autòctona, amb l’impacte dels estrangers a la vida del barri o bé amb
altres motius, és una qüestió que queda sense resposta.(8) Pel que fa a la
diversitat en si –deixant de banda problemes de multicolinealitat–, el seu
efecte en la delinqüència percebuda al barri és, de fet, positiu, la qual cosa
contrasta clarament amb el marc de la desorganització social desenvolu-
pat per Shaw i McKay (1969[1942]). Aquests resultats proven que sovint
es confonen els efectes de l’índex de Herfindahl amb els de determinades
nacionalitats, i això, al seu torn, desemboca en interpretacions relaciona-
des amb la diversitat quan el que realment importa són les nacionalitats
concretes.

Finalment, els coeficients de les variables de control mostren el signe espe-
rat. Entre els diferents models no s’observa un efecte robust de la proporció
de dones i gent gran a la població, mentre que les àrees comercials van asso-
ciades a un nivell més alt de delinqüència percebuda. Tot i així, i amb això
anticipem els resultats del model IV, l’efecte de les àrees comercials és en
bona part una conseqüència dels efectes intermedis de les percepcions sobre

(8) Per a una explicació dels mecanismes associats als efectes dels immigrants, vegeu el capítol 4.
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el desordre social i, més concretament, de les percepcions sobre els nivells de
soroll. Per tant, la comparació dels models indica que les seccions censals on
abunden les oficines i els comerços minoristes són percebudes com insegures
principalment perquè també són percebudes com sorolloses.

3.6.1. Desigualtats espacials i delinqüència percebuda al barri

El model III de la taula 3.2 dóna suport a la idea, molt consolidada, que
la desigualtat espacial, a escala municipal, té un efecte positiu en la crimi-
nalitat percebuda. L’efecte va més enllà de la desigualtat socioeconòmica
i de la segregació residencial nacional o ètnica, i arriba a la desintegració
familiar, tot i que no a la rotació residencial. Aquests resultats confirmen
la importància de l’estratificació i la segregació urbanes per comprendre
els patrons de delinqüència percebuda i justifiquen parcialment l’interès
de la literatura en les desigualtats socioeconòmiques i ètniques.

3.6.2. Controls sobre l’efecte del desordre social i el deteriorament físic

Les percepcions sobre el soroll i la brutícia, com també sobre l’estat dels
edificis, són predictors importants de les percepcions sobre la delinqüèn-
cia, cosa que coincideix amb els resultats de recerques anteriors (Quillian
i Pager, 2001; Taylor, 2001). De fet, la reducció de la variància residual i el
logaritme de versemblança milloren considerablement amb la introducció
d’aquestes dreceres informatives. És interessant constatar que les percep-
cions sobre altres problemes del barri –més concretament, la contamina-
ció, la manca de zones verdes o un accés deficient al transport públic– no
tenen un impacte independent en les percepcions sobre la delinqüència.(9)

Tot i que és possible que amb la introducció d’indicadors sobre el desordre
social hi hagi determinades variables que fluctuïn significativament, el
model general es manté raonablement vàlid. De fet, només el coeficient de
la proporció de gent gran canvia de signe, mentre que el nombre de comer-
ços minoristes i d’oficines és l’única variable que canvia radicalment,
encara que el seu efecte està condicionat per la proporció de residents per
als quals el soroll al carrer és un problema. Podem observar altres canvis
interessants –en bona part relacionats amb la introducció de les percep-

(9) Resultats disponibles a petició dels interessats.
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cions sobre el soroll– en la presència d’equatorians, la taxa de desocupació
o la proporció d’habitatges en propietat. L’efecte del nombre de fills per
família roman quasi inalterat, però fins al 70% de l’efecte dels adolescents
i els joves (de 15 a 29 anys) sobre la criminalitat percebuda al barri desapa-
reix quan incloem en el model les percepcions sobre el soroll.

3.6.3. Comparacions entre els medis rurals i urbans

Com s’infereix de la taula 3.3, la teoria de la desorganització social és
aplicable més enllà de les grans ciutats: les fonts exògenes de desorganitza-
ció social constitueixen predictors raonablement bons de la criminalitat
percebuda a les ciutats mitjanes i les poblacions petites, tot i que molt
menys en els contextos rurals. A mesura que augmenta la població, però,
el rendiment dels models de regressió millora considerablement. Mentre
que en el subconjunt rural (poblacions amb un màxim de 5.000 habitants)
el model explica un 2% de la variància intramunicipal, a les ciutats més
grans n’explica una quarta part. Així mateix, el més important és que les
principals fonts exògenes de desorganització social guanyen importància
a mesura que augmenta la població dels municipis. És sobretot el cas de
l’atur i l’educació, poc rellevants en contextos rurals, però molt impor-
tants per predir el nivell de criminalitat percebuda als centres urbans. De
fet, només les zones rurals sembla que tinguin un èxit especial a l’hora de
controlar els joves, atès l’impacte insignificant del nombre de fills per llar.
D’una manera semblant, la durada de la residència i el temps de desplaça-
ment fins a la feina mostren un increment gradual en la seva rellevància a
mesura que augmenta la població dels municipis.

Altres fonts exògenes presenten patrons més irregulars. És el cas de la
diversitat nacional, l’impacte de la qual varia enormement segons el nom-
bre d’habitants del municipi. A les zones rurals i a les grans ciutats, la
diversitat nacional està relacionada amb nivells més alts de criminalitat
percebuda, però passa a l’inrevés a les ciutats mitjanes. El resultat de les
grans ciutats és el previst –l’estratificació espacial i l’autoselecció són con-
siderables i els immigrants econòmics superen els procedents de la Unió
Europea en una proporció de set a un–, però en els contextos rurals la
proporció és de tan sols dos a un. Això es podria explicar perquè el baix
nivell d’estratificació espacial a les zones rurals obliga els immigrants i els
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taula 3.3

Models de regressió lineal multinivell. Determinants de la
delinqüència percebuda al barri*, segons la població del municipi

Variables àrees
rurals

Ciutats
petites

Ciutats
Mitjanes

grans
Ciutats

Constant 10,75 (6,2) –17,32 (–4,3) –43,75 (–7,1) 57,91 (8,4)

Nivell 1: seccions censals

estatus socioeconòmic

% educació superior 0,04 (2,1) –0,09 (–3,8) –0,23 (–0,3) –0,30(–12,6)

taxa de desocupació –0,04 (–4,9) 0,11 (5,8) 0,57 (15,2) 0,82 (16,9)

diversitat nacional i nacionalitats

índex de Herfindahl –7,03 (–5,4) –1,81 (–0,9) 3,13 (1,1) –37,70(–14,0)

estabilitat residencial

durada de la residència –0,15 (–15,0) –0,28 (–9,0) –0,54 (–9,7) –0,70(–11,7)

temps disponible per al control social

% divorciats/separats 0,46 (7,5) 2,58 (19,5) 3,15 (17,2) 1,77 (9,1)

% hores extraordinàries 0,02 (3,0) 0,04 (2,6) 0,15 (4,3) –0,12 (–2,2)

temps de desplaçament a la feina 0,09 (8,4) 0,11 (3,7) 0,28 (4,4) 0,55 (7,6)

nombre de fills per família 0,08 (0,3) 11,11 (11,2) 21,42 (15,4) 18,98 (12,3)

Controls

% gent gran –0,02 (–1,8) –0,08 (–2,7) 0,06 (1,4) 0,37 (8,7)

% dones 0,02 (0,9) 0,07 (1,0) 0,18 (1,8) –0,80 (–7,6)

nombre de comerços minoristes/
oficines 0,01 (2,8) 0,01 (6,5) 0,00 (1,6) 0,02 (8,6)

Nivell 2: municipis

urbanització

nombre d’habitants 65,72 (8,7) 33,64 (11,0) 4,30 (3,2) 0,25 (0,9)

Seccions censals 8.559 8.374 8.635 8.683

Municipis 6.948 994 148 18

Logaritme de versemblança
(restringit) –27.399 –30.755 –34.886 –36.298

Coeficient de correlació
intraclasse 50% 33% 24% 18%

Reducció de la variància: secció
censal 2% 12% 15% 23%

Reducció de la variància:
municipi 23% 40% 37% 51%

* Variable dependent: percentatge de residents que consideren que la delinqüència i el vandalisme constitueixen
un problema al lloc on viuen.
Valors z entre parèntesis.
àrees rurals: < 5.000; ciutats petites: 5.000-35.000; ciutats mitjanes: 35.000-225.000; grans ciutats: > 225.000.
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autòctons a interactuar regularment, i això influiria negativament en la per-
cepció dels autòctons sobre la criminalitat, en la línia de la teoria del conflicte
(Blalock, 1967). Una altra explicació possible seria que la baixa remuneració
i les males condicions laborals de les feines agrícoles, en les quals tendeixen a
concentrar-se els immigrants, condueixen a la frustració dels treballadors, i
això, al seu torn, incrementa la desorganització social, el desordre social i,
per tant, la delinqüència i el vandalisme (Arjona i Checa, 2005). També
podria ser que els immigrants decidissin instal·lar-se a municipis ja desorga-
nitzats, tot i que aquest fenomen es podria descriure amb més exactitud mit-
jançant l’exemple del municipi d’El Ejido i el seu model de negoci agrícola
(Checa, 2001): l’arribada d’immigrants va incrementar el nivell de desordre
social d’aquesta població, encara que només fos perquè les comunitats locals
van decidir treure partit de la mà d’obra barata immigrant sense oferir a
canvi prou suport socioeconòmic, sobretot pel que fa a habitatges dignes.

3.6.4. Comparacions entre les ciutats més grans d’Espanya

Com que el model de la desorganització social funciona millor a les ciutats
grans, el pas següent per analitzar fins a quin punt és generalitzable i robust
consisteix en una sèrie d’anàlisis més senzilles per a les deu ciutats més grans
d’Espanya: Barcelona, Bilbao, Las Palmas de Gran Canària, Madrid,
Màlaga, Múrcia, Palma de Mallorca, Sevilla, València i Saragossa. Aquestes
ciutats presenten grans diferències en el nombre d’habitants i en els nivells
de delinqüència percebuda (taula 3.4). És interessant, per exemple, que
mentre que a Sevilla gairebé el 60% dels enquestats pel Cens afirmen que
allà on viuen hi ha delinqüència i vandalisme, a Bilbao els que estan d’acord
amb aquesta afirmació amb prou feines arriben al 20%.

Segons els resultats dels subconjunts rurals i urbans, i en línia amb les con-
clusions de Shaw i McKay (1969[1942]), no podem considerar robusta la
relació entre la diversitat (en aquest cas, nacional) i la delinqüència perce-
buda (taula 3.4 i gràfic 3.1). Els coeficients beta varien enormement d’una
ciutat a l’altra, fins al punt que adquireixen valors positius en els casos de
Las Palmas, Sevilla i València. Passa justament el contrari amb l’estatus
socioeconòmic de les diferents zones, representat en aquest cas per la pro-
porció de residents que tenen un títol superior. No tan sols el coeficient es
manté en tot moment en valors negatius, sinó que a sis de les deu ciutats
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analitzades és el més influent dels quatre factors estructurals. Així mateix,
l’estabilitat i la desintegració familiar mostren un coeficient coherent a totes
les ciutats, de manera que l’estabilitat redueix el nivell de criminalitat perce-
buda i la desintegració familiar els incrementa. Per tant, el missatge de les
diverses proves de robustesa és clar: amb l’excepció de la diversitat (nacio-
nal), el model de la desorganització social constitueix un marc útil per com-
prendre les diferències en la criminalitat percebuda al barri.

taula 3.4

Regressions lineals de mínims quadrats ordinaris. Coeficients
estandarditzats de les principals fonts exògenes de desorganització
social a les deu ciutats més grans d’Espanya

coeficients beta*

població (2001)
% criMinalitat

percebuDa
% eDucació

superior
ínDex De

HerfinDaHl
DuraDa

resiDència
Divorciats/
separats

barcelona 1.503.884 34,20 –0,51 –0,31 –0,01 0,07

bilbao 349.972 20,34 –0,17 –0,41 –0,23 0,26

las palmas 354.863 46,36 –0,29 0,19 –0,17 0,46

Madrid 2.938.723 42,11 –0,53 –0,17 –0,23 0,11

Màlaga 524.414 50,35 –0,28 –0,01 –0,22 0,23

Múrcia 370.745 31,70 –0,23 –0,04 –0,20 0,13

palma 333.801 35,15 –0,43 –0,17 –0,09 0,13

saragossa 614.905 25,52 –0,08 –0,04 –0,23 0,41

sevilla 684.633 57,94 –0,16 0,03 –0,03 0,26

València 738.441 46,41 –0,33 0,10 –0,07 0,25

* basat en models de Mqo i efectuat per separat per a cada ciutat; inclou les variables de control següents:
percentatge de gent gran, percentatge de dones, nombre de comerços minoristes i oficines, nombre de fills
per família.
Variable dependent: % de residents que afirmen que la delinqüència i el vandalisme constitueixen un pro-
blema al lloc on viuen.

Els resultats empírics d’aquest capítol ens permeten arribar a tres conclu-
sions. En primer lloc, l’argument de la desorganització social es pot traslla-
dar no tan sols des de la delinqüència observada a la percebuda, sinó també
més enllà de les grans ciutats, en particular a les ciutats mitjanes i les pobla-
cions petites. En segon lloc, és probable que les comunitats residencialment
inestables amb un nivell de desintegració familiar i una durada del trajecte
cap a la feina superiors a la mitjana causin una mala reputació pel que fa a
la delinqüència, independentment del nombre d’habitants del municipi en
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què s’inscriuen. Finalment, entre les fonts exògenes clàssiques de desorga-
nització social, la diversitat ètnica (en el nostre cas, nacional) és la que pre-
senta un comportament més erràtic respecte a la delinqüència percebuda al
barri. El seu efecte no tan sols és irrellevant als pobles i les ciutats mitjanes,
sinó que a tres de les deu ciutats més grans d’Espanya en realitat és negatiu.

gràFiC 3.1

Regressions lineals de MQO per a les deu ciutats més grans d’Espanya.
Coeficients estandarditzats de les principals fonts exògenes derivades
de la teoria de la desorganització social

–0,6 –0,4 –0,2 0,0 0,2 0,4 0,6
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% educació
superior
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Herfindahl

Durada de
la residència
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separats

Font: elaboració pròpia a partir del Cens de població i habitatges del 2001.
Variable dependent: % de residents que afirmen que la delinqüència i el vandalisme constitueixen un pro-
blema al lloc on viuen.
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3.7. Conclusions

Entre els països desenvolupats, Europa i els Estats Units sovint són con-
siderats els extrems en el continu de la delinqüència. És innegable que les
taxes d’homicidis i les dimensions de la població empresonada diferen-
cien tots dos territoris: les taxes d’homicidis solen ser de tres a cinc vega-
des més elevades als Estats Units que no a qualsevol país occidental de
la Unió Europea (UNODC, 2010) i els Estats Units tenen la taxa de
població empresonada més elevada del món (World Prison Population
List, 2009). No obstant això, els arguments desenvolupats fa quasi un
segle per explicar la criminalitat dels diferents barris de les principals
ciutats nord-americanes funcionen perfectament en l’entorn urbà espa-
nyol. És a dir, que la desorganització social –un reeixit model desenvolu-
pat per sociòlegs urbans a la Universitat de Chicago– és un enfocament
que conserva la seva validesa fins i tot quan s’aplica a variacions en les
percepcions sobre la delinqüència a les seccions censals i els municipis
d’Espanya.

De fet, les fonts exògenes clàssiques de desorganització social –l’estatus
socioeconòmic, l’estabilitat residencial, la desintegració familiar i la urba-
nització– tenen un rendiment raonablement bo a l’hora d’explicar la pro-
porció de residents que consideren que la delinqüència i el vandalisme
constitueixen un problema al seu barri. L’única excepció és la diversitat
(nacional), tenint en compte que el seu efecte presenta un patró incoherent
i la seva associació amb la criminalitat percebuda depèn excessivament de
la composició interna de la població estrangera. Concretament, els
enquestats –basant-se en la realitat o bé en la seva imaginació– associen
amb regularitat els ciutadans marroquins a les activitats delictives, mentre
que la seva reacció davant dels ciutadans de la UE-15 és justament la con-
trària.

Amb tot, aquest estudi no tan sols es proposava posar a prova les fonts
exògenes tradicionals de desorganització social. A les anàlisis s’hi han
incorporat fonts exògenes i indicadors addicionals que han millorat sig-
nificativament l’ajust dels models empírics. Per tant, les variables estre-
tament correlacionades amb l’existència de vigilància i control a la
comunitat també eren rellevants a l’hora de predir la delinqüència. És el
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cas del temps de desplaçament fins al lloc de treball, l’habitatge en pro-
pietat, el nombre de fills per unitat familiar i les hores extraordinàries.
Finalment, els municipis amb un grau més elevat de desigualtats espa-
cials o segregació/concentració residencial mostren nivells més alts de
criminalitat percebuda, un resultat que manté la seva validesa en tres de
les quatre dimensions analitzades: nivell educatiu, diversitat nacional i
desintegració familiar.

Els models empírics també donen suport a la hipòtesi que el model de la
desorganització social es pot aplicar més enllà de les grans ciutats i, espe-
cialment, a les ciutats mitjanes (de 35.000 a 225.000 habitants) i petites
(entre 5.000 i 35.000 habitants). Pel que fa a factors específics, la urbanit-
zació, l’estabilitat residencial i la desintegració familiar mostren un efecte
estable a municipis de dimensions diverses, mentre que la influència de la
diversitat nacional i, en menor mesura, la de l’estatus econòmic presenten
un patró més erràtic. És a les grans ciutats, però, on les fonts exògenes
tenen els efectes més pronunciats i coherents, deixant un cop més de banda
la diversitat nacional, que té un efecte negatiu sobre la delinqüència perce-
buda al barri a tres de les deu grans ciutats analitzades.

És important remarcar que l’avaluació senzilla, agregada i indirecta de la
teoria de la desorganització social que hem dut a terme en aquestes pàgi-
nes presenta alguns defectes. Per començar, els arguments plausibles que
vinculen les fonts exògenes de desorganització social amb la delinqüència
percebuda són variats; si segueixen, com en el cas espanyol, la lògica de
tipus comunitari proposada en aquest capítol és una qüestió encara per
explorar. De fet, les dues premisses o hipòtesis principals de la teoria de la
desorganització social no es poden confirmar d’una manera robusta amb
el tipus de dades emprades en aquest capítol. En primer lloc, les variacions
en la criminalitat percebuda s’expliquen principalment a escala comuni-
tària; i, en segon lloc, l’efecte de les característiques de les comunitats sobre
la criminalitat percebuda es veu influït pel seu nivell o tipus d’organització
social, tant si es tracta d’amistats i coneguts locals com d’organitzacions
de voluntaris o d’organismes polítics que estableixen vincles avantatjosos
amb instàncies d’àmbit superior. Malgrat aquestes limitacions, el capítol
ha traslladat el model de la desorganització social a un entorn social poc
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analitzat, però també a un indicador de desordre social escassament estu-
diat, la delinqüència percebuda al barri. A més a més, pel que sabem,
aquest és el primer estudi que fa servir dades sobre totes les llars i totes les
seccions censals d’un país, i això permet fer valuoses comparacions entre
entorns rurals i urbans i l’anàlisi comparada d’un nombre il·limitat de
municipis.
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IV. Delinqüència percebuda al barri
i immigració a la ciutat de Madrid:
una anàlisi espacial

4.1. Introducció

El debat públic sobre la delinqüència i la immigració és ple de prejudicis,
creences i agendes ocultes, de manera que rarament desemboca en anàlisis
rigoroses. concretament, a Espanya el debat objectiu es veu dificultat per
l’escassetat d’estudis rigorosos sobre els determinants de la delinqüència,
tant des d’un punt de vista individual com comunitari. Per tant, sovint el
debat es redueix a la contraposició entre activistes antiimmigració que
proclamen als quatre vents l’existència d’una associació bivariada entre
immigració i delinqüència en el pla individual, i els defensors dels immi-
grants que qualifiquen aquest argument d’exageradament simplista o bé
es limiten a evitar la qüestió.

El cas és que el debat l’ha guanyat clarament la postura antiimmigració: la
creença en un nexe entre delinqüència i immigració s’ha intensificat durant
les dues últimes dècades (gràfic 2.4) i, tot i que la crisi financera actual ha
fet minvar la rellevància pública de qualsevol qüestió no econòmica (gràfic
2.1), ha adquirit una importància de primer ordre en l’agenda pública
(Pinyol, 2008). la publicació restrictiva i caòtica de dades delicades a
Espanya no tan sols ha limitat l’assumpció de responsabilitats per part
dels representants públics, sinó que ha donat curs a les narratives «ideolò-
giques» sobre els determinants de la delinqüència –entre els quals la
creença generalitzada en un vincle entre la delinqüència i la immigració–,
que generalment es basen en correlacions en brut. Així mateix, tot i que
pot ser que els ciutadans ideologitzats siguin indiferents a les anàlisis refi-
nades i rigoroses (i això ens duria a la conclusió que «el mal ja està fet»),
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els estereotips generals sovint es modifiquen, encara que sigui poc, per
respondre a l’aparició de noves dades, ja que, com destaca Gans (1962),
«no hi ha cap grup que pugui mantenir durant molt de temps un sistema
conceptual que no resisteixi la prova de l’experiència».

resulta vital abordar els prejudicis contra els immigrants, ja que la sobre-
valoració de la participació dels immigrants en actes delictius no tan sols
incrementa les perspectives electorals dels partits extremistes (coffe,
heyndels i Vermeir, 2007) i protegeix els polítics xenòfobs de la vergonya i
l’ostracisme, sinó que –i això és més greu– obliga els partits principals,
independentment del seu punt de vista sobre la immigració, a satisfer les
actituds antiimmigració dels ciutadans mitjançant noves mesures restricti-
ves en la matèria (Martinez, 2006; Mears, 2002) i l’enduriment de la legis-
lació penal (stumpf, 2006). Menystenir aquesta qüestió, com fan sovint els
científics socials progressistes (sampson, 1987), ha deixat de ser una opció,
ja que la majoria de la societat té el convenciment, tot i que en graus dife-
rents, que encara que «no tots els immigrants són delinqüents, la majoria
de delinqüents són immigrants» (solé et al., 2000).

Partint d’aquesta estesa criminalització dels immigrants (Wacquant, 2005;
Welch, 2003), aquest capítol analitza exhaustivament la relació entre les
percepcions sobre la delinqüència al barri i la presència de grups
d’immigrants a la ciutat de Madrid. Porta les anàlisis anteriors una passa
més enllà, ja que hi introdueix la important interdependència espacial de
la variable dependent, segons la qual la proporció de residents que consi-
deren que la delinqüència constitueix un problema al barri on viuen està
molt correlacionada amb la de les zones adjacents. cal remarcar que
aquesta mena d’anàlisi no aborda en absolut el nexe entre la delinqüència
real i la immigració en el pla de les comunitats locals –per a això caldria
disposar de dades sobre la criminalitat «real»–, tot i que sí que pot, i en
aquest cas ho aconsegueix, assenyalar una incoherència interessant que
mereix una recerca més aprofundida: en general, a qualsevol nivell
d’agregació, els individus associen delinqüència i immigració quan les
enquestes els demanen què opinen sobre aquesta qüestió, tant de manera
directa (gràfic 2.4) com indirecta (Echazarra, 2012), però aquesta associa-
ció amb prou feines és observable en el pla comunitari quan: 1) fem servir
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xifres de població reals; 2) incloem els ajustos propis de les variables de
control habituals, i 3) tenim en compte la interdependència espacial.

l’objectiu secundari, i més tècnic, d’aquest capítol consisteix a avaluar
l’adequació i les implicacions de tot un ventall de models espacials
d’aplicació comuna a les ciències socials. Més concretament, pretenem
valorar l’efecte de la proporció de sis grups d’immigrants –agrupats per la
regió d’origen– sobre els nivells de delinqüència percebuda per secció cen-
sal. Amb aquest propòsit, les anàlisis estadístiques no tan sols s’ajusten a
les característiques de l’àrea que són susceptibles d’influir en les percep-
cions sobre la delinqüència –d’acord amb el model de la desorganització
social–, sinó que també reconeixen la dependència espacial inherent a la
recerca urbana, la qual cosa es concreta en l’aplicació d’una sèrie de
«models espacials», com ara el model de retard espacial, el model d’error
espacial i els models multinivell.

En resum, el capítol respon a tres preguntes: 1) és més gran la delinqüèn-
cia percebuda als barris on viuen grups d’immigrants?; 2) fins a quin punt
en aquesta relació intervenen els determinants clàssics de la delinqüència
desenvolupats per la teoria de la desorganització social?, i 3) com modifica
els nivells de criminalitat percebuda la presència de veïns procedents de
diferents regions del món?

4.2. La rellevància pública creixent del nexe delinqüència-immigració

Entre el novembre del 2001 i el gener del 2002 es va dur a terme a les llars
espanyoles el primer cens del segle xxi, que coincidia amb la decisiva
entrada a l’agenda pública del «problema» de la immigració –i de la seva
connexió implícita o explícita amb la delinqüència–, com quedava reflectit
en els atacs dels contraris a la immigració, a les enquestes d’opinió pública,
als mitjans de comunicació i en el discurs polític del moment.

no hi ha dubte que l’afluència massiva i sobtada d’immigrants generava
intranquil·litat entre la població autòctona, especialment a les zones rurals
ètnicament mixtes, on la combinació entre el provincianisme de l’entorn,
les males condicions de vida i de treball dels immigrants i les interaccions
forçades de vegades es van revelar desastroses, com en el cas de Banyoles
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(1999) i níjar (1999). Els disturbis d’El Ejido (2000)(1) van marcar un punt
d’inflexió, perquè l’atac no anava dirigit contra els «representants» dels
immigrants ni estava liderat per bandes d’orientació ideològica, sinó per-
què, al contrari, constituïa un atac generalitzat dels autòctons contra la
comunitat magribina en conjunt. no és pas cap sorpresa que aquests esde-
veniments atraguessin l’atenció dels euròcrates i dels mitjans internacio-
nals; els efectes van arribar a les eleccions generals celebrades un mes més
tard i van generar accions semblants a altres municipis, com ara lepe
(2000).

El fenomen de la immigració també va entrar en la competició electoral
d’una manera inèdita durant les eleccions generals de març del 2000, en
part perquè el malestar pels esdeveniments d’El Ejido continuava viu en la
ment de l’electorat, però també perquè entre la població augmentava la
preocupació per la quantitat d’immigrants(2) i el convenciment que hi havia
un vincle entre delinqüència i immigració era ben ferm (gràfic 4.1).(3)

la rellevància pública de la qüestió de la immigració va decaure després
de les eleccions, però va reaparèixer un any després, entre altres motius
perquè Marta ferrusola, l’esposa de Jordi Pujol, en aquell moment presi-
dent de catalunya, va afirmar que els immigrants no paraven d’«intentar
imposar» la seva religió i els seus costums, o que el seu marit estava «can-
sat de donar [habitatges de protecció oficial] a marroquins i magribins».
Aquestes desafortunades declaracions van ser recollides immediatament
pels mitjans, cosa que va intensificar temporalment l’alarma de la pobla-
ció davant la immigració (gràfic 4.1).

(1) El febrer de l’any 2000, l’homicidi d’un jove espanyol a mans d’un marroquí que patia una malaltia men-
tal va desencadenar una onada d’atacs violents contra la població magribina i les seves propietats que es va
escampar a altres municipis del sud-est d’Espanya.
(2) Des del 1997 fins al 1999, el 27% dels enquestats consideraven que hi havia «massa» estrangers a Espanya,
una proporció que el 2000 havia augmentat fins al 41% (enquestes AsEP).
(3) El debat se centrava en la reforma de la «permissiva» llei d’immigració aprovada el gener del 2000 (llei
orgànica 4/2000), que havia substituït la restrictiva llei del 1985. finalment la legislació a aquest respecte
es modificà mitjançant la llei orgànica 8/2000, promulgada nou mesos després de la victòria electoral del
Partit Popular.



deLInqüèncIa percebuda aL barrI I ImmIgracIó a La cIutat de madrId: una anÀLIsI espacIaL 135

grÀfIc 4.1

Evolució de l’opinió pública sobre la immigració i la seguretat ciutadana
a Espanya (1999-2002)
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font: elaboració pròpia a partir de dades dels baròmetres del cIs.

Més rellevant per a aquest capítol va ser el debat al congrés dels Diputats
sobre el nexe delinqüència-immigració, un mes abans del cens del 2001,
en resposta a un increment dels homicidis i, més en general, de les taxes de
criminalitat, concretament a la ciutat de Madrid. El PsoE va acusar el
Govern de no prendre mesures i d’equiparar els laboriosos immigrants a
delinqüents. El PP, a través del seu ministre de l’Interior, Mariano rajoy,
va respondre que, tot i que estava d’acord amb el PsoE pel que fa a la
falsedat del vincle entre delinqüència i immigració, era innegable que «el
45% dels detinguts a Madrid aquell any eren estrangers» i que «caldria
evitar endarreriments a l’hora d’aplicar les ordres de deportació».(4) El
debat va continuar al congrés almenys durant sis mesos i els editorials
dels diversos diaris se’n van fer ressò (Abellá, 2006). El conservador Abc,
en una combinació semblant d’aparent correcció política i opinió antiim-

(4) congrés dels Diputats, 03/10/2001.
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migració, sostenia que «si resulta tan fals com injust culpar d’aquesta
situació [l’increment dels homicidis] a l’increment de la immigració, també
seria demagògic ocultar que existeix una relació provada entre tots dos
factors» (Abc, 10.12.2001). El Mundo s’ajustava una mica més a la correc-
ció política, però molt influït pel cas d’un reincident moldau (presumpta-
ment detingut 107 vegades), afirmava que «és necessari evitar demonitzar
la població immigrant, però [...] caldria trobar fórmules jurídiques per
expulsar els estrangers que hagin estat imputats per reiterades infraccions
de la llei» (El Mundo, 05/11/2001). És interessant constatar que, arran
d’aquest debat, va augmentar la preocupació pública sobre la seguretat
ciutadana i la immigració (gràfic 4.1).

El fet que la percepció que hi havia un «problema» amb la immigració
guanyés impuls a Espanya va quedar palès a les enquestes d’opinió pública
i a la cobertura que en van fer els mitjans de comunicació. Per exemple, als
tres diaris principals els editorials i els articles d’opinió que abordaven
específicament la qüestió de la immigració es van disparar des de tan sols
sis el 1997 fins a 77 quatre anys més tard (Abellá, 2006), dels quals almenys
10 estaven dedicats al vincle entre delinqüència i immigració. A més a més,
mentre que el 1999 només el 2% dels enquestats afirmaven que la immigra-
ció era un problema a Espanya (indicadors del baròmetre del cIs) i prop
del 50% opinaven que la delinqüència i la immigració estaven interrelacio-
nades (gràfic 4.1), l’any 2000 aquestes proporcions havien pujat fins al 7%
i el 64%, respectivament, i des d’aleshores no farien sinó anar augmentant.

Per tant, els darrers mesos del 2001, quan es va dur a terme el cens, la
relació entre delinqüència i immigració era una qüestió important a
l’agenda política i, tot i que la seva rellevància hagi experimentat alts i
baixos, a partir d’aleshores ja no ha abandonat el debat públic. Això no
vol dir que abans aquests dos fenòmens no estiguessin mai associats, ni
que es convertís en la qüestió més rellevant en la política espanyola.(5) Però
sí que ens permet d’afirmar que el canvi de segle constitueix un moment
ideal per avaluar la influència de les comunitats d’immigrants en la delin-
qüència percebuda als barris, encara que només sigui perquè, aparent-

(5) Invariablement, en els baròmetres del cIs la seguretat ciutadana i la immigració han quedat per sota de
l’atur i el terrorisme com a afers que preocupen més la població (vegeu el gràfic 2.1).
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ment, la ciutat de Madrid ha experimentat un increment en paral·lel de les
taxes de criminalitat i de la immigració.

4.3. Evidència empírica sobre el nexe delinqüència-immigració
a Espanya i a altres països

Per comparació a altres contextos, l’evidència empírica sobre el nexe
delinqüència-immigració a Espanya, i sobre els determinants de la delin-
qüència en termes més generals, és escassa i metodològicament millorable.
com ja hem esmentat, en bona part això és conseqüència d’un mesura-
ment inadequat –o fins i tot inexistent– dels nivells de criminalitat (tant a
escala individual com de comunitats locals i nacional). Els acadèmics
s’han vist obligats a basar-se gairebé exclusivament en indicadors relatius
a la criminalitat denunciada (García et al., 2010), com ara el nombre de
detinguts, de persones empresonades i de compareixences davant d’un tri-
bunal, tot i que hi ha hagut algunes iniciatives, tant acadèmiques com per
part de les autoritats, per recollir dades sobre les taxes de victimització
(International crime Victims survey, Enquesta de seguretat pública de
catalunya, etc.) i sobre els actes de comportament desviat que reconeixen
els mateixos autors (l’anomenat «autoinforme») (Gómez-fraguela et al.,
2009). Malgrat aquests esforços, l’estudi dels determinants de la delin-
qüència a Espanya deixa molt a desitjar, ja que rarament es coneixen les
característiques individuals dels delinqüents, només hi ha xifres de delin-
qüència denunciada públicament disponibles per a l’àmbit nacional i pro-
vincial, i, quan les enquestes de victimització estan georeferenciades, és
amb nivells d’agregació inadequats per als estudis sobre les comunitats
locals (és a dir, districtes urbans en lloc de barris o seccions censals) o les
referències geogràfiques estan mal registrades. hi ha dades abundants i
ben geocodificades de les percepcions sobre la delinqüència (enquestes del
cIs i el cens de població i habitatges del 2001), però els acadèmics en gran
manera han omès aquestes fonts d’informació, tot i que els polítics i diri-
gents sovint tinguin més en compte la valoració dels ciutadans sobre les
taxes de criminalitat que no pas les taxes de criminalitat reals. Per tant, a
Espanya els esforços acadèmics s’han dedicat principalment a descriure,
comprendre i explicar la delinqüència «real».
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En el pla individual, hi ha una evidència empírica robusta que estableix
que els immigrants es troben sobrerepresentats a les estadístiques de delin-
qüència (vegeu el capítol 2) –encara que el «diferencial entre els autòctons
i els nascuts a l’estranger» minva considerablement quan introduïm ajus-
tos sobre els errors de mesurament (García, 2000)– i una evidència empí-
rica contradictòria quan el que analitzem és el comportament desviat dels
adolescents (Gómez-fraguela et al., 2009). no obstant això, aquests estu-
dis se centren principalment en associacions bivariades i no presenten cap
evidència causal.

En el pla provincial, hi ha dos estudis longitudinals que han mostrat la
manera en què la concentració d’immigrants exerceix un impacte positiu
en els delictes lleus, greus i en el total de delictes (Alonso-Borrego et al.,
2008; rodríguez-Andrés, 2003), i com la contribució dels llatinoamericans
a l’augment de la delinqüència en realitat ha estat negativa en el període
2000-2006 (Alonso-Borrego et al., 2008). Tot i que són les primeres
d’aquest tipus en el context espanyol, aquestes anàlisis no incorporen
variables de control d’importància vital (per exemple, la rotació residen-
cial, l’activitat comercial, etc.), se centren en una unitat d’anàlisi (les pro-
víncies espanyoles) aliena a la perspectiva comunitària de què parteix el
nostre estudi i basen exclusivament els resultats en la delinqüència denun-
ciada, que pot resultar ben poc fiable, com ha posat clarament de manifest
la comparació que se n’ha fet amb les enquestes de victimització (García
et al., 2010).

fins allà on arriba el nostre coneixement, no hi ha estudis quantitatius
que analitzin els efectes de la concentració d’immigrants ni tan sols els
determinants de la delinqüència a les comunitats locals. Tot i així, un
projecte qualitatiu sobre conflicte i immigració a tres districtes madri-
lenys (cachón, 2008) va resultar extremadament útil per al desenvolupa-
ment d’aquest capítol, tant per generar hipòtesis com per interpretar els
resultats empírics. l’anàlisi detallada que fa sobre els líders i els «inter-
mediaris» dels barris ens ofereix tres resultats d’interès per a la nostra
recerca: en primer lloc, la manera en què les percepcions sobre la delin-
qüència es difonen dins els barris i més enllà, sovint amb una distorsió
considerable, com si fos el joc del telèfon; en segon lloc, una descripció
de la manera com aquestes percepcions es veuen condicionades per una
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sèrie d’atributs dels residents i, sobretot, de característiques contextuals
dels barris; finalment, l’estudi explica com l’efecte de la diversitat ètnica
en l’organització social de les comunitats es veu modificat (i sovint mul-
tiplicat) per factors demogràfics com ara la diversitat d’edats.

l’evidència empírica sobre la immigració i la delinqüència a altres països,
i especialment als Estats Units, és més àmplia i rigorosa, ja que els estudis
s’han centrat en diferents contextos geogràfics, nivells d’agregació i grups
d’immigrants, i es basen en anàlisis tant descriptives com multivariades.
Pel que en sabem, però, no s’ha investigat en absolut la relació entre crimi-
nalitat percebuda i immigració, però la relació entre delinqüència perce-
buda i raça sí que ha estat objecte d’una atenció considerable (chiricos,
hogan i Gertz, 1997; hurwitz i Peffley, 1997; Quillian i Pager, 2001;
stinchcombe et al., 1980).

si bé els resultats derivats de la recerca sobre el nexe delinqüència-immi-
gració mostren una variació considerable en termes espacials i tempo-
rals, hi ha diversos patrons comuns i clarament identificables. En primer
lloc, i per damunt de tot, els estudis anteriors han constatat que els
immigrants tenen un efecte nul o negatiu en els nivells de delinqüència i
violència. Podem observar aquest resultat en la resposta a la primera
onada d’«alarma de la població» arran de la delinqüència dels immi-
grants als Estats Units (stofflet, 1941; Vechten, 1941), com també en
l’onada més recent (hagan i Palloni, 1998; Martinez, 2002). També el
podem observar en anàlisis ecològiques (Butcher i Piehl, 1998; lee,
Martinez i rosenfeld, 2001; reid et al., 2005, shaw i McKay, 1969[1942]),
en estudis amb dades individuals d’enquesta (hagan, levi i Dinovitzer,
2008; Morenoff i Astor, 2006) i en altres de basats en estadístiques ofi-
cials (rumbaut et al., 2006). En segon lloc, l’assimilació i l’aculturació
en la societat d’acollida comporten un ràpid augment de les activitats
delictives, la qual cosa queda reflectida en les comparacions entre la pri-
mera generació, la segona generació, la generació intermèdia entre les
dues anteriors (l’anomenada «generació 1,5») i la tercera generació
(hagan, levi i Dinovitzer, 2008; Morenoff i Astor, 2006; rumbaut et al.,
2006; Vazsonyi i Killias, 2001). En tercer lloc, el barri sembla el context
clau a l’hora d’explicar la participació en activitats delictives tant dels
autòctons com dels immigrants (Martinez, 2006; Morenoff i Astor,
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2006; shaw i McKay, 1969[1942]), i és precisament la incapacitat d’alguns
immigrants (Tonry, 1997) de segona generació de resistir-se a les «condi-
cions facilitadores de la delinqüència» (Martinez, 2002) predominants a
les seves comunitats locals (essencialment, la manca d’oportunitats
econòmiques), allò que determina la seva assimilació segmentada a les
taxes de criminalitat de la població autòctona (rumbaut et al., 2006).
D’altra banda, els asiàtics, caracteritzats per la importància que ator-
guen a «l’harmonia, la interconnexió i les obligacions comunitàries i
familiars», són els qui mostren les taxes més baixes d’homicidis (lee
i Martinez, 2006), delinqüència juvenil (hagan, levi i Dinovitzer, 2008)
i població empresonada (rumbaut et al., 2006), tot i que l’heterogeneïtat
interna continua sent considerable. Per la seva banda, la implicació dels
llatins en la delinqüència és significativament inferior a la dels afroame-
ricans –amb els quals coincideixen en nivells semblants de segregació,
discriminació en matèria d’habitatge, pobresa concentrada i rotació resi-
dencial–, encara que continua sent més alta que la dels blancs benestants
no hispans.

no obstant tot això, alguns acadèmics han criticat el «mal costum
d’agregar barroerament els individus en categories racials que valen per
a tot» (rumbaut et al., 2006) –com les d’«asiàtics», «llatins», «europeus»
o «negres»–, perquè d’aquesta manera es «confonen les diferències
culturals, estructurals i polítiques» que influeixen en l’adaptació de naci-
onalitats i grups ètnics concrets a la societat d’acollida i a les seves comu-
nitats locals (Bursik, 2006). Malgrat aquestes crítiques, Martinez (2002)
sosté que l’ús del terme «llatí» (o llatinoamericà) es justifica per diversos
motius, com ara una llengua comuna, unes condicions socioeconòmi-
ques semblants (pobres, però amb feina) i una experiència cultural
comuna entre els hispans que resideixen als Estats Units. En aquest capí-
tol, els grups ètnics, distribuïts en categories segons el seu origen nacio-
nal o regional en termes amplis, constitueixen el nucli d’aquesta anàlisi,
tot i que la lògica no està tant en la seva homogeneïtat interna sinó en
l’«amalgama» externa que propicien els estereotips dels autòctons.
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4.4. La població immigrant a la ciutat de Madrid

Tot seguit presentem informació sobre les característiques de la població
immigrant de la ciutat de Madrid, amb una atenció especial a tot allò que
sigui rellevant per mesurar els efectes que té la concentració d’immigrants
en les percepcions sobre la delinqüència als barris. les dades presentades
inclouen la fase del procés migratori (és a dir, la magnitud i el ritme del
creixement de la població immigrant), la composició nacional de la pobla-
ció estrangera i les característiques de les zones on viuen.

les dades del padró municipal fan palès que en el moment en què es va fer
el cens, al final del 2001, el fenomen de la immigració estava en una fase
molt inicial a Espanya, però no tant a Madrid, on una comunitat immigrant
considerable (aproximadament l’11% de la població) estava propiciant can-
vis importants als barris. Tot i que estava esdevenint un gran nucli
d’immigració, els residents autòctons encara no s’havien acabat d’acostumar
a les tendències demogràfiques recents, potser perquè bona part del flux
migratori havia arribat durant els tres anys anteriors (gràfic 4.2).

grÀfIc 4.2

Evolució de la població estrangera i nascuda a l’estranger
a la ciutat de Madrid, 1986-2010
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font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut nacional d’estadística.

les implicacions d’un procés d’immigració que tot just comença són múlti-
ples. En primer lloc, el nombre de ciutadans estrangers, el de persones nas-
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cudes a l’estranger i els canvis anuals d’aquestes xifres tenen una eficàcia
semblant com a indicadors de la immigració i desemboquen en resultats
semblants a l’hora d’analitzar les percepcions sobre la delinqüència. De
manera més limitada, aquesta lògica s’estén a les minories i a la diversitat
ètnica, ja que, amb l’única excepció de la població gitana, la societat madri-
lenya era ètnicament homogènia fins a l’arribada de les comunitats
d’immigrants.(6) En segon lloc, el debat entorn del nexe delinqüència-immi-
gració està relacionat sobretot amb la primera generació d’immigrants o, en
el millor dels casos, amb la generació anomenada «1,5».(7) Es tracta d’una
dada rellevant, ja que molts estudis (hagan, levi i Dinovitzer, 2008;
Morenoff i Astor, 2006; rumbaut i Ewing, 2007) han mostrat, per al con-
text nord-americà, que les primeres generacions participen menys en activi-
tats criminals que la població autòctona, una diferència que desapareix
progressivament en generacions posteriors. finalment, aquesta recerca
aborda un context històricament únic, en el qual els immigrants han trans-
format una societat que fins aleshores era quasi homogènia. De fet, si no fos
per la població gitana –establerta des de l’edat mitjana i a la qual la societat
en general associa amb la delinqüència i el tràfic de drogues–, els discursos
sobre l’etnicitat, la immigració i la delinqüència haurien partit del no res, ex
novo. En aquestes primeres etapes el nexe entre delinqüència i immigració es
basava en bona part en el discurs existent sobre el poble gitano, però amb
canvis subtils, com ara que la «nova» delinqüència era organitzada o bé que
tenia més probabilitat d’usar armes de foc. fins i tot després del flux massiu
d’immigrants, però, els gitanos van mantenir inalterada la seva mala repu-
tació (gràfic 4.3) i només els marroquins i, en temps molt recents, els euro-
peus de l’est han assolit el mateix nivell –aquests darrers, en part, perquè
se’ls associa habitualment amb la comunitat gitana–. com que el que ens
interessa són els nivells de criminalitat percebuda, més que no pas l’obser-
vada, aquesta transformació excepcional i sobtada des d’una societat quasi
homogènia també implica una probabilitat considerable que les reaccions,
tant de natius com d’immigrants, davant tradicions, cultures i pràctiques

(6) Tot i que no hi ha dades oficials sobre les xifres de població gitana, la fundación secretariado Gitano
afirma que els membres d’aquest grup serien 45.000, la qual cosa representaria l’1,5% de la població total
que viu actualment a la ciutat de Madrid.
(7) El terme «generació 1,5» fa referència als joves nascuts a l’estranger però que van immigrar al país abans
de l’adolescència (rumbaut i Ima, 1988).
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amb què no estan familiaritzats tinguin un paper important en l’avaluació
del nexe delinqüència-immigració.

Pel que fa a la distribució geogràfica (gràfic 4.4), inicialment els immigrants
es van establir al centre de la ciutat, on van començar a desenvolupar xarxes,
i a les zones benestants, on treballaven com a personal domèstic intern. En
fases posteriors (com l’última dècada), els barris benestants van perdre
importància en relació amb les àrees deprimides de la resta de Madrid, ja
que els immigrants van passar de les feines domèstiques internes a residir en
habitatges assequibles, i es va reduir la proporció d’estrangers adinerats.
D’acord amb la teoria de la zona concèntrica (Park, Burgess i McKenzie,
1925), i malgrat l’elevat cost de l’habitatge, el districte del centre va mantenir
el seu paper com a zona d’establiment inicial de la immigració, especialment
de les comunitats asiàtiques i, en particular, xineses, mentre que els barris
desafavorits del cinturó exterior i l’extraradi van atreure comunitats que ja
feia un temps que hi eren (per exemple, dominicans i marroquins), a més
d’alguns grups d’immigrants recents (com ara equatorians i romanesos)
atrets pel preu més baix de l’habitatge.

grÀfIc 4.3

Evolució del malestar (escala de 0 a 10) davant la possibilitat de tenir
determinats grups com a veïns
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En la mesura que aquest procés d’especialització espacial encara era en
marxa quan es va fer el cens del 2001, les diferències entre els barris
d’autòctons i d’immigrants anaven augmentant, però encara no eren nota-
bles (taula 4.1). És interessant constatar que entre la secció censal típica(8)

dels autòctons i la dels residents d’origen estranger només s’observaven
diferències en algunes variables –com ara l’activitat comercial, el nombre
d’automòbils o la proporció de nascuts a l’estranger– i, fins i tot en aquests
casos, les diferències no eren gaire significatives. Des d’un punt de vista
estadístic, aquestes semblances atenuen alguns dels problemes que presen-
ten la majoria d’anàlisis ecològiques sobre la relació entre delinqüència i
immigració –en particular, l’autoselecció i la multicolinealitat–, ja que els
immigrants, en la fase inicial, no s’«autoseleccionen» establint-se a sec-
cions censals radicalment diferents de les dels autòctons, ni hi ha una
correlació elevada entre la proporció de nascuts a l’estranger i els correlats
habituals de la delinqüència (per exemple, l’estatus econòmic, la rotació
residencial i la desintegració familiar). En grups específics, però, cal desta-
car diferències importants, ja que s’estableixen a zones diferents de la ciu-
tat (gràfic 4.4): els procedents d’Europa occidental viuen a les zones
residencials relativament benestants i amb una abundant activitat comer-
cial, els llatinoamericans a comunitats desafavorides amb una proporció
elevada de gent gran autòctona, els asiàtics en contextos urbans de gran
activitat comercial i els africans i els europeus de l’est a les zones deprimi-
des amb un nombre de dones comparativament més baix.

com en altres contextos, la població immigrant de la ciutat de Madrid s’hi
va anar establint en onades successives. Per simplificar, marroquins i fili-
pins durant els anys vuitanta, dominicans i peruans durant els noranta,
equatorians i argentins amb el canvi de segle –després de les crisis finance-
res als països respectius– i bolivians, xinesos i romanesos durant l’última
dècada. Aquestes onades es fan evidents en el gràfic 4.5, que mostra els
principals grups d’immigrants del cens del 2001. l’anàlisi de la composi-
ció ètnica i del temps de residència proporciona informació útil per com-
prendre què representava la immigració en aquell moment. Els efectes
relacionats amb els nascuts a l’estranger, si n’hi ha, es limiten en gran

(8) Interpretem la secció censal típica com la zona residencial on viu el membre mitjà (o típic) d’un grup en
particular.
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manera als immigrants econòmics, ja que 9 de cada 10 immigrants prove-
nien de països amb un PIB per càpita significativament més baix que
l’espanyol. El terme «nascuts a l’estranger» també engloba la primera
generació d’immigrants llatinoamericans i, més limitadament, les genera-
cions primera i «1,5» de marroquins. Així mateix, el lector hauria de tenir
en compte que alguns grups d’immigrants que actualment s’associen amb
Madrid, com ara els romanesos o els bolivians, el 2001, en línies generals,
eren insignificants, tant a les xifres com per a l’opinió pública.

tauLa 4.1

Característiques de la secció censal típica dels autòctons i de la dels
nascuts a l’estranger*

característIques de La zona autòctons nascuts a L’estranger

delinqüència percebuda (% residents) 41,57 43,96

% nascuts a l’estranger 9,35 13,07

% títol universitari 24,52 24,14

% desocupació 12,49 12,63

preu de l’habitatge (€/m²) 2.139 2.185

nombre de cotxes per llar (mitjana) 0,97 0,88

dimensions de l’habitatge (m²) 79,66 76,22

durada de la residència (anys) 18,26 18,54

% infants de llars monoparentals 15,21 15,23

densitat de la població (1.000 hab./km²) 33,39 36,68

participació electoral (%) 72,84 72,16

estat dels edificis (0-100) 96,13 95,19

soroll percebut (% residents) 39,30 39,78

brutícia percebuda (% residents) 43,18 44,36

contaminació percebuda (% residents) 26,06 26,55

% 15-24 anys 16,31 15,64

% dones 53,22 53,62

activitat comercial
(nombre de comerços i oficines) 55,04 71,32

* e = ∑i
n
= 1 x i (yi / y), on xi i yi són el valor de la e característica i el nombre de membres y de la secció censal i, i y

és el nombre de membres a tota la ciutat.
font: elaboració pròpia a partir de dades del cens de població i habitatges del 2001.
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grÀfIc 4.4

Distribució geogràfica dels autòctons i dels diferents grups
d’immigrants als 128 barris de Madrid (2002)

A. ESPANYOLS B. PAÏSOS RICS I D’EUROPA OCCIDENTAL

C. EUROPA POSTCOMUNISTA D. PAÏSOS ÀRABS

E. ALTRES AFRICANS F. AMÈRICA LLATINA

G. ALTRES ASIÀTICS

Divisió per quartils

Les variables representades
s’han dividit en quatre grups
de les mateixes dimensions,
utilitzant els quartils com a
punt de tall.

PERCENTATGE

2n

3r

1r

4t

font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut nacional d’estadística.
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grÀfIc 4.5

País d’origen de la població nascuda a l’estranger i temps de residència
a Espanya, segons el Cens del 2001
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font: elaboració pròpia a partir de dades del cens de població i habitatges del 2001.

4.5. Dades, especificació del model i modelització estadística

Excepte els percentatges de participació electoral (facilitats per l’Ajun-
tament de Madrid) i els preus de l’habitatge (obtinguts a la web idealista.
com), les dades procedeixen del cens de població i habitatges del 2001 i
delpadrómunicipal,(9) proporcionadesper l’Institutnacionald’Estadística.
la combinació d’aquestes fonts diferents de dades ha estat facilitada pel
fet que es basen en divisions administratives idèntiques(10) i aborden el
mateix període (de novembre del 2001 a gener del 2002), llevat del cas de

(9) les dades sobre el país de naixement es van obtenir a partir del padró municipal, mentre que les dades
sobre el continent de naixement provenen del cens de població i habitatges del 2001 (de manera que no era
factible una desagregació més gran, per motius de confidencialitat).
(10) les 2.358 seccions censals (amb una mediana de 1.200 habitants) són les unitats primàries d’anàlisi
d’aquest capítol. Els 128 barris (mediana de 30.000 habitants) i els 21 districtes (mediana de 140.000 habi-
tants) només s’inclouen com a variables de control en el model multinivell.
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les dades electorals;(11) per resoldre aquesta discrepància temporal, es com-
binen les dades de les eleccions nacionals del 2000 i les eleccions munici-
pals del 2003 i s’apliquen tècniques d’imputació per als valors perduts.(12)

4.5.1. Especificació del model

com al capítol 3, la variable dependent és la proporció de residents que
consideren que la delinqüència i el vandalisme constitueixen un problema al
barri on viuen. Mentre que les anàlisis centrals es basen en el nivell de
delinqüència percebuda per tots els residents, també fem anàlisis de regres-
sió addicionals per analitzar, respectivament, les percepcions dels euro-
peus, els africans, els americans i els asiàtics. com que els residents
originaris dels diversos continents avaluen els nivells de criminalitat (taula
4.2) i el nexe delinqüència-immigració d’una manera força diferent, hem
considerat convenient estimar aquests models addicionals, encara que
només sigui per proporcionar un punt de referència per a les anàlisis prin-
cipals. no és factible aprofundir en la desagregació analitzant nacionali-
tats específiques, a causa de problemes de confidencialitat i de casos
perduts, tot i que sí que hauria estat desitjable fer-ho, perquè tal com els
hem agrupat (pel continent d’origen) els grups d’immigrants mostren una
elevada heterogeneïtat interna. A més a més, la desagregació per edat, sexe
o nivell d’educació és innecessària, ja que les seves percepcions sobre la
delinqüència presenten una gran coherència interna. Altrament dit, els
residents avaluen la delinqüència de les mateixes seccions censals d’una
manera semblant, independentment de l’edat, el sexe o el nivell educatiu
(taula 4.2).

(11) les dades de la web idealista.com sobre els preus de l’habitatge corresponen al desembre del 2001.
(12) les seccions censals se solen modificar un cop l’any, especialment a causa de l’increment de la població.
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tauLa 4.2

Delinqüència percebuda als barris (dins les seccions censals)
per grups seleccionats

per...

percentatge de resIdents
que consIderen que La deLInqüèncIa

I eL vandaLIsme constItueIeen un
probLema aL barrI on vIuen*

tots 42%

sexe Homes 42%

dones 42%

continent de naixement** europa 43%

Àfrica 32%

amèrica 29%

  Àsia 33%

edat 16 o menys 41%

de 16 a 65 42%

més de 65 41%

educació no universitaris 43%

universitaris 41%

* els percentatges representen les mitjanes no ponderades de les seccions censals (n = 2.358).
** dades per país de naixement no disponibles per motius de confidencialitat.
font: elaboració pròpia a partir de dades del cens de població i habitatges del 2001.

Pel que fa a la part dreta de l’equació, el marc general el conformen les
fonts exògenes del model de la desorganització social, tal com el van con-
ceptualitzar shaw i McKay (1969), Kornhauser (1972), sampson (1987),
sampson i Groves (1989) i Bursik i Grasmick (1993). És a dir, els patrons
de la delinqüència local estan molt condicionats per la capacitat dels mem-
bres de la comunitat de compartir valors i resoldre problemes comuns a
tots (Bursik, 1988); aquestes capacitats, al seu torn, s’expliquen per una
sèrie de característiques de les comunitats locals o fonts exògenes de des-
organització social, com ara l’estatus socioeconòmic de la zona,(13) la
diversitat ètnica, la rotació residencial, la desintegració familiar i la densi-
tat de població.

(13) l’estatus socioeconòmic de les zones es calcula mitjançant una anàlisi de components principals de cinc
variables (per a més informació, vegeu l’apèndix B).
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Els efectes de la diversitat ètnica –o, si volem ser més precisos, de la con-
centració d’immigrants– s’operacionalitzen com el percentatge de resi-
dents nascuts a qualsevol de les subcategories següents: 1) Europa
occidental(14) més els països amb un PIB per càpita més alt que l’espanyol
(independentment de la regió del món);(15) 2) l’Europa postcomunista;(16) 3)
els països àrabs;(17) 4) altres països africans; 5) Amèrica llatina, i 6) altres
països asiàtics. És evident que aquestes regions mundials són prou hetero-
gènies (Bursik, 2006; rumbaut et al., 2006), però coincideixen amb els
estereotips dels autòctons sobre els grups immigrants, com ho reflecteixen
els malnoms despectius –malauradament molt estesos– amb què
s’anomenen els immigrants econòmics, com ara sudaca i moro (Monnet,
2001), i als turistes residencials occidentals (guiris).

com que en aquest capítol només ens interessa la diversitat ètnica o la
concentració d’immigrants, hem seguit una modelització senzilla que evita
problemes de multicolinealitat i mitjançant la qual cadascuna de les
altres fonts exògenes de desorganització social (és a dir, l’estatus
socioeconòmic, l’estabilitat residencial i la desintegració familiar) s’han
representat com un sol indicador. lògicament, es perd una mica
d’informació, sobretot en el cas de la taxa de desocupació, però això
només sembla problemàtic per a les variables econòmiques.

Quant als determinants específics de la desorganització social, és impor-
tant destacar que l’efecte de la densitat de la població sobre la delin-
qüència percebuda, a priori, és incert, ja que normalment s’havia
introduït pensant en la comparació camp-ciutat (sampson i Groves,
1989). Per trobar una lògica subjacent a l’efecte de la densitat de pobla-
ció a l’hora d’estudiar un entorn urbà, val més recórrer al fèrtil debat
que va desencadenar l’obra de Jacobs (1961) que no pas consultar la
bibliografia sobre les transformacions rurals-urbanes. Jacobs defensava
«l’abundància de vida en un carrer ostensiblement desordenat»
(Merrifield, 2000), associada habitualment amb les zones més densa-

(14) Inclou Xipre, Grècia i Israel.
(15) Basat en dades del Banc Mundial; es va estimar que el 2002 el PIB espanyol per càpita era de 26.070
dòlars EUA (dades de data.worldbank.org/indicator/nY.GDP.PcAP.PP.KD?page=1 consultades el
30.03.2011). Dins d’aquest grup, a banda dels països d’Amèrica del nord i Europa, només el Japó (757
residents) i Austràlia (467 residents) tenien comunitats considerables a Madrid.
(16) Inclou els països del caucas, però no el Kazakhstan.
(17) segons si pertanyen a la lliga Àrab.
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ment poblades, amb una manera de tenir «més ulls al carrer» perquè,
com destacava, «un carrer ben utilitzat té capacitat per ser un carrer
segur» (Jacobs, 1961). Els seus crítics, profundament influïts per les insa-
lubres condicions dels centres industrials del segle xix, pensaven que la
congestió i el desordre sense sentit que regnaven a les àrees densament
poblades conduïen a la violència, la delinqüència i altres mals urbans.
Davant d’aquests problemes, es proposaven solucions contraposades:
d’una banda, els partidaris de buscar la resposta a la ciutat mateix defen-
saven la construcció de blocs d’apartaments inscrits en entorns amplis i
enjardinats, com ara l’arquitecte le corbusier i polítics com robert
Moses (helleman i Wassenberg, 2004); d’altra banda, els partidaris
d’anar més enllà proposaven dividir «la ciutat en una sèrie d’unitats més
petites i fàcils de gestionar» (Merrifield, 2000), a l’estil de la ciutat jardí
que propugnava Mumford (1961). En resum, si Jacobs tenia raó, la den-
sitat de la població dins les ciutats hauria de contribuir a controlar el
comportament desviat o, si més no, no tenir cap relació amb les percep-
cions dels residents sobre la delinqüència al seu barri.

D’altra banda, com a variable substitutiva per representar la participació
cívica (Almond i Verba, 1963), l’orientació cívica i el capital social
(Putnam, 1993) a les comunitats locals, incloem la participació electoral
com el procés actitudinal que intervé entre les característiques estructurals
de les comunitats i els nivells de delinqüència percebuda (sampson i
Groves, 1989). El supòsit subjacent és que la participació en la política
municipal o nacional és un indicador de la predisposició dels residents a
involucrar-se en els afers de la comunitat, particularment mitjançant la
participació de manera activa i efectiva a associacions del barri, com
també la interacció amb organismes exteriors (la policia i els representants
de l’administració).

De la mateixa manera que en el capítol anterior, i d’acord amb la tesi de
l’incivisme (conklin, 1975; Quillian i Pager, 2001; skogan, 1990; Wilson i
Kelling, 1982), incorporem a l’anàlisi indicadors sobre el desordre cívic i
el deteriorament físic de l’entorn. l’estat dels edificis s’inclou com a indi-
cador del deteriorament físic de les comunitats locals, alhora que afegim
als models de regressió un indicador compost d’actes d’incivisme social (el
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primer dels components principals de les percepcions dels residents sobre
el soroll, la brutícia i la contaminació).(18)

A més a més, com a variables de control els models de regressió inclouen
la proporció de joves i de dones, i l’activitat comercial de les zones residen-
cials. com vèiem al capítol 2, l’edat i especialment el sexe són factors expli-
catius ben coneguts de la delinqüència, el vandalisme i altres fenòmens
d’incivisme social, ja que els homes joves són els responsables de la majo-
ria de delictes (hirschi i Gottfredson, 1983). Per la seva banda, els distric-
tes de negocis concentren bona part de les activitats insegures (com ara la
vida nocturna) i dels grups que els delinqüents trien com a objectiu (com
els turistes), cosa que fa que aquestes zones estiguin més exposades al
comportament desviat i els seus habitants a sentir el malestar urbà.

4.5.2. Estratègia de modelització: descripció i selecció dels models
espacials

la selecció de l’estratègia de modelització s’ha regit per la intensa interde-
pendència espacial constatada en la variable dependent i per la concepció de
l’espai urbà com un paisatge continu/discontinu. l’existència d’interde-
pendència espacial entre residus viola el supòsit d’independència de la
regressió estàndard de mínims quadrats ordinaris (MQo), cosa que implica
que, en el millor dels casos, els errors típics se subestimen –el nombre
d’observacions independents se sobreestima– i, en el pitjor, els paràmetres
de la regressió són esbiaixats i incoherents (Voss et al., 2006). la presència
d’autocorrelació espacial en la variable dependent exigeix l’ús d’una estratè-
gia de modelització que reconegui explícitament aquest fet, com els models
multinivell i els models de regressió espacial (és a dir, models amb retard
espacial i error espacial). D’acord amb el que esperàvem, la interdependèn-
cia espacial constitueix un problema important en l’anàlisi ecològica dels
patrons de la delinqüència a la ciutat de Madrid, tant en l’àmbit de les sec-
cionscensals(gràfic4.6)comdelsbarris.Atèsquelesfontsd’interdependència
espacial poden ser nombroses i als ulls de l’observador són equivalents
(Anselin, 2002), s’ha seguit una estratègia de modelització pragmàtica a tra-
vés de la qual s’estimen una sèrie de models espacials alternatius i, tot seguit,
es comparen els efectes de la concentració d’immigrants.

(18) Per a més detalls, vegeu l’apèndix c.
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grÀfIc 4.6

Delinqüència percebuda als barris, per seccions censals de la ciutat
de Madrid

PERCENTATGE DE RESIDENTS QUE CONSIDEREN QUE LA DELINQÜÈNCIA I EL VANDALISME
CONSTITUEIXEN UN PROBLEMA AL BARRI ON VIUEN

divisió per quartils
1r: 0 - 27,5
2n: 27,5 - 39,1
3r: 39,1 - 55,6
4t: 55,6 - 100

n = 2.353 seccions censals*
autocorrelació espacial I de moran: 0,792.
* per motius de presentació, s’han retirat cinc seccions censals a l’extrem nord de madrid.
font: dades de l’Institut nacional d’estadística (Ine).

Els models empírics es configuren mitjançant tres estratègies de modelització
espacial, més un model addicional de MQo que serveix de referència. l’ús de
cadascuna d’aquestes quatre tècniques de modelització, però, no implica que
ens mantinguem totalment neutres sobre el procés de generació de dades, les
fonts d’interdependència espacial o el model estadístic ideal. El diagnòstic
dels models (el multiplicador robust de lagrange i el criteri d’informació
d’Akaike) indica que tant el model de retard espacial com el d’error espacial
són adequats, mentre que la significativa agrupació de la variable dependent
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per barris i per districtes i les barreres arquitectòniques i socials que sovint
delimiten les divisions administratives de la ciutat de Madrid indiquen també
que els models multinivell constitueixen una estratègia adequada.(19)

Atès que els models de MQo, multinivell i de regressió espacial tenen impli-
cacions teòriques i empíriques diferents, presentem els resultats derivats de
totes les estratègies de modelització, la qual cosa proporciona diferents
interpretacions dels efectes de concentració dels immigrants i, al mateix
temps, proves de robustesa addicionals. És a dir, hem estimat quatre regres-
sions amb les seccions censals com a unitat d’anàlisi primària: 1) una regres-
sió convencional de MQo amb errors típics estandarditzats; 2) un model
lineal multinivell de tres nivells en què els barris i els districtes són el segon
nivell i el nivell màxim, respectivament; 3) un model de retard espacial, i 4)
un model d’error espacial. Posteriorment estimem més models multinivell
amb la mateixa estructura de tres nivells, però amb les percepcions d’euro-
peus, africans, americans i asiàtics com a variables dependents.

4.5.3. La interpretació dels coeficients dels models espacials

Els coeficients de la regressió de MQo es poden interpretar com l’efecte
mitjà que les variables independents tenen en la dependent en tota l’àrea
d’estudi (és a dir, la ciutat de Madrid). Els coeficients del nivell de les sec-
cions censals del model multinivell són una mitjana ponderada complexa
dels efectes dins les seccions censals i els que tenen lloc entre nivells diferents
(barris i districtes), tot i que a la pràctica es fan servir per estimar la relació
entre una variable predictora i la variable dependent a nivell 1 (és a dir, la
secció censal) quan es controla la variància dels nivells superiors (barris i
districtes), com en un model d’efectes fixos. D’una banda, els coeficients
dels models d’error espacial i de retard espacial es poden interpretar igual
que els del model de MQo, amb una diferència: en el model d’error espacial
la variable dependent es transforma restant-li el valor de les seccions censals
veïnes ponderat per un paràmetre espacial autoregressiu (y = y – pWy). A
mesura que el paràmetre espacial autoregressiu s’acosta a 1, el model
s’assembla a un model «pur» de primeres diferències; quan adquireix el
valor de 0 (és a dir, quan no hi ha interdependència espacial), és equivalent
a un model convencional de MQo. D’altra banda, el model de retard espa-

(19) Per a més detalls sobre els models espacials i els criteris de selecció que s’hi apliquen, vegeu l’apèndix D.
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cial incorpora els valors de les àrees circumdants com a variable indepen-
dent addicional, la qual cosa permet que les seccions censals s’influeixin
entre elles (és a dir, amb efectes simultanis). Els efectes s’estenen per tot el
paisatge urbà, però es ponderen amb un paràmetre espacial autoregressiu
que minva progressivament a mesura que s’incrementa la distància.

4.6. Resultats

Amb l’excepció de la població nascuda a l’estranger, els factors exògens de
la desorganització social mostren el signe esperat en tots els diferents nivells
d’agregació i estratègies de modelització (taula 4.3). És a dir, les zones
econòmicament deprimides amb nivells elevats de desintegració familiar i
rotació residencial presenten una associació robusta amb nivells més elevats
de delinqüència percebuda. En la línia de les proposicions teòriques de
Jacobs (1961), la densitat de la població ajuda, tot i que moderadament, a
controlar les percepcions dels residents sobre la delinqüència local. Aquest
resultat no és l’esperat, ja que les àrees densament poblades, com també
l’habitatge de lloguer, s’han associat tradicionalment a un entorn caòtic i
amb diversos problemes socials (Mumford, 1961). Aquestes àrees densa-
ment poblades, però, no tan sols tenen més «ulls al carrer», és a dir, vigilàn-
cia informal (Jacobs, 1961), sinó també un context on trobar-se amb altres
veïns és inevitable, i això té el potencial d’incrementar la confiança interper-
sonal i reduir el malestar urbà dels residents (Wilson, 1968).

Els models també inclouen les variables de control clàssiques dels arguments
sobre el desordre social i la delinqüència, que, igual que en estudis fets ante-
riorment, presenten els signes esperats. Atès que els adolescents i els homes
joves estan sobrerepresentats entre els delinqüents i, especialment, en el tipus
d’actes delictius que els residents tenen més probabilitats d’observar (com ara
delictes menors o vandalisme), no és sorprenent que la presència de joves
generi alarma entre els residents. Passa el contrari amb la proporció de dones,
que estan clarament infrarepresentades a les estadístiques de delinqüència, la
presència de les quals rarament inspira temor entre els veïns perquè contri-
bueixen en un grau considerable a les comunitats locals mitjançant la partici-
pació a les xarxes socials i un paper actiu en els mecanismes de control social.
finalment, l’activitat comercial no tan sols influeix en els nivells de criminali-



156 La deLInqüèncIa aLs barrIs: percepcIons I reaccIons

tat, sinó que també explica (juntament amb l’estatus socioeconòmic de les
zones residencials) la significativa associació bivariada entre la criminalitat
percebuda i la població nascuda a l’estranger. En introduir variables de con-
trol relatives a altres característiques de la zona, es modifiquen els resultats: el
37% de l’associació entre els nascuts a l’estranger i la delinqüència percebuda
s’esvaeix quan incloem l’estatus socioeconòmic, el 34% si hi introduïm
l’activitat comercial i el 17% amb la introducció de la rotació residencial.(20)

tauLa 4.3

Models de regressió sobre la delinqüència percebuda als barris de la
ciutat de Madrid

I II III Iv
mqo robust* retard espacIaL** error espacIaL** muLtInIveLL

constant 118,6 (12,5) 26,382 (4,63) 56,114 (8,46) 78,724 (10,02)

Nivell 1: seccions censals

% nascuts a l’estranger 0,251 (4,49) –0,010 (–0,33) –0,168 (–3,89) –0,015 (–0,31)

condicions econòmiques –4,020 (–18,54) –0,949 (–7,08) –1,277 (–5,62) –1,317 (–5,08)

durada de la residència –0,229 (–3,15) –0,029 (–0,72) –0,014 (–0,29) –0,113 (–2,08)

% fills de llars
monoparentals 0,279 (3,65) 0,199 (4,41) 0,103 (2,34) 0,283 (5,07)

densitat de població –0,047 (–3,24) –0,019 (–2,08) –0,010 (–0,91) –0,011 (–0,91)

participació electoral (%) –0,082 (–1,39) –0,036 (–1,18) –0,019 (–0,55) –0,150 (–3,51)

actes d’incivisme percebut 5,369 (24,03) 2,431 (17,4) 3,645 (20,34) 3,327 (17,15)

estat dels edificis –0,158 (–3,22) –0,057 (–2,11) –0,041 (–1,41) –0,105 (–2,99)

% 15-24 anys 0,267 (3,17) 0,255 (5,17) 0,308 (5,7) 0,337 (5,39)

% dones –1,135 (–8,3) –0,282 (–3,35) –0,210 (–2,15) –0,452 (–3,85)

activitat comercial 0,569 (1,57) 0,206 (0,96) 0,035 (0,13) 0,080 (0,26)

dependència espacial:
delinqüència percebuda 0,783 (62,77) 0,895 (86,16)

Seccions censals/barris/
districtes 2.358 2.358 2.358 2.358/128 /21

Coeficients (barris/
districtes) – – – 0,22 / 0,43

Criteri d’informació
d’Akaike 18.627 16.672 16.655 17.382

estadístics t o z entre parèntesis.
* s’estimen els errors típics estàndards.
** La matriu de ponderació espacial es basa en la regla de contigüitat de la reina.

(20) Aquests resultats es basen en tècniques de mediació en el marc d’una estimació per MQo.
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Pel que fa a la participació electoral, mostra una associació negativa amb la
delinqüència percebuda al barri, tot i que l’efecte tan sols és important en el
model multinivell. com que es tracta d’un indicador imperfecte de la partici-
pació cívica i el capital social, i encara més en el cas de la participació local, és
comprensible que l’efecte directe que té sigui només moderat. l’efecte indi-
recte, però, que es transmet mitjançant els indicadors d’actes d’incivisme social
i de deteriorament dels edificis, és força considerable i duplica l’efecte directe.

Quant a la població nascuda a l’estranger, les anàlisis bivariades del gràfic
4.7 encaixen en gran manera amb els estereotips més generalitzats. És a
dir, els espanyols autòctons i els ciutadans d’Europa occidental estan rela-
cionats amb les zones més segures, i els immigrants pròpiament dits amb
les comunitats insegures. A més, aquests resultats mantenen la vigència
independentment del grup que analitzem, tot i que els europeus, els afri-
cans i els asiàtics semblen menys «autocrítics».

no obstant això, i malgrat l’associació consolidada de la immigració amb la
delinqüència tant pels autòctons com pels estrangers (i malgrat totes les
queixes contra els estrangers per la seva responsabilitat en l’increment de les
taxes de criminalitat a l’època), no observem cap efecte de la concentració
d’immigrants sobre la delinqüència percebuda un cop hem tingut en compte
els factors rellevants, inclosa la interdependència espacial, amb l’excepció
del model de MQo (taula 4.3). Els efectes també canvien enormement
segons el grup de nacionalitats de què es tracti, fins al punt que els coefi-
cients canvien de signe en el cas dels europeus occidentals (de negatiu a
positiu) i en el grup de països àrabs (de positiu a negatiu) (gràfic 4.8). El fet
que els resultats variïn considerablement quan s’hi introdueixen ajustos
d’interdependència espacial no ens ha de sorprendre, ja que els models espa-
cials comparen les seccions censals principalment amb altres seccions cen-
sals circumdants (efectes locals), mentre que les regressions de MQo es
basen en comparacions o efectes globals per al conjunt de la ciutat de
Madrid. El fet que el canvi més gran en els coeficients es doni en aquests dos
grups (un cop que hem inclòs l’estatus socioeconòmic de la zona en les
anàlisis de regressió) s’explica perquè les zones residencials poblades per
residents procedents d’Europa occidental «són percebudes com segures
sobretot perquè són de classe benestant», mentre que les poblades pels àrabs
«són percebudes com insegures perquè són econòmicament desafavorides».
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grÀfIc 4.7

Correlacions entre la proporció de residents nascuts als països
o regions seleccionats i la delinqüència percebuda als barris, segons
el continent de naixement
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l’afegit d’altres variables de control amb prou feines influeix en els coefi-
cients dels grups d’immigrants, amb l’única excepció de l’activitat comer-
cial. Pel que fa a grups concrets, en destaquen tres resultats. En primer
lloc, la delinqüència percebuda es redueix en la mesura que augmenta la
proporció de residents de l’Europa postcomunista, un efecte que es manté
malgrat els canvis en l’estratègia de modelització i independentment del
grup del qual analitzem les percepcions. l’efecte general, però, és trivial
perquè poques seccions censals presenten una població considerable de
residents originaris de l’Europa de l’est i, en tot cas, l’efecte és modest.
D’altra banda, és probable que els canvis recents en l’emigració de roma-
nesos cap a Espanya –principalment en forma d’un enorme increment del
flux migratori i de canvis en la seva composició demogràfica, socioeconò-
mica i ètnica– alteressin els resultats observats per al període 2001-2002, si
les anàlisis es reproduïssin avui.

En segon lloc, la presència d’asiàtics està associada a la proporció de resi-
dents que perceben que hi ha delinqüència; és un efecte robust i que es manté
independentment de l’estratègia de modelització espacial seleccionada i del
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nivell de «saturació» dels models, i fins i tot quan s’analitzen les percepcions
dels mateixos asiàtics a aquest respecte. El que és interessant és que es tracta
d’un resultat inesperat, ja que els asiàtics estan infrarepresentats en les esta-
dístiques oficials sobre criminalitat (capítol 2) i les seves comunitats tenen
una reputació positiva quant a la delinqüència (rumbaut et al., 2006). Tot i
que el resultat per a la ciutat de Madrid pot estar relacionat amb caracterís-
tiques preexistents de les zones en què es van establir els asiàtics (és a dir, una
autoselecció no explicada), és important reconèixer que, pel que fa a la des-
organització social i a altres teories de la delinqüència, aquest resultat té tot
el sentit. la manca de domini de la llengua autòctona i l’escassa participació
dels asiàtics en els afers de la comunitat i, en termes més generals, en la polí-
tica, s’han documentat àmpliament en diverses societats d’acollida (Bueker,
2005; lien, 2004). A causa de la seva escassa participació cívica, s’espera que
elsnivells local ipúblicdelcontrol social (Bursik iGrasmick,1993)s’afebleixin
considerablement. Per la mateixa raó, la seva participació a les xarxes socials
autòctones o ètnicament mixtes es veu dificultada, cosa que fa minvar les
perspectives de control social informal de les comunitats locals i fa menys
probable que rebin valoracions positives d’altres grups. A més a més, a
Madrid no hi ha barris asiàtics, que tradicionalment s’han considerat com
entorns protectors (lee i Martinez, 2006; Park, Burgess i McKenzie, 1925).
El nombre reduït d’asiàtics en termes absoluts, especialment el 2001, els força
a viure a barris on predominen els autòctons o que són ètnicament diversos.
Així i tot, no podem descartar explicacions alternatives relacionades amb les
teories del costat de l’oferta, com ara la teoria situacional de la prevenció del
delicte (clarke, 1995), ja que hi ha la possibilitat que els asiàtics siguin vícti-
mes especialment atractives per als delinqüents.

finalment, hi ha indicis empírics que apunten a un efecte contextual nega-
tiu dels llatinoamericans en la delinqüència percebuda al barri, en la línia
del que han constatat alguns estudis sobre diverses zones dels Estats Units,
en aquest cas sobre les taxes de criminalitat oficials (Martinez, 2002;
Morenoff i Astor, 2006; sampson, 2006), tot i que aquest efecte només és
observable quan s’analitzen les percepcions dels no europeus. Pel que fa a
la delinqüència, els residents se senten més segurs a les seccions censals en
què resideixen llatinoamericans, però no colombians ni peruans.(21) És difí-

(21) Per als resultats de les nacionalitats específiques, vegeu l’apèndix E.
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cil saber en quina mesura aquest efecte suposadament negatiu dels llati-
noamericans sobre la delinqüència percebuda als barris és degut al seu
domini del castellà i a la seva capacitat per participar en xarxes socials i
activitats de caràcter general. El que és sorprenent és que la immigració
procedent de societats extremadament violentes, si més no en el que afecta
les taxes d’homicidis (UnoDc, 2010), tingui un efecte negatiu (encara
que sigui baix) en la delinqüència percebuda pels residents. Aquest resul-
tat indica que les persones alteren el seu comportament radicalment com
a resposta a canvis en les seves circumstàncies –això va en la línia
d’arguments racionals sobre el comportament desviat i desarma les expli-
cacions culturals i molt deterministes respecte al punt de partida–, o bé
que està tenint lloc un gran fenomen d’autoselecció en la immigració de
llatinoamericans a Espanya o quant al tipus de barris en què s’estableixen.
no hi ha dubte que va haver-hi una mica d’autoselecció en el cas dels
peruans i els colombians que van arribar abans del 2000, però no neces-
sàriament en el cas dels equatorians o altres llatinoamericans.

grÀfIc 4.8

Models multinivell. Delinqüència percebuda als barris i proporció de
grups nascuts a l’estranger: avaluació creuada
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Pel que fa a les altres regions, en general els efectes són ambigus –ja que
normalment canvien segons l’estratègia de modelització i el nivell
d’agregació– i poc rellevants. com a molt, la presència d’africans i, en
particular, d’europeus mostra una relació positiva amb la delinqüència
percebuda pels residents. És particularment interessant l’efecte insignifi-
cant de la proporció d’àrabs, si tenim en compte que a l’època «es creia»
que els adolescents marroquins participaven en el tràfic de droga i altres
delictes menors, que aquestes activitats tenien lloc amb regularitat als
espais visibles (com ara els parcs públics) i que el grup dels marroquins
constituïa una comunitat establerta a Madrid des de feia relativament
força temps i amb una generació «1,5» de dimensions considerables.

4.7. Debat: matisació dels efectes de la concentració dels
immigrants

la concentració dels immigrants està relacionada amb la criminalitat per-
cebuda pels residents, tot i que els efectes són de magnitud modesta i
varien significativament per grups. continua oberta la pregunta per què
existeix aquesta relació o, altrament dit, quin mecanisme social explica
l’impacte observat de determinats grups d’origen estranger en la delin-
qüència percebuda als barris. Analitzem tot seguit explicacions alternati-
ves sobre l’impacte observat de la concentració d’immigrants, tant aquelles
específicament referides a la percepció de la delinqüència com les comunes
a la literatura de la immigració. Posteriorment analitzarem els problemes
d’autoselecció i les implicacions de centrar l’anàlisi en diferents nivells
d’agregació.

Massa sovint la població té la temptació de recórrer a interpretacions
directes dels efectes de concentració dels immigrants, com ara la relació
d’aquests grups amb certs fenòmens socials a causa d’un conjunt determi-
nat de pràctiques i gustos culturals «importats» del seu país d’origen. En
el nostre cas, aquests elements idiosincràtics explicarien les seves diferèn-
cies en la participació en les activitats de control social o en les taxes de
delinqüència observades. Aquesta interpretació, però, tan sols és una més
en una llarga llista de mecanismes socials plausibles.
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Els barris poblats per immigrants també podrien estar identificats amb la
delinqüència perquè aquests grups tenen més probabilitats d’esdevenir
víctimes de delictes, ja que els delictes passen als barris on viuen o a les
zones adjacents (Morenoff, sampson i raudenbusch, 2001; Enquesta de
victimització de Madrid ciutat, 2008; sampson, 1987). Des d’una perspec-
tiva ecològica, és possible que l’arribada d’immigrants impliqui una des-
composició de l’organització social de les comunitats, almenys a curt
termini (Putnam, 2007), i això influiria indirectament en les percepcions
sobre la delinqüència a través de nivells més elevats de criminalitat, actes
d’incivisme social i casos de deteriorament físic. cal matisar totes dues
interpretacions, ja que podrien estar relacionades amb una tendència
«intrínseca» o cultural dels immigrants a «desviar-se», o amb la seva capa-
citat o incapacitat per incrementar el capital social del barri (la culpa «és
seva»), amb l’estatus dels immigrants com a ciutadans desarrelats (la
culpa és de la integració)(22) o bé amb la diversitat (socioeconòmica, lin-
güística, religiosa o cultural) associada amb l’establiment de grups ètnica-
ment diferents al barri (la culpa és de la diversitat). sorgeixen complicacions
addicionals quan incorporem el context de la societat receptora (fennema
i Tillie, 1999; Portes i Böröcz, 1989) com a factor intermedi, ja que les
societats, com els barris, no sempre tenen el mateix èxit a l’hora de gestio-
nar la incorporació de comunitats immigrants i ètnicament diverses (la
culpa és «nostra»).(23) Malauradament, la manca d’informació o, en alguns
casos, una unitat d’anàlisi inadequada ens impedeixen avaluar adequada-
ment aquests arguments alternatius.

En analitzar el nivell de delinqüència al barri segons la percepció de dife-
rents grups d’immigrants, hem tingut en compte els problemes
d’interpretació relacionats amb l’existència de diferències segons el lloc de
naixement en la valoració de la taxa de criminalitat. És a dir, l’impacte
negatiu observat entre alguns grups d’immigrants no és el resultat
d’opinions més laxes i una tolerància més alta envers la delinqüència i el
desordre social als barris (vegeu la taula 4.2). Independentment del grup
del qual analitzem les percepcions, els resultats empírics són força estables.

(22) Aquest és l’efecte de la immigració per excel·lència, en el sentit que l’atenció se centra en el procés de
la immigració en si mateix. Per a més informació, vegeu els estudis sobre aculturació i segones generacions.
(23) Vegeu les teories sobre la discriminació, l’assimilació segmentada i el context de recepció.
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l’autoselecció i la causalitat inversa són una font de preocupació constant
en els estudis urbans, per la senzilla raó que els patrons d’establiment estan
«estructurats», de manera que els grups dominants «decideixen» on viure
i els grups desafavorits es veuen obligats a recórrer a zones menys desitja-
bles a priori. En aquest estudi observaríem autoselecció si, ceteris paribus,
els immigrants seleccionessin, de grat o per força, àrees molt afectades per
la delinqüència, com exposava hipp (2011). Tot i que l’endogeneïtat i
l’autoselecció poden estar guiant una part dels nostres resultats, hi ha
motius per sospitar que hi tenen un paper menor. Per començar, amb prou
feines hi ha diferències entre la secció censal típica dels autòctons i la dels
immigrants (taula 4.1).

Encara que no es presenten tots els resultats, els efectes de concentració
dels immigrants difereixen considerablement segons el nivell d’agregació.
A diferència d’altres característiques estructurals de les zones de residèn-
cia (els efectes de les quals romanen força estables amb els diversos nivells
d’agregació), la presència d’immigrants s’associa cada vegada més amb la
percepció que hi ha delinqüència a mesura que el nivell d’agregació aug-
menta de mida. És interessant que a l’estudi de hipp (2007) d’una submos-
tra no rural passés justament el contrari: entre les característiques locals,
només els efectes de l’heterogeneïtat racial o ètnica es mostraven força
robustos davant els canvis en el nivell geogràfic d’agregació.

Per tant, és més apropiat centrar-nos en les diferències entre seccions cen-
sals o bé entre barris? A priori, els barris semblen un entorn més apropiat
per entendre els patrons de criminalitat que no pas les seccions censals;
són autosuficients, en el sentit que la majoria d’activitats diàries dels resi-
dents, llevat de la feina, tenen lloc al barri, i rarament corresponen a una
sola secció censal. Tot i així, algunes dinàmiques delictives es desenvolu-
pen al nivell més micro. Per exemple, els efectes de la presència de bars es
poden estendre a distàncies ben curtes, les xarxes socials sovint es desen-
volupen dins d’edificis (per exemple, mitjançant trobades aleatòries o
comunitats de propietaris) i els adolescents solen trobar-se a casa seva o al
veïnat. només en ocasions excepcionals o els caps de setmana els «amics
del barri» exploren zones residencials allunyades, tant al mateix barri com
més enllà. A més a més, a mesura que es redueix l’àrea d’estudi, l’inves-
tigador es troba amb un entorn més «controlat» o en el qual esdevé més
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factible la condició de mantenir constants les variables. Això ajuda, entre
altres coses, a resoldre problemes d’autoselecció i d’estereotips sobre els
barris, ja que és menys probable que aquests processos tinguin lloc en
àrees molt petites, com són les seccions censals. En resum, encara que en
el context espanyol es poden agafar els barris com a unitat equivalent a
l’entorn viscut pels residents, és la comparació micro de les seccions cen-
sals que conformen els barris la que pot tenir en compte adequadament els
factors relacionats amb la interdependència espacial i oferir resultats amb
sentit i, sobretot, estadísticament robustos.

4.8. Observacions finals

sovint l’opinió pública es guia per relacions bivariades i visibles, i el nexe
delinqüència-immigració n’és l’exemple més obvi. com que els immi-
grants viuen en zones relativament insegures, no és pas cap sorpresa que
s’hagin desenvolupat estereotips negatius sobre els «barris d’immigrants»
tant a Madrid com a altres poblacions. Encara que en aquests estereotips
hi hagi un «petit fons de veritat» (Gans, 1962), és probable que la premissa
causal sigui errònia.

En l’anàlisi de les seccions censals de la ciutat de Madrid, la correlació
observada entre la presència d’immigrants i la percepció de la delinqüèn-
cia al barri per part dels residents s’explica, principalment, per les dispari-
tats entre les zones habitades per autòctons i per immigrants, en termes de
diferències d’estatus socioeconòmic, activitat comercial i inestabilitat resi-
dencial. Els altres elements, un cop aïllat l’efecte d’aquestes i altres carac-
terístiques de la zona, són o bé un efecte moderat de la concentració
d’immigrants (positiu en el cas dels residents asiàtics i negatiu en el dels
europeus de l’est) o bé un efecte ambigu (en el cas dels llatinoamericans,
els àrabs i els africans no àrabs). convé destacar que aquestes anàlisis no
aporten res sobre les taxes de criminalitat individuals, de manera que cal
interpretar-les exclusivament des de la perspectiva de les comunitats locals.

En el pla de les comunitats, altres «justificacions» que solen proposar els
activistes proimmigrants –com ara l’estructura d’edat– no s’han confirmat
en aquest estudi. Presumiblement, aquesta constatació reflecteix el fet que,
malgrat que es troben sobrerepresentats entre els homes joves, els immi-
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grants (especialment els llatinoamericans) tendien a establir-se a barris
amb una proporció elevada d’autòctons d’edat avançada. Els nostres
resultats tampoc recolzen altres explicacions causals defensades pels qui
s’oposen a la immigració –com ara que a les comunitats d’immigrants
predominen les llars monoparentals–, responsables dels estereotips que
marquen els barris d’immigrants com àrees assolades per la delinqüència.
En conclusió, aquest estudi lleva importància als arguments de tipus ètnic
sobre les percepcions de la delinqüència i destaca la importància dels fac-
tors econòmics, com també d’altres característiques estructurals, a l’hora
d’explicar els patrons de criminalitat percebuda als barris, tal com van fer
shaw i McKay(1969[1942]) fa setanta anys a propòsit de les estadístiques
de criminalitat real.

Amb tot, en dialogar amb els responsables públics, és probable que aquest
missatge «materialista» i centrat en el costat de la demanda, que posa
l’accent en la importància de les desigualtats socioeconòmiques a l’espai
urbà, caigui en sac foradat. no necessàriament perquè els responsables
públics siguin favorables a la desigualtat en la societat o perquè els resulti
indiferent la por dels residents a la delinqüència als barris, sinó perquè
limitar les desigualtats urbanes és un procés complex davant el qual els
polítics, amb perspectives a curt termini i en una economia globalitzada,
tenen una capacitat d’influència limitada i rarament n’han de retre compte.
Al contrari, és més probable que els responsables públics se centrin en
determinants de les percepcions sobre la delinqüència que responguin a
canvis a curt termini en les polítiques, com ara l’efecte de la presència de
bars i les llicències municipals de les quals depèn la seva existència,
l’urbanisme i l’arquitectura, la dotació i el tipus de cossos policials i altres
determinants de la delinqüència situacionals o del costat de l’oferta
(Becker, 1968; clarke, 1995). no obstant això, com vèiem al capítol 3, els
governants haurien de ser conscients que els bars, les botigues i altres acti-
vitats comercials apareixen relacionats amb la delinqüència percebuda als
barris –els residents rarament són testimonis de la delinqüència real– prin-
cipalment perquè generen nivells elevats de soroll i brutícia.

En un entorn relativament segur com la ciutat de Madrid (Dijk, Kesteren
i smit, 2007), el fet d’abordar les percepcions sobre la delinqüència als
barris hauria de tenir la mateixa importància, o fins i tot més, que no pas
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actuar contra els comportaments delictius per se. En aquest sentit, si la
presència d’immigrants amb prou feines explica les percepcions dels veïns
sobre la delinqüència –almenys si comparem aquesta variable amb els
efectes d’altres característiques locals, com ara l’estatus socioeconòmic
dels residents–, això podria servir per matisar la creença generalitzada que
ha inspirat les actituds relativament acollidores d’Espanya durant l’última
dècada: que la immigració és econòmicament beneficiosa, però perjudicial
per a les taxes de criminalitat locals (Enquesta social europea, 2002).

A més a més, aquest estudi ha posat l’accent en la importància dels deter-
minants estructurals, en detriment dels factors culturals i psicològics, per
diversos motius teòrics i empírics. D’entrada, les explicacions estructurals
eviten les interpretacions circulars (Gans, 1962) i els mecanismes robustos
però trivials (Gerber, 2008). D’altra banda, les variables «estructurals»
incloses en els models empírics expliquen, ni que sigui a través de diverses
cadenes causals, ni més ni menys que el 50% de la variació en la criminali-
tat percebuda a les seccions censals de Madrid. Aquests resultats propor-
cionen un cert suport ecològic a la popular línia d’argumentació d’acord
amb la qual «a totes les cultures hi ha gent bona i gent dolenta», amb un
afegitó: que la proporció de gent «bona» i «dolenta» depèn, en última
instància, de les condicions estructurals que les diverses comunitats afron-
ten en diferents contextos espaciotemporals.

Pel que fa als grups concrets, no hi ha signes d’un efecte positiu dels llati-
noamericans sobre la delinqüència, encara que la seva «cultura» sigui
suposadament violenta i encara que es consideri que no tenen «l’ètica que
tenim aquí» (com va declarar el president de l’associació patronal cata-
lana PIMEc el 2010). ni els àrabs, ni els africans ni els ciutadans dels
països rics tenen un efecte estable. Al contrari, la concentració d’asiàtics té
una relació positiva i robusta amb la delinqüència percebuda al barri, una
associació que es manté fins i tot quan s’analitzen les seves pròpies percep-
cions sobre la delinqüència. si bé aquest resultat pot ser degut a
l’autoselecció dels asiàtics o al fet que s’estableixin a seccions censals del
centre de la ciutat, ja insegures abans de la seva arribada, també caldria
reflexionar sobre una explicació alternativa basada en la comunitat local i
relacionada amb la seva manca de lligams socials ètnicament mixtos i amb
els seus escassos nivells de participació sociopolítica.
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Quant a l’evolució dels patrons de criminalitat a la ciutat de Madrid i la
seva relació (bivariada) amb la immigració, els resultats d’aquesta anàlisi
posen de manifest dues qüestions. D’una banda, una integració més gran
de les comunitats d’immigrants –que es reflectís no tant en l’estatus
socioeconòmic com en l’estabilitat residencial– hauria d’enfortir els lli-
gams socials i l’organització social dels seus barris, la qual cosa, al seu
torn, contribuiria a fer minvar la creença en el nexe delinqüència-immi-
gració. D’altra banda, el 2002 ja hi havia motius per preveure que els
immigrants, especialment els llatinoamericans, a curt termini estarien
cada vegada més relacionats amb la delinqüència i el desordre social, ja
que la seva població adolescent augmentaria i la població de més edat de
les seves comunitats locals es veuria substituïda per famílies d’immigrants.
Això és precisament el que ha succeït els darrers anys, amb el sorgiment de
bandes llatines als barris obrers de Madrid.(24) no obstant això, a llarg
termini podem esperar que l’envelliment de la població immigrant redueixi
els estereotips que consideren els barris d’immigrants com zones social-
ment desorganitzades i propenses a la delinqüència, si més no per tres
motius: (1) a causa d’una reducció de les taxes de criminalitat i de la pro-
pensió a desviar-se; (2) a causa d’una participació més gran dels residents
d’edat mitjana en l’organització social dels seus barris, i (3) perquè hom
rarament imagina les persones més grans com a delinqüents, independen-
tment de les seves taxes de criminalitat reals.

(24) compostes principalment de dominicans, equatorians i colombians, inclouen bandes com ara Domini-
cans Don’t Play, latin Kings, Ñetas, forty Two, Trinitarios, etc. (Informe de la fiscalia General de l’Estat,
2009).
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Conclusions

Aquest estudi ha adoptat un enfocament quantitatiu per analitzar els fac-
tors explicatius de l’avaluació de la delinqüència als barris que fan les per-
sones que hi viuen. En la línia de les explicacions sociològiques de la
delinqüència i del concepte de malestar urbà, hem centrat l’atenció en una
sèrie de característiques estructurals de les comunitats locals que determi-
nen la capacitat dels residents per «autoorganitzar-se» i tenir a ratlla les
activitats delictives, i que sovint s’utilitzen com a dreceres informatives
dels nivells de delinqüència al barri. Mitjançant diferents models estadís-
tics, incloent-hi models multinivell i anàlisis de regressió espacial, i diver-
ses fonts de dades, especialment el cens de població i habitatges del 2001,
aquesta recerca ha confirmat la naturalesa urbana de la teoria de la desor-
ganització social i el seu potencial per explicar les variacions de la crimi-
nalitat (percebuda) als països del sud d’Europa. Diversos determinants
«clàssics» han mostrat una relació clara amb els nivells de criminalitat
percebuda, com ara l’estatus socioeconòmic (–), l’estabilitat residencial (–)
i el nivell de desintegració familiar (+) de les comunitats, i podem dir el
mateix de noves característiques relacionades amb el temps, les capacitats
i els recursos dedicats pels veïns al barri on viuen, com ara el temps de
desplaçament fins a la feina (+) i el nombre d’hores laborals (+).

Entre aquestes característiques, els indicadors de diversitat i immigració
han estat objecte d’una atenció especial, i hem constatat que el seu efecte
en les percepcions de la delinqüència és ambigu si emprem diferents
models estadístics i analitzem contextos geogràfics diversos. Per exemple,
la diversitat nacional mostra una associació positiva amb la criminalitat
percebuda als pobles i les grans ciutats, però aquesta relació amb prou
feines es manifesta a les ciutats petites i mitjanes. D’una manera semblant,
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els coeficients estandarditzats de l’índex de herfindahl varien significativa-
ment entre les deu ciutats més grans d’Espanya i només mostren forts efec-
tes negatius (un nivell més alt d’heterogeneïtat o d’immigració està
relacionat amb una criminalitat percebuda també més alta) a dues grans
ciutats: Barcelona i Bilbao. Per algun motiu desconegut, la presència
d’immigrants influeix de manera diferent en els residents a l’hora d’ava-
luar els nivells de delinqüència a les comunitats locals respectives. Es tracta
de resultats en gran manera inesperats, tenint en compte el predomini de
la creença en el nexe delinqüència-immigració.

La delinqüència percebuda als barris: una variable independent
i rellevant

Els anys seixanta va tenir lloc una transició: fins aleshores l’atenció s’havia
centrat exclusivament en les taxes de delinqüència reals, i a partir d’aquest
moment es van començar a considerar altres aspectes relacionats amb el
problema de la delinqüència (conklin, 1971; 1975). Els criminòlegs, doncs,
s’han anat centrant cada vegada més en les conseqüències de la delinqüèn-
cia, tant per a les víctimes com per a la resta de la societat (Warr, 2000). El
descobriment que la por a la delinqüència estava més estesa que no pas la
mateixa victimització (Garofalo i laub, 1978; Wilson, 1975) i que els indi-
cadors psicològics de la delinqüència estaven molt influïts pels signes d’in-
civisme al barri (hunter, 1978; lewis i salem, 1986; skogan, 1990; Wilson
i Kelling, 1982) va fer que els acadèmics admetessin que la por a la delin-
qüència i les percepcions del risc no eren directament proporcionals a la
delinqüència real. si els criminòlegs anteriors haguessin parat més atenció
al teorema de Thomas(1) haurien estat més agosarats a l’hora de reconèixer
que les reaccions davant la delinqüència podrien, en si mateixes, constituir
un component afeblidor de la vida de la comunitat.

Una de les aportacions d’aquest treball és que ofereix evidència empírica
sobre la importància de la delinqüència percebuda als barris com una
variable criminològica independent i mereixedora d’una atenció especial
entre la comunitat acadèmica. Una de les condicions per a això és que els
nivells de criminalitat percebuda no tan sols tinguin implicacions per als

(1) «si l’home defineix les situacions com reals, són reals pel que fa a les conseqüències que tenen» (Thomas
i Thomas, 1928).
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fenòmens socials rellevants –com ara el preu de l’habitatge, l’adopció de
mesures de protecció o la probabilitat d’instal·lar-se en un barri o bé
d’abandonar-lo–, sinó també que siguin parcialment independents dels
nivells reals de criminalitat i s’expliquin per característiques individuals i
contextuals irrellevants en l’explicació de la criminalitat real. En aquest
sentit, les anàlisis fetes al llarg d’aquest estudi donen suport a la idea que
les percepcions dels residents sobre la delinqüència estan condicionades
per un ventall de dreceres informatives. A més de les experiències de delin-
qüència personals i socialment transmeses, les percepcions també reben la
influència de senyals visuals, com ara el desordre social (per exemple, el
soroll o la brutícia al carrer), el deteriorament dels edificis i la sociodemo-
grafia dels veïns. Així mateix, hi ha determinades característiques indivi-
duals, com ara l’edat, el sexe i la ciutadania, que influeixen en la reacció
dels residents davant les experiències de la delinqüència i en la interpreta-
ció de la realitat. Malauradament, la manca de dades relacionades amb la
criminalitat a Espanya fa inviable una avaluació exhaustiva dels compo-
nents de la delinqüència percebuda per barris.

no obstant això, les dades existents a Espanya han servit per confirmar
l’associació significativa, si bé moderada, entre els mesuraments subjec-
tius de la delinqüència (per exemple, la delinqüència percebuda als barris)
i els objectius (com ara les taxes de criminalitat i les experiències personals
de victimització), que alguns estudis anteriors havien documentat àmplia-
ment (Garofalo, 1979; McPherson, 1978; Quillian i Pager, 2001; skogan,
1986, Warr, 1982). Entre aquests tipus de mesuraments hi ha prou corre-
lació per considerar que les experiències personals o transmeses social-
ment constitueixen un component rellevant de les percepcions sobre la
delinqüència. Així i tot, la correlació és prou moderada per descartar que
hi hagi una correspondència general entre els indicadors objectius i els
subjectius, com manifestaven McPherson (1978) i Warr (1982). Pel que fa
a les polítiques, això implica que si volem acabar amb la por dels residents
a la delinqüència, només podrem fer-ho si les estratègies de control de la
delinqüència van acompanyades de polítiques adreçades a abordar el
deteriorament físic de les comunitats, la incidència d’actes d’incivisme
social –com el soroll, la contaminació o la brutícia al carrer– o bé l’exis-
tència d’estereotips racials o socials erronis.
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Una altra pregunta que hem abordat és la relativa als tipus de delicte que
tenen una relació més sòlida amb la delinqüència percebuda i la por a la
delinqüència als barris. segons les anàlisis de dues enquestes de victimit-
zació, els delictes que influeixen més clarament en les reaccions de les víc-
times davant la delinqüència són els delictes instrumentals, impredictibles,
greus i «del carrer», d’una manera especial els patits en persona. A les
anàlisis amb nivells d’agregació més alts (d’àmbit provincial i de districte),
en canvi, la comparació entre els diferents tipus de delicte ha posat de
manifest patrons clars.

La naturalesa comunitària de la delinqüència percebuda

Una de les premisses principals d’aquest estudi, derivada directament dels
principis de la teoria de la desorganització social, és que les dinàmiques
comunitàries són rellevants per explicar la delinqüència percebuda als
barris. En establir que una sèrie de condicions locals contribueixen a la
por dels residents a la delinqüència i condicionen les percepcions que
tenen de la criminalitat, alguns estudis anteriors ja havien confirmat indi-
rectament la importància dels factors ambientals per comprendre les vari-
acions en la criminalitat percebuda a les comunitats locals (conklin, 1975;
Quillian i Pager, 2001).

no obstant això, hi ha tècniques més eficaces per demostrar que la delin-
qüència percebuda als barris és, fins a cert punt, el resultat de les caracterís-
tiques de la comunitat local. Una manera és determinar quina proporció de
la variància de la variable dependent podem atribuir als nivells individual,
comunitari i municipal. Amb dades de l’enquesta 2634 del cIs, fins al 25%
de la variància correspon al nivell de la secció censal i el 13% al nivell muni-
cipal.(2) Una altra dada encara més significativa és que si hi afegim nivells
addicionals d’agregació –com ara els districtes, els municipis i les provín-
cies–, la secció censal allotja bona part de la variància contextual (39%),
seguida de les províncies (25%), els districtes (21%) i els municipis (15%).(3)

(2) cal tenir en compte que a les respostes de les enquestes sempre hi ha un grau considerable d’idiosincràsia,
és a dir, d’aleatorietat; això implica que sovint una bona part de la variància continuï sense explicar.
(3) contràriament a això, a l’anàlisi de la ciutat de Madrid mitjançant el cens de població i habitatges del
2001 (capítol 4), la majoria de la variància contextual té lloc al districte (51%), seguida de la secció censal
(27%) i el barri (22%). Aquesta comparació, però, resulta incompleta, ja que les anàlisis basades en el cens
del 2001 no poden incloure simultàniament els nivells individual i de la comunitat local.
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És a dir, sembla que hi ha una coincidència significativa entre els resi-
dents a l’hora d’avaluar els nivells de delinqüència a les comunitats locals, i
aquesta coherència és especialment clara al nivell d’agregació que més es
correspon amb el concepte de comunitat local (és a dir, la secció censal).

Una altra estratègia per avaluar el nivell de coherència interpersonal entre
residents de la mateixa secció censal ha consistit a comparar la proporció
d’enquestats del cens que afirmen que «la delinqüència i el vandalisme
constitueixen un problema» al barri on viuen, segons els diferents grups
sociodemogràfics. Tot i que els resultats tenen un caràcter descriptiu, els
residents de diferents sexes, edats o nivells educatius que viuen a la mateixa
secció censal tenen la mateixa probabilitat de considerar que la delinqüèn-
cia és un problema al seu barri. Tan sols trobem una variació significativa
segons el continent de naixement: els europeus tenen més probabilitat de
percebre que al barri on viuen hi ha delinqüència que no pas els africans,
els asiàtics i, especialment, els americans.

Una altra premissa “ecològica” de l’estudi es relaciona amb la importàn-
cia de les característiques de la comunitat (incloses les informacions visu-
als sobre el desordre social que els residents tenen a la seva disposició) a
l’hora d’explicar la delinqüència percebuda al barri i l’aïllament dels seus
efectes de les dinàmiques de tipus individual. les anàlisis empíriques ens
han demostrat que molts dels coeficients de regressió d’aquests factors
estructurals i dreceres informatives són estadísticament rellevants. no
obstant això, podem afirmar amb seguretat que es tracta d’efectes contex-
tuals i no de l’agregació d’efectes de tipus individual? Un cop més, les
anàlisis multinivell a partir de l’enquesta 2634 del cIs il·lustren que els
coeficients de les condicions de la comunitat local amb prou feines varien
quan incloem característiques de tipus individual a les anàlisis. A més a
més, resulta tranquil·litzador el fet que la introducció de variables idènti-
ques a escala individual i de la secció censal –com ara la durada de la
residència, el nivell educatiu o la ciutadania– tingui resultats molt sem-
blants als que observem en analitzar tan sols els efectes de les variables
contextuals. En resum, existeixen efectes contextuals o ecològics i són
independents de les característiques dels enquestats.
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L’aplicació de la perspectiva de la desorganització social al
context espanyol

la recerca criminològica sobre la desorganització social, l’eficàcia col-
lectiva i altres conceptes associats és tan abundant als Estats Units com
escassa a Espanya. Aquest desequilibri, que és encara més accentuat que
no pas en altres àmbits de la criminologia o la sociologia, s’explica per
l’escassetat de criminòlegs, la sobrerepresentació de la perspectiva jurídica
i l’alarmant manca de dades sobre la delinqüència, profusament blasmada
pels experts (Aebi i linde, 2010). En aquest context difícil, el propòsit
d’aquest estudi era precisament cobrir aquesta mancança posant a prova
el rendiment del model de la desorganització social a l’hora d’explicar la
delinqüència percebuda a les diferents comunitats locals d’Espanya.

Malgrat el fet que la teoria de la desorganització social es va desenvolupar
fa quasi un segle per mirar d’explicar la delinqüència urbana als Estats
Units, els resultats del nostre estudi indiquen que el model es pot traslla-
dar al context espanyol. les fonts exògenes clàssiques de desorganització
social (és a dir, els factors estructurals i les característiques locals) funcio-
nen raonablement bé a l’hora d’explicar els patrons de la delinqüència
percebuda als barris. Amb tot, s’imposen algunes observacions a aquest
respecte. En primer lloc, no tots els factors estructurals tenen la mateixa
importància. D’una banda, la desintegració familiar, la rotació residencial
i la urbanització són els factors explicatius més robustos, ja que incremen-
ten la delinqüència percebuda als barris en gairebé qualsevol context i
amb estratègies de modelització diferents. D’altra banda, l’estatus socioe-
conòmic de les comunitats –independentment de si el mesurem mitjançant
la taxa de desocupació, el nivell educatiu o una anàlisi de components
principals– és crucial: es tracta d’un factor clau per explicar les diferències
entre les zones rurals i urbanes, com també les diferències dins les grans
ciutats, tot i que el seu rendiment a les zones rurals (definides com els
municipis de menys de 5.000 habitants) és relativament pobre. Pel que fa a
les desigualtats espacials, tenen una relació positiva amb la delinqüència
percebuda als barris en la majoria de les dimensions analitzades (estatus
socioeconòmic, diversitat nacional i estabilitat familiar, però no amb la
durada de la residència), encara que bona part d’aquests efectes es troben
condicionats pels indicadors de desordre social i deteriorament físic.
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En general, podem considerar que l’ajust d’aquests models empírics és
excel·lent, ja que expliquen fins al 50% de la variància entre les seccions
censals espanyoles. no obstant això, si tenim en compte que les fonts exòge-
nes de desorganització social són a l’origen de les dues cadenes causals pro-
posades com a hipòtesis en el marc teòric(4) i que, pel que fa a la delinqüència
percebuda, hi ha una interdependència espacial significativa entre les secci-
ons censals, aquest «excel·lent» ajust no hauria de sorprendre ningú.

Tot i que aquests efectes absoluts són importants, també ho és el fet de
valorar quina part de l’efecte es troba condicionada per indicadors de
desordre social, com ara la percepció del soroll i la brutícia i el deteriora-
ment dels edificis. com indica el model teòric, a la cadena causal que vin-
cula les fonts exògenes de desorganització social amb la criminalitat
percebuda intervenen, de fet, els indicadors de desordre social, però la
seva importància tan sols és parcial. Un cop que hem introduït el «males-
tar urbà» (Wilson, 1968) en el model, els factors estructurals del model de
la desorganització social continuen exercint una influència significativa en
les percepcions dels residents. A causa de la insuficiència de dades dispo-
nibles, queda fora del nostre abast determinar si en aquests efectes «resi-
duals» intervenen les activitats delictives reals, altres processos socials o si,
al contrari, es tracta d’efectes directes. només en el cas de l’activitat
comercial, que no forma part de la teoria de la desorganització social sinó
del model de la zona concèntrica (Park, Burgess i McKenzie, 1925), obser-
vem que l’efecte de la variable es troba condicionat completament pels
indicadors de desordre social. És a dir, que l’abundància de comerços i
oficines, a través de l’efecte positiu que tenen sobre el nivell de soroll i bru-
tícia, sembla que incrementa indirectament la proporció de residents que
perceben un nivell significatiu de delinqüència.

Un altre principi important proposat pel llibre és que qualsevol factor
ambiental susceptible d’influir en la densitat d’associacions de voluntariat
i de lligams d’amistat locals (és a dir, en la seva quantitat) i en la seva efi-
càcia a l’hora de controlar la delinqüència (és a dir, en la seva qualitat)
s’hauria de considerar una causa potencial de desordre social, o, segons el
model de recursos de la participació sociopolítica (Brady, Verba i

(4) (1) fonts exògenes → desordre social → delinqüència percebuda i (2) fonts exògenes → desordre social →
delinqüència real → delinqüència percebuda.
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schlozman, 1995; Putnam, 1995; Verba i nie, 1972), perquè les comunitats
estiguin socialment organitzades, els residents han de passar temps a la
comunitat i adquirir els recursos necessaris –com ara competències orga-
nitzatives i actius econòmics– per crear així associacions eficaces, ben con-
nectades i amb uns objectius clars. D’acord amb aquestes premisses
teòriques, hem analitzat els efectes, en la delinqüència percebuda als barris,
de les hores extraordinàries i el temps de desplaçament fins al lloc de treball
o el centre educatiu. la conclusió és que l’efecte és considerable, possible-
ment perquè comporta una reducció del temps que els adults i els joves
passen a les comunitats locals respectives. no hi ha dubte que cal aprofun-
dir en aquesta línia de recerca, però en tot cas aquests resultats ens haurien
d’esperonar perquè els investigadors deixin de centrar-se exclusivament en
les variables «clàssiques» per abastar un marc més general que prengui en
consideració qualsevol factor que influeixi en la participació efectiva en les
activitats i la vida en l’àmbit local dels qui no delinqueixen.

Aquest estudi, que interpel·la directament altres recerques sobre desorga-
nització social i delinqüència a les comunitats rurals (lee, Maume i ousey,
2003; osgood i chambers, 2000), també ha analitzat el model de la desor-
ganització social a quatre subconjunts de municipis, ordenats pel nombre
d’habitants. Tot i que el model funciona millor a les grans ciutats, la qual
cosa confirma la naturalesa urbana de la teoria, també es pot aplicar a
altres tipus de municipis i, en particular, a les ciutats mitjanes (entre 35.000
i 225.000 habitants) i petites (entre 5.000 i 35.000 habitants). Aquests
models també il·lustren de quina manera la percepció de la criminalitat al
barri augmenta amb el nombre d’habitants, però amb un ritme decreixent.
En aquest sentit, el barri típic de les dues ciutats principals (Madrid i
Barcelona) es percep més segur que no pas el d’altres ciutats grans però no
tant, com ara Màlaga, sevilla o València. D’altra banda, el nombre d’ha-
bitants amb prou feines té importància a l’hora d’analitzar les diferències
en la criminalitat percebuda al barri, tant entre ciutats diferents com entre
barris diferents d’una mateixa ciutat.

Al llarg del llibre hem analitzat àmpliament fins a quin punt és important
obrir la «caixa negra» que connecta les fonts exògenes de la desorganitza-
ció social amb les percepcions dels veïns sobre la delinqüència. com que
altres recerques fetes anteriorment ja havien demostrat que l’organització
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social i els nivells de delinqüència dels barris, com també les reaccions dels
residents, tenien l’origen en les seves característiques estructurals, sembla
justificat passar per alt el contingut d’aquesta «caixa negra», si més no des
d’una perspectiva purament pràctica. Al capdavall, si una reducció de la
rotació residencial comporta que també es redueixin els nivells de por i
delinqüència percebuda en –suposem– el 99% de les comunitats locals
objecte d’estudi, no hi ha cap motiu perquè els sociòlegs urbans no reco-
manin que els polítics emprenguin iniciatives amb aquest objectiu, encara
que no s’identifiquin adequadament les cadenes causals i els mecanismes
específics a través dels quals poden tenir efecte.

La diversitat ètnica, la immigració i la delinqüència percebuda als
barris

Tot i que Shaw i McKay (1969[1942]) explicaven que la delinqüència juve-
nil estava correlacionada amb la proporció de caps de família negres o
nascuts a l’estranger, anaven amb cura a l’hora de dotar de valor causal
aquestes associacions basades en descriptius bàsics(5) i anàlisis de corre-
lació parcial,(6) ja que hi havia multicolinealitat entre les variables expli-
catives.(7) De manera semblant, l’associació bivariada entre la diversitat
relacionada amb la immigració i la delinqüència percebuda als barris,
observable en el conjunt de les comunitats locals espanyoles, no es manté
en afegir més variables al model i variar els mètodes d’estimació, ni s’ob-
serva en tots els diferents subconjunts de municipis. Per exemple, un índex
de Herfindahl basat en grups nacionals es va mostrar irrellevant a l’hora
d’explicar la delinqüència percebuda a les poblacions petites, les ciutats
mitjanes i algunes grans ciutats. Així mateix, va resultar insignificant o fins
i tot negatiu a l’anàlisi de la ciutat de Madrid, un cop controlat l’efecte de

(5) «Cap grup racial, nacional ni de país de naixement mostra unes taxes de delinqüència uniformes i ca-
racterístiques a totes les zones de Chicago» i «dins el mateix tipus de zona social, tant els autòctons com
els nascuts a l’estranger, les nacionalitats d’immigració recent o els immigrants més antics produeixen una
proporció molt semblant de delinqüents» (ibídem).
(6) «Per tant, a partir d’aquests coeficients [de correlació parcial], queda clar que el percentatge de famílies
que reben ajudes socials està relacionat amb la taxa de delinqüents d’una manera més significativa que no
pas el percentatge de caps de família negres o nascuts a l’estranger» (ibídem).
(7) «Són els negres i els nascuts a l’estranger, almenys els immigrants més recents, els qui tenen menys accés a
elements essencials de la vida i, per tant, els menys preparats per a la lluita competitiva, els qui es veuen obli-
gats a viure als pitjors suburbis i els qui menys capacitat tenen per organitzar-se contra els efectes d’aquest
tipus de vida» (ibídem).
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la interdependència espacial mitjançant models multinivell, de retard espa-
cial i d’error espacial. A mesura que les comparacions entre seccions censals
esdevenen més «locals» –per exemple, entre seccions censals que pertanyen
al mateix barri (models multinivell) o entre seccions censals properes o adja-
cents (models amb error espacial)–, la influència de la immigració al barri
no tan sols minva, sinó que de fet esdevé negativa i, per tant, incrementa la
sensació de seguretat dels residents. Davant la percepció de delinqüència al
barri, aquests resultats indiquen que el fet de viure amb immigrants (a la
mateixa secció censal) potser sigui millor que no pas viure-hi a la vora (és a
dir, a seccions censals diferents però al mateix barri, districte o municipi).

En realitat, en si mateixa la diversitat pot fer minvar la delinqüència per-
cebuda als barris, com ha mostrat el coeficient de l’índex de Herfindahl en
adquirir valors negatius quan els models de regressió multinivell inclouen
la proporció dels principals grups d’immigrants. Tot i que hi ha problemes
de multicolinealitat entre els indicadors de diversitat nacional i de concen-
tració d’immigrants, sembla raonable suposar que és el component «ètnic»
i no el de «diversitat» el que incrementa la probabilitat de percebre que el
barri té un nivell considerable de delinqüència. Aquest resultat contradiu
estudis anteriors que no havien separat el component ètnic del de diversi-
tat i que passaven per alt la composició interna de la població immigrant.

De fet, la presència de grups determinats, definits per la nacionalitat o pel
país de naixement, mostra una estreta associació amb els nivells de crimi-
nalitat percebuda. És el cas dels marroquins, en analitzar tot Espanya, i el
dels asiàtics, a l’estudi de la ciutat de Madrid. Resulta interessant el cas dels
asiàtics, la presència dels quals s’associa a barris insegurs independentment
de l’origen dels enquestats, fins i tot quan s’analitzen les percepcions dels
mateixos asiàtics. En aquest sentit, és important assenyalar que, en general,
en avaluar l’existència de delinqüència als barris, el biaix que hi ha a l’hora
de valorar l’impacte del grup propi o el dels altres (Rabbie i Horwitz, 1969)
és moderat. En conclusió, en aquesta recerca és sorprenent la constatació
que, amb el teló de fons de la creença generalitzada que hi ha un nexe entre
la delinqüència i la immigració, la presència real d’estrangers als barris
mostra un efecte ambigu i, en tot cas, moderat, sobre la delinqüència per-
cebuda. És a dir, sobre el nombre de residents que consideren que la delin-
qüència i el vandalisme constitueixen un problema al barri on viuen.
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Apèndix metodològic

A. Descripció de les variables

les variables s’apliquen a les seccions censals (s), als municipis (M) o a
tots dos (s/M).

Delinqüència (o criminalitat) percebuda al barri (S): percentatge d’enques-
tats adults (de més de 16 anys) que responen «sí» a la pregunta següent:
«Té l’habitatge on viu algun dels problemes següents? [...] Delinqüència i
vandalisme».

% educació superior (S/M): percentatge de titulats universitaris sobre la
població adulta.

Taxa de desocupació (S): proporció de desocupats sobre la població activa.

Índex de Herfindahl (S/M): suma de les proporcions (al quadrat) que
representen 15 nacionalitats (o grups de nacionalitats) diferents sobre la
població total. les nacionalitats incloses són: alemanya, argentina, brità-
nica, búlgara, cubana, dominicana, equatoriana, espanyola, francesa, ita-
liana, marroquina, peruana, romanesa, veneçolana i «altres». Els valors
van de 0 a 1 i es poden interpretar com la probabilitat que dos individus
seleccionats a l’atzar pertanyin al mateix grup (nacionalitat).

% nacionalitat (S): proporció de residents d’una nacionalitat determinada
sobre la població total.

Durada de la residència (S/M): durada mitjana de la residència a l’habi-
tatge actual, en anys.
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% habitatge de lloguer (S): percentatge de persones que viuen en un habi-
tatge de lloguer sobre la població total.

% segona residència (S): percentatge de residents que disposen d’una
segona residència (utilitzada almenys 15 dies l’any) sobre la població total.

% divorciats/separats (S/M): proporció de persones divorciades o separa-
des sobre la població total.

% hores extres (S): percentatge de persones que treballen més de 45 hores
per setmana sobre la població ocupada.

Temps de desplaçament fins a la feina (S): durada mitjana del desplaça-
ment de la població ocupada fins al lloc de treball, en minuts.

Nombre de fills per família (S): nombre mitjà de fills per unitat familiar
(només entre les famílies amb fills).

Temps de desplaçament fins a l’escola (S): durada mitjana del desplaça-
ment dels estudiants fins al centre educatiu, en minuts.

% de gent gran (S): proporció de persones més grans de 64 anys sobre la
població total.

% dones (S): percentatge de dones sobre la població total.

Nombre de minoristes/oficines (S): nombre de comerços minoristes i ofici-
nes.

Soroll/brutícia percebuts: percentatge d’enquestats adults (de més de 16
anys) que responen «sí» a la pregunta següent: «Té l’habitatge on viu algun
dels problemes següents? [...] sorolls exteriors; [...] brutícia als carrers [...]».

Estat dels edificis: índex de 0 a 100 que mesura l’estat dels edificis en una
zona en particular. El valor màxim (100) indica que tots els edificis són en
bones condicions.

Població (M): població total (unitat de mesura: 100.000 habitants).
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B. Estatus socioeconòmic: anàlisi de components principals (primer
component)*

autovectors varIÀncIa no eepLIcada

% títol superior 0,52 0,13

% desocupació –0,39 0,51

preu de l’habitatge (€) 0,41 0,47

nombre de cotxes per llar (mitjana) 0,42 0,42

dimensions de l’habitatge (m²) 0,48 0,24

* variància explicada pel primer component: 65%. autovalor: 3,22.
font: elaboració pròpia a partir de dades del cens de població i habitatges del 2001.

C. Desordre social: anàlisi de components principals (primer
component)*

autovectors varIÀncIa no eepLIcada

percentatge d’entrevistats pel cens que
consideren que ... constitueix un problema
a la zona on viuen

el soroll 0,62 0,28

La brutícia 0,44 0,64

La contaminació 0,65 0,20

* variància explicada pel primer component: 63%. autovalor: 1,88.
font: elaboració pròpia a partir de dades del cens de població i habitatges del 2001.

D. Descripció dels models espacials de l’estudi

Els models jeràrquics o multinivell (MlJ) són models estadístics de paràme-
tres que varien en més d’un nivell (geogràfic). normalment els individus es
troben acollits o integrats en unitats contextuals com ara classes, escoles, sec-
cions censals o districtes electorals. concretament, en aquesta recerca les sec-
cions censals (nivell 1) formen part dels municipis (nivell 2) o dels districtes
(nivell 3). En la modelització espacial, la idea de formar part d’un grup és el
que distingeix els models MlJ dels models anomenats de regressió espacial;
en els MlJ s’introdueix un ajust d’interdependència espacial consistent en
l’agrupament de les unitats de nivell 1 dins les unitats del nivell 2, i tot seguit
es calcula un coeficient del pendent (només en els models amb pendent alea-
tori) i un terme constant, tots dos específics per a cada unitat de nivell 2. El
problema del model MlJ és l’existència de punts de tall i, per tant, d’«efectes
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de frontera» que fan que dues unitats adjacents puguin pertànyer a grups
diferents.

En els models espacials (és a dir, amb error espacial i amb retard espacial), les
unitats d’anàlisi no pertanyen a cap unitat agregada. En lloc d’això, s’inclou
l’efecte de la interdependència espacial atorgant, per cada unitat d’anàlisi,
pesos diferents a les unitats (geogràfiques) restants, per formar així el que
s’anomena una matriu de ponderació espacial. Aquests pesos es multipliquen
pel valor de la variable dependent, que tot seguit s’introdueix en el model de
regressió, com un terme d’error (en el model amb error espacial) o bé com
una variable independent (en el model amb retard espacial). Els pesos s’assig-
nen segons una regla definida per endavant per l’investigador. Per exemple,
podríem prendre en consideració tan sols les unitats adjacents o les n unitats
més properes (és a dir, pes > 0), o els pesos podrien baixar proporcionalment
amb la distància. Aquests models són molt flexibles perquè les matrius de
ponderació espacial poden adquirir infinites formes, però a la pràctica solen
utilitzar una regla fixa i seguir un criteri de distància. En poques paraules,
mentre que als models MlJ les diverses unitats primàries pertanyen al mateix
«grup», als models espacials cada unitat té el seu «entorn» propi. El problema
és que els «entorns» se solen crear a partir d’una regla predeterminada i rígida
que omet les idiosincràsies. cal tenir en compte que ni els models MlJ ni els
espacials són «geogràfics» per definició. la distància pot estar relacionada
amb la cultura, la personalitat, els graus de separació a les xarxes socials o
amb qualsevol altra característica.

Un inconvenient dels models de regressió espacial, tant si són d’error espa-
cial com de retard espacial, és que cal seleccionar un criteri específic per
crear la matriu de ponderació espacial (és a dir, les àrees circumdants), que
serà, en certa manera, arbitrari. En aquest estudi la selecció és empírica,
mitjançant el criteri d’informació d’Akaike (AIc). la regla de contigüitat
de la reina proporciona els valors més baixos d’AIc, per davant dels criteris
de contigüitat de la torre, dels veïns K (des d’1 fins a 500 veïns més propers),
de la distància inversa i del quadrat de la distància inversa. la regla de con-
tigüitat de la reina selecciona com a veïns aquells amb els quals la unitat
comparteix fronteres o vèrtexs, mentre que la regla de contigüitat de la torre
només selecciona els casos confrontants (és a dir, amb els quals és en con-
tacte mitjançant fronteres, no vèrtexs). En aquest estudi, el nombre mitjà
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d’àrees contigües és de 6,5, la qual cosa correspon aproximadament a 400
metres de distància des del centroide de la secció censal. A més a més, per
raons de càlcul, la matriu de ponderació espacial estava estandarditzada per
fileres, i això, per definició, sobrevalorava les seccions censals amb menys
seccions veïnes. Malgrat tot, és una etapa necessària per efectuar anàlisis de
regressió espacial.

Per seleccionar una de les diferents estratègies de modelització espacial, els
dos criteris que se solen utilitzar són aquests:

I. la font de la interdependència espacial. El fet que la font de la interdepen-
dència espacial sigui identificable simplifica la selecció del model adequat.
En estudis de secció creuada, però, aquesta identificació és virtualment
impossible, si més no mitjançant procediments estadístics. Per exemple, en
aquesta recerca les fonts potencials incloïen un desajust entre la unitat espa-
cial d’anàlisi i l’entorn rellevant pel que fa a la criminalitat percebuda, l’au-
tocorrelació espacial de les variables explicatives o de la difusió d’activitats
relacionades amb la delinqüència, els rumors i els estereotips (és a dir, un
«contagi real»). fins i tot hi ha una interdependència espacial implícita en
la formulació de la variable dependent, ja que als enquestats se’ls demanava
que avaluessin la delinqüència i el vandalisme a la zona on vivien, tot i que
aquesta zona, per a la majoria dels enquestats, incloïa diverses seccions cen-
sals (els residents no saben quines són les demarcacions de les seccions cen-
sals). si la font està relacionada amb un desajust geogràfic o, en termes més
generals, amb errors de mesurament, se sol recomanar el model d’error
espacial. si la font és un procés de difusió, el model de retard espacial és el
correcte. si la interdependència espacial procedeix de l’existència d’unitats
més grans identificables i independents en què s’acullen les unitats espacials,
els models MlJ constitueixen la millor estratègia.

II. Discontinuïtats espacials. les geografies urbanes constitueixen, des del
punt de vista social i administratiu, paisatges estructurats i continus. la
ciutat de Madrid es pot concebre com una geografia unificada, contínua i
regular, on la principal dimensió espacial és la distància en sentit estricte, i
també com un espai estructurat en què els «punts de tall» arquitectònics,
socials i fins i tot psicològics, que sovint corresponen a divisions administra-
tives, conformen els patrons espacials tant de les percepcions de la delin-
qüència com dels seus determinants. Aquest estudi parteix de la base que
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totes dues interpretacions són complementàries i d’alguna manera precises,
ja que, fins i tot quan la majoria de les variables relacionades amb la delin-
qüència mostren una distribució espacial regular per l’espai urbà, hi ha efec-
tes de barrera importants, entre els quals destaquen els relacionats amb els
parcs públics (per exemple, el retiro o la casa de campo), vies de tren i
rondes de circumval·lació (per exemple, la M-30 i la M-40) i altres grans
artèries de circulació (la A-3, la n-402 o el passeig de la castellana). A més
a més, encara que la divisió administrativa de l’espai –en districtes i barris–
rarament generi polítiques diferenciades o una identificació dels ciutadans
amb entitats sublocals, les associacions, els partits polítics i els serveis socials
sovint s’organitzen d’acord amb el mateix patró espacial, i els residents d’al-
guns barris i districtes sí que s’hi senten estretament identificats. com que la
distància absoluta i les divisions administratives són criteris raonables per
reflectir els efectes espacials, es considera que, com a estratègies de modelit-
zació, valen la pena tant els models de regressió espacial, basats en la pri-
mera llei de la geografia de Tobler, com els models multinivell, basats en la
idea de pertinença a un grup.

E. Anàlisi de regressió. Efectes del percentatge de residents nascuts a
països seleccionats i de la proporció de residents que consideren que la
delinqüència i el vandalisme constitueixen un problema al barri on viuen

Retard espacial Error espacial Multinivell: secció censalMQO
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La delinqüència als barris
Percepcions i reaccions
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Fa molt de temps que sabem que la sensació de malestar provocada

per la delinqüència no tan sols apareix després que hem estat

víctimes d’un acte delictiu. Un esdeveniment violent a les notícies,

les experiències traumàtiques de familiars o fins i tot els vidres

trencats d’un cotxe poden afavorir l’aparició d’aquest malestar. No

és estrany, doncs, que la por a la delinqüència afecti moltes més

persones que no pas la delinqüència en si, i que les percepcions que

alimenten aquesta por hagin esdevingut un problema social de

primer ordre.

Aquest estudi analitza justament les percepcions de la delinqüència

als barris espanyols i l’impacte que hi tenen una sèrie de

característiques individuals i de l’entorn, com ara l’estatus

socioeconòmic, la mobilitat residencial, les configuracions familiars,

l’ús del temps o la densitat de població. Tenint en compte que sovint

s’estableix un vincle entre immigració i delinqüència, també

s’examina amb un interès especial la relació entre l’origen nacional

dels residents i les percepcions que tenen de la delinqüència i el

vandalisme al barri on viuen.

Un dels elements més remarcables de l’estudi és l’anàlisi detallada

de la delinqüència percebuda a les 34.251 seccions censals del

territori espanyol, com també la comparació que fa entre pobles,

ciutats i grans ciutats.
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