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Tot sovint, en el debat públic es recorre a la ciència per justificar i dotar de veracitat 
i valor un argument. A vegades  aquest recurs es pot trobar plenament justificat, i la 
ciencia serveix per certificar el què fins aquell moment era només una intuïció o una 
percepció. Però a vegades el plantejament científic grinyola i veiem com: des dels 
experts en les tesis del decreixement a les del neoliberalisme, tots, proclamen el seu 
plantejament com a científic. Aquest assaig intenta desgranar, aplicant el mètode 
científic, en què consisteix el fenomen de la gentrificació.

L’índex de gentrificació proposat és un intent de quantificar el fenomen, de desgra-
nar-lo, acotar-lo i explicar-lo.

La Gentrificació és un debat obert de plena actualitat, sobre el qual no és senzill 
construir-se una opinió, ja que és de molt complexa mesura i abordatge des de les 
institucions.
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