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La principal contribució del nostre treball 
consisteix a identificar l’efecte de la diversitat 
ètnica en les relacions socials i en la qualitat 
dels espais i béns públics a nivell de bloc 
d’habitatges. Es tracta d’una millora clau per 
a l’anàlisi de com la diversitat modela les 
relacions socials respecte la literatura prèvia, 
la qual es basa en les dades agregades a 
nivell local, regional o nacional. Per diverses 
raons, la diversitat podria ser important 
a diferents nivells i els canals a través dels 
quals opera és probable que depenguin de 
la mida de la unitat d’observació. Centrant-
se en la provisió de béns públics a un 
nivell agregat, la literatura prèvia s’interessa 
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La diversitat nacional en 
un edifici incrementa el 
vandalisme, disminueix 
de forma moderada el 

manteniment de l’estructura 
i no afecta la 

seguretat. 

“

”

sobretot en l’efecte que la diversitat té 
sobre l’acció col·lectiva a través de lobbys. 
En lloc d’això, en aquest article analitzem 
com la diversitat en una comunitat petita 
afecta, a través de les relacions entre 
veïns, el benestar individual i la satisfacció 
envers les condicions de l’habitatge.  Per 
tal d’això, utilitzem l’Enquesta Nacional 
sobre l’Habitatge francesa, la qual aporta 
informació específica sobre les degradacions 
voluntàries i per negligència dels espais 
públics, de la qualitat dels habitatges, i 
dels conflictes interpersonals entre veïns. 
Aquestes dades fan possible per primer cop 
la identificació de diversos efectes que la 
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diversitat té sobre les relacions socials locals 
i, consegüentment, sobre els béns públics, 
així com l’exploració de possibles canals que 
expliquin aquest vincle. 

Observem que la diversitat a nivell de bloc, 
mesurada a partir de la nacionalitat de 
naixement, incrementa considerablement 
el vandalisme, disminueix de forma 
moderada (però, en conjunt, significativa) 
el manteniment dels edificis, i no té cap 
efecte sobre la seguretat. Per exemple, 
un increment d’una desviació estàndard 
en la diversitat va associat a un augment 
de 9,2 punts percentils en la probabilitat 
d’observar grafits, que suposa un 21 per 
cent de la desviació estàndard total d’aquest 
resultat. De la mateixa manera, un increment 
d’una desviació estàndard en la diversitat 
va associada a un increment de 4,7 punts 
percentils en la probabilitat que l’ascensor 
hagi estat almenys 24 hores fora de servei 
en els darrers tres mesos, que és un 13,1 
per cent de la desviació estàndard d’aquest 
resultat.

Quan els residents de blocs amb més 
diversitat informen que la degradació, 
voluntària o per desatenció, està estesa 
en la seva unitat d’habitatges, nosaltres 
ho interpretem com el resultat del fracàs 
dels residents en el desenvolupament de 
normes socials que puguin ajudar a castigar 
els vàndals. Quan informen de l’avaria i la 
pobre qualitat de les instal·lacions bàsiques 
(com la calefacció o la insonorització), ho 
interpretem com el resultat d’una reduïda 
capacitat per a l’acció col·lectiva a favor de 
la millora social. Òbviament, els béns no 
és degraden directament per la diversitat. 

Però la diversitat podria anar associada a 
una menor habilitat per a l’acció col·lectiva, 
explicant la irregularitat del manteniment i 
l’absència de reparacions en blocs amb més 
diversitat. En aquest cas, el resultat podria 
mantenir-se en equilibri si els propietaris 
compten que no els cal tenir cura de les 
instal·lacions en projectes d’habitatges 
ètnicament heterogenis, sabent que no 
s’enfrontaran a accions col·lectives que 
reivindiquin millors serveis per part dels seus 
llogaters. Per tant, podem concloure que la 
diversitat porta a la anomia social, evitant 
l’emergència de normes socials i accions 
col·lectives. Finalment, l’absència d’efectes 
sobre la seguretat pública pot explicar-se 
pel fet que aquesta depèn d’un nivell de 
govern superior(p. ex. policia municipal), 
independentment del grau de diversitat.

Per tal de fer inferències causals no 
esbiaixades, proporcionem una nova 
estratègia per identificar l’efecte causal de la 
diversitat en els resultats socials i econòmics. 
La preocupació general de la literatura és 
que la classificació residencial endògena 
d’individus per raons ètniques influeix 
l’estimació de l’impacte de la diversitat. 
Nosaltres ataquem aquest problema 
utilitzant un experiment natural, en el qual 
les famílies a França són assignades a blocs 
d’habitatges públics sense tenir en compte el 
seu origen ètnic o les seves preferències en 
relació a la diversitat. Degut a una ideologia 
fortament republicana, el sistema d’habitatge 
públic francès assigna apartaments d’obra 
pública amb lloguers moderats (Habitation 
à Loyer Modéré o HLM) a nacionals i 
immigrants sense preocupar-se per aspectes 
culturals o ètnics, barrejant la gent de forma 
indiscriminada. En conseqüència, alguns 
veïnats HLM són bastant diversos i d’altres 
bastant homogenis. A més, els habitants de 
HLM rarament es muden, ja que els seus 
lloguers estan molt per sota dels preus de 
mercat. Per tant, els residents no poden 
escollir si viure al costat de gent com ells o 
no. Més aviat, accepten la seva ubicació, ja 
sigui al costat de coètnics o estrangers. Des 
del punt de vista metodològic, això significa 
que podem considerar el grau de diversitat 

en qualsevol dels blocs HLM com exogen, 
relacionant el nivell de diversitat amb la 
situació dels habitatges, i examinant si una 
major heterogeneïtat condueix a una menor 
provisió de béns públics o a relacions socials 
més problemàtiques en les comunitats 
franceses. 

Malgrat que en l’article no fem 
recomanacions respecte les polítiques a 
seguir, els nostres resultats anirien a favor de 
polítiques que promoguin la integració en 
comunitats diverses i la comunicació entre 
grups, amb el propòsit de facilitar la creació 
de normes socials i augmentar les accions 
col·lectives eficients.

Camille Hémet, investigadora de l’ieB
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“La diversitat va lligada a 
una menor capacitat d’acció 

col·lectiva, la qual cosa 
explica la irregularitat en el 
manteniment dels edificis”

“El sistema d’habitatge 
públic francès barreja gent 
indiscriminadament, per 

la qual cosa alguns veïnats 
són bastant diversos i 

altres bastant heterogenis; 
això significa que podem 
considerar que el grau de 
diversitat en cada bloc és 

exogen”

Per a més informació sobre el contingut d’aquest resum contacteu amb camille.hemet@ub.edu


