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L’Ajuntament de Barcelona ha impulsat l’acció pública contra l’exclusió social com a prioritat 
del govern municipal amb l’aprovació, l’any 2005, del Pla municipal per a la inclusió social i 
amb el seu posterior desplegament programàtic (acció comunitària, persones sense sostre, gent 
gran, famílies, infància i adolescència). L’aprovació dels nous models de serveis socials bàsics i 
d’atenció domiciliària completen els principals instruments d’acció social municipal. 

El 2009, el nou Programa d’acció contra la pobresa implica un salt qualitatiu endavant en el 
compromís d’acció per una Barcelona inclusiva i solidària. És un programa estratègic en la 
mesura en què ens dota d’un horitzó de lluita contra la pobresa que hem de fer irreversible. I 
és també un programa amb una clara voluntat operativa, que defineix accions prioritàries amb 
calendaris i responsabilitats definides. El Programa, per tant, expressa valors de transformació 
social, de redistribució d’oportunitats vitals reals en favor de les persones més vulnerables. I 
tradueix aquests valors en compromisos concrets d’intervenció.

D’una banda, el Programa d’acció contra la pobresa aposta per articular un sistema de serveis 
públics de prevenció, atenció i inclusió social de persones i col·lectius en situació o risc de vul-
nerabilitat econòmica i dificultats de cobertura de necessitats bàsiques. És una aposta des de 
l’acció social com a eix vertebrador, però amb una clara voluntat de transversalitat: l’habitatge, 
l’ocupació, l’educació i la salut són àrees en què han d’operar eines indispensables per a 
l’autonomia personal i la vinculació social. D’altra banda, el Programa enforteix l’aposta pel 
treball en xarxa amb les entitats socials, per dinàmiques de cooperació i coresponsabilitat, per 
un espai comú d’acció contra la pobresa travat amb mètodes i finalitats compartides.

Voldria, en aquest sentit, reconèixer i agrair les aportacions valuoses de tothom en el procés 
d’elaboració del Programa: de les organitzacions socials, dels professionals, de les forces po-
lítiques. La lluita contra la pobresa requereix contribucions i mirades plurals, i compromisos 
i voluntats de govern molt sòlids. Aquest programa ha d’esdevenir un instrument més —àgil, 
dinàmic, rellevant— en el camí que tracem cada dia cap a una Barcelona que combat les des-
igualtats i la pobresa, i genera camins cap a la realització plena i efectiva dels drets socials, 
també del dret a viure dignament, sense pobresa ni exclusions.

Ricard gomà
Tinent d’Alcalde 
d’Acció Social i Ciutadania 
i president del Consell 
Municipal de Benestar Social

Barcelona, des de fa anys, afronta amb fermesa el repte de ser una ciutat cohesionada i pro-
motora d’oportunitats per als seus ciutadans i ciutadanes. En el context econòmic actual, és 
necessari que les polítiques públiques s’orientin vers la prevenció de situacions d’exclusió i 
l’atenció a les persones més vulnerables, especialment les que es troben per sota del llindar de 
la pobresa.

Davant les dificultats que poden patir algunes persones que viuen a la nostra ciutat, l’Ajuntament 
de Barcelona ratifica la seva actuació amb més aposta social, més acord de treball amb les enti-
tats, més prioritats i més recursos per abordar-les. En definitiva, més Barcelona social.

El Programa d’acció contra la pobresa és l’eina que la ciutat ha construït per aprofundir en 
l’acció del govern municipal, des de la perspectiva de reforçar i ampliar les actuacions que han 
de contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones que viuen a Barcelona.

Jordi Hereu
Alcalde de Barcelona
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I. Introducció

Barcelona són les seves persones en la diversitat de situacions que les caracteritzen: infants, 
dones i homes de totes les edats, de diferents condicions personals, socials i físiques, i amb 
diversos orígens i perspectives culturals. En síntesi, Barcelona és una ciutat socialment rica i 
complexa. 

Els darrers anys l’Ajuntament de Barcelona ha fet un important esforç per desenvolupar i con-
solidar un sistema de serveis i recursos orientats al benestar de les persones i la cohesió social. 
Ara, en el context de crisi econòmica global, aquesta voluntat pren una significació especial: les 
polítiques públiques han de reforçar la seva capacitat de prevenir dinàmiques de fractura social 
i mantenir una trajectòria de desenvolupament humà, social i econòmic sostenible.

Barcelona presenta les condicions per assegurar aquest objectiu. Des del març del 2005, la 
ciutat disposa d’un Pla municipal per a la inclusió social que es va desenvolupar amb un im-
portant consens social i polític. El Pla es va començar a pensar decididament l’any 2002, quan 
el Consell Municipal de Benestar Social va aprovar la proposta d’elaboració d’un pla d’actuació 
per abordar les situacions de pobresa i exclusió social a la ciutat. D’acord amb això, el 2004 el 
Consell Municipal de l’Ajuntament va aprovar un Programa d’actuació municipal 2004-2007 
que incloïa el compromís en l’elaboració d’un Pla municipal per a la inclusió social. Actualment, 
aquest és el marc en què es desenvolupen el conjunt de polítiques municipals que tenen per 
objectiu una ciutat socialment cohesionada i solidària, on totes les persones que hi resideixen 
puguin dur a terme els seus projectes vitals amb autonomia i vincles socials sòlids. 

En el marc del desplegament del Pla municipal per a la inclusió social, un objectiu central ha 
estat elaborar el Programa d’acció contra la pobresa. El Programa d’actuació municipal 2008-
2011 pren el compromís de desenvolupar-lo i especifica els objectius prioritaris que s’han 
de cobrir: l’atenció a les persones i les famílies econòmicament vulnerables i a la infància en 
risc, el reforç de les polítiques d’inclusió en matèria d’habitatge i ocupació, l’enfortiment del 
conjunt de prestacions econòmiques i el ple desplegament dels dispositius d’atenció en casos 
d’exclusió social severa. 

El procés d’elaboració del Programa d’acció contra la pobresa ha considerat, fonamentalment, 
el conjunt de dispositius d’intervenció sobre les situacions de vulnerabilitat econòmica de què 
disposa l’Ajuntament —especialment ens els àmbits de l’ocupació, l’habitatge, l’educació i 
la salut, ja que són recursos bàsics de desenvolupament humà— i l’experiència aportada en 
aquest sentit per les entitats d’iniciativa social. 
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Aquest conjunt d’interlocucions (entrevistes, sessions grupals i seminari) han permès, d’una 
banda, aprofundir en el coneixement de l’estat de la qüestió dels dispositius de prevenció i 
atenció a la pobresa en funcionament a la ciutat, així com analitzar les pràctiques de referèn-
cia en polítiques públiques locals d’intervenció en situacions de vulnerabilitat econòmica; i 
de l’altra, el procés participatiu desenvolupat ha garantit la incorporació en l’elaboració del 
Programa d’un ampli conjunt de persones responsables del desenvolupament a Barcelona de 
polítiques i pràctiques d’inclusió social. Finalment, aquest procés de deliberació i treball comú 
ha culminat en l’elaboració d’un document de bases programàtiques. És a partir d’aquest docu-
ment que l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament de Barcelona ha treballat i definit 
el Programa d’acció contra la pobresa que es presenta a continuació.
 

2. L’ESTRUCTURA DEL PROgRAmA

El Programa d’acció contra la pobresa s’estructura en quatre blocs:
 
• En el primer s’exposa l’estat de la qüestió de la vulnerabilitat econòmica a la nostra ciutat, 

s’identifiquen els col·lectius especialment vulnerables i s’ofereix una relació dels àmbits que 
poden ser causa explicativa de la precarietat econòmica. Són: el laboral (inactivitat, atur, 
inserció laboral fràgil, salaris baixos), el formatiu (insuficiència formativa i abandonament 
prematur dels estudis), el residencial (esforç d’accés i condicions de l’habitatge, en termes 
de sobreocupació, inadequació i habitabilitat), el sociosanitari (persones amb discapacitats i 
malaltia mental, amb drogodependències i en situació de dependència) i el relacional (riscos 
associats a la diversitat familiar i debilitat de xarxes relacionals). 

• El segon bloc situa el marc de referència del Programa. En un primer apartat es descriu el 
marc normatiu català, definit per la Llei de serveis socials de Catalunya, el desenvolupament 
de drets reconeguts a la Llei estatal de promoció de l’autonomia personal i atenció a les 
persones en situació de dependència, i la Llei de prestacions socials de caràcter econòmic. 
En un segon apartat s’exposa el marc referencial en l’àmbit municipal de Barcelona. Aquí, 
primerament es descriuen les principals polítiques públiques en matèria de serveis socials 
bàsics i d’inclusió social; posteriorment se subratlla la importància dels dispositius munici-
pals de participació i del treball en xarxa amb les entitats d’iniciativa social; i, finalment, es 
fa referència al conjunt de plans, programes i projectes de diferents àmbits municipals com-
promesos amb les polítiques públiques de prevenció de la pobresa, particularment en matèria 
d’ocupació, habitatge, educació i salut. 

1. L’ELAbORACIÓ PARTICIPATIvA DEL PROgRAmA

Les bases propositives del Programa s’han estructurat mitjançant un dilatat procés participatiu 
desenvolupat, per encàrrec municipal, per la Fundació Jaume Bofill. Així, des del juliol del 
2008 fins al març del 2009 s’ha dut a terme un ampli procés de diàleg amb responsables i 
tècnics municipals i altres administracions, amb les entitats socials membres del Consell Muni-
cipal de Benestar Social i de l’Acord ciutadà per una Barcelona inclusiva, així com amb diverses 
persones expertes en l’àmbit de la intervenció en situacions de pobresa. Concretament:

S’han fet 45 entrevistes a personal gerencial i tècnic dels diferents serveis i àmbits de be-
nestar municipals i autonòmics, així com a diversos responsables d’entitats d’iniciativa so-
cial. Per la banda de les administracions, les entrevistes s’han centrat en la Gerència Muni-
cipal; l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania, l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 
i el Consorci de Serveis Socials; l’Àrea d’Habitatge, Urbanisme i Règim Interior i el Patronat 
Municipal de l’Habitatge; l’àmbit de Promoció Econòmica i Barcelona Activa; l’Institut Mu-
nicipal d’Educació de Barcelona i el Consorci d’Educació; el Gabinet Tècnic d’Immigració; 
la Direcció de la Dona; l’Agència de Salut Pública i el Consorci Sanitari; la Sindicatura de 
Greuges de Barcelona; els Departaments de Treball i d’Acció Social i Ciutadania de la Ge-
neralitat de Catalunya. Per la banda de les entitats d’iniciativa social, les entrevistes s’han 
realitzat considerant organitzacions de diferents àmbits d’intervenció compromesos molt 
directament en la lluita contra la pobresa: inserció sociolaboral, persones drogodependents, 
cobertura de necessitats bàsiques, persones sense sostre, habitatges d’inclusió, infància en 
risc social, persones dependents.

S’han fet tres sessions grupals en què han participat més de 90 persones: una sessió inicial 
promoguda pel Grup de Pobresa del Consell Municipal de Benestar Social, en què també 
van intervenir entitats membres de l’Acord ciutadà per una Barcelona inclusiva, la directiva 
de l’Associació Barcelona per l’Acció Social (ABAS), la Xarxa d’Atenció a Persones sense 
Sostre i la Xarxa de Centres Oberts d’Atenció a la Infància i l’Adolescència en Risc; i dues 
sessions més amb personal municipal: l’una amb professionals responsables dels centres 
de serveis socials i l’altra amb caps de serveis personals i referents de serveis socials del 
territori.

S’ha desenvolupat un seminari que ha estat l’espai central de formulació de propostes progra-
màtiques amb vista a l’elaboració del Programa. El seminari s’ha estructurat en tres sessions i 
hi han participat 20 persones seleccionades pels seus coneixements i experiència en el camp 
de la intervenció en situacions de pobresa. Aquestes persones provenen dels àmbits de gestió 
municipals, de les administracions consorciades, de la Generalitat de Catalunya i de les entitats 
d’iniciativa social. 
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I. Els perfils socials: 
 pobresa i factors de vulnerabilitat a barcelona

1. EL mARC CONCEPTUAL: EXCLUSIÓ SOCIAL, POLÍTIqUES D’INCLUSIÓ I PObRESA

L’Ajuntament de Barcelona aborda la intervenció en situacions de pobresa des de la perspec-
tiva de les polítiques públiques d’inclusió. Aquestes s’orienten estratègicament a intervenir en 
l’estructura de desigualtats de caràcter material que generen situacions de pobresa, i alhora a 
garantir formes d’organització social solidàries que evitin processos de segmentació social.

El concepte exclusió social es refereix a dinàmiques i estats de precarietat econòmica relacio-
nats amb fractures en els vincles d’integració social i comunitària. És el procés pel qual de-
terminades persones i grups veuen sistemàticament bloquejat el seu accés a posicions que els 
permetrien una subsistència autònoma dins els nivells socials determinats per les institucions 
i els valors en un context donat.1 Conté una gran diversitat de factors explicatius —sexe, edat, 
origen ètnic, discapacitat, tipus de llar, classe social— concordants amb la major complexitat 
de l’estructura social contemporània. I s’expressa diversament: fracàs escolar, precarietat la-
boral, debilitat de vincles afectius, infrahabitatge i sobreincidència de malalties, per exemple, 
constitueixen situacions que poden comportar processos d’exclusió.

Per la seva banda, la pobresa és un important factor de risc d’exclusió, encara que no comporti, 
automàticament ni necessàriament, una situació d’exclusió social. Ser pobre significa mantenir 
una posició de desigualtat en la distribució d’oportunitats i recursos materials en una societat 
donada, fet que dificulta a qui la pateix fer front a allò que es considera necessari per a la vida 
autònoma d’una persona en la societat de referència. La pobresa implica dificultat d’accés als 
recursos que han de procurar la cobertura de les necessitats bàsiques.

Dins el marc conceptual de la pobresa cal distingir dues formes de mesurament:

• La pobresa absoluta és aquella situació en què no es poden satisfer els mínims vitals de sub-
sistència. Aquest criteri s’aplica en països amb un índex de desenvolupament humà (IDH) 
baix. Es mesura a partir del llindar de 2 dòlars diaris per persona. 

• Per la seva banda, la pobresa relativa és la situació en què no s’accedeix a un nivell de vida 
mínimament adequat en el marc territorial de referència. Així, una persona és considerada 
pobra quan presenta una situació de desavantatge econòmic respecte de la resta de persones 
del seu entorn o àmbit social. És, per tant, una mesura més vinculada a la desigualtat que a 
la privació absoluta, i de caràcter inherentment contextual.

1 Institut de Govern i Polítiques Públiques (2003), Un paso más hacia la Inclusión Social, Madrid, Ed. Plataforma de ONG 
de Acción Social. Subirats, Joan (dir.) (2004), Pobresa i exclusió social. Una anàlisi de la realitat espanyola i europea, 
Barcelona, Fundació ”la Caixa”.

• En el tercer bloc s’exposa l’actual capacitat de resposta municipal davant les situacions de 
risc de pobresa. En un primer apartat s’assenyalen les tendències evolutives de la despesa so-
cial municipal i del pressupost vinculat als serveis d’inclusió, l’increment dels equips profes-
sionals i dels equipaments socials, així com la capacitat actual més gran de garantir l’atenció 
a persones en situació de risc social. En un segon apartat es fa un balanç dels diferents 
àmbits d’actuació municipals que es comprometen a intervenir en les situacions de pobresa: 
els dispositius de suport econòmic i d’inserció laboral; el vincle entre els serveis d’educació i 
les necessitats socials; les principals actuacions de suport per fer de l’habitatge un espai ver-
tebral d’inclusió; els mecanismes d’atenció per fer front a les situacions d’exclusió i pobresa 
severes; els serveis sociosanitaris centrats en l’atenció a les persones en situació de depen-
dència o discapacitat, i les malalties de risc social. Un tercer apartat planteja el compromís 
municipal amb la participació d’altres operadors d’iniciativa social i el desenvolupament de 
l’acció comunitària a la ciutat, segons l’objectiu de sumar esforços d’actuació mitjançant 
la mobilització de tots els recursos de què disposa Barcelona en el ventall de respostes a la 
pobresa. Finalment, es posa en relleu el lideratge de l’Ajuntament de Barcelona en les prin-
cipals xarxes internacionals de polítiques públiques d’inclusió i de consecució dels Objectius 
de Desenvolupament del Mil·lenni. 

• El quart i darrer bloc és el pròpiament programàtic. Segueix els preceptes de la integralitat 
de l’acció municipal, la definició d’una intervenció basada en l’apoderament de les persones 
ateses, i la capacitat d’actuar en xarxa per incrementar la capacitat d’incidència de les polí-
tiques desplegades contra la pobresa. S’estructura segons 5 línies estratègiques que generen 
20 objectius operatius i 55 accions, 29 de les quals constitueixen innovacions que cal des-
plegar. Del conjunt d’aquestes 55 accions, se’n destaquen 10 d’execució prioritària, relacio-
nades amb els dispositius d’ajut econòmic i la cobertura de necessitats bàsiques, l’accés a 
l’habitatge per a situacions personals i familiars d’alta vulnerabilitat, els serveis d’inclusió 
laboral, l’atenció a la infància en risc, l’increment d’equipaments d’inclusió per a casos 
d’exclusió social severa, i l’ampliació del treball en xarxa amb les entitats d’iniciativa social.
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2. DADES gENERALS DE LA vULNERAbILITAT ECONÒmICA4

2.1. Evolució de les situacions de pobresa relativa

La proporció de persones en situació de pobresa relativa entre la població resident a Barcelona 
ha augmentat en el període 2000-2006, en què la taxa de pobresa relativa s’ha incrementat 
pràcticament en 2 punts, ja que ha passat del 18,3 % al 20,1 %. Aproximadament una cinque-
na part dels ciutadans i les ciutadanes de la ciutat, 286.000 persones, es troben en situació de 
desavantatge econòmic respecte de la resta de barcelonins i barcelonines. Si abaixem el llindar 
de pobresa relativa del 60 % al 40 % de la mediana dels ingressos equivalents de la població, 
trobem que 8 de cada 100 residents a Barcelona, 116.000 persones, pateixen una situació de 
pobresa severa. Per al conjunt de la població de Barcelona, la pobresa relativa afecta el 24 % 
de les dones i el 16 % dels homes.

Taxes de pobresa, població i ingressos en persones de 16 anys i més 

% de població

20,1 %

8,2 %

població

286.000

116.000

Ingressos/any

7.714

5.142

Ingressos/mes

551

367

Taxa de pobresa relativa (60 %)

Taxa de pobresa severa (40 %)

2.2. Desigualtat en la distribució dels ingressos

Aquesta evolució negativa de la proporció de persones en situació de pobresa concorda amb el 
fet que la desigualtat en la distribució dels ingressos ha augmentat lleugerament en el període 
2000-2006, en què ha passat d’un coeficient de Gini del 0,26 a un del 0,30. La desigualtat 
es concentra als extrems de la població, és a dir, en la diferència entre el 10 % del conjunt 
poblacional amb més ingressos i el 10 % que en té menys. L’any 2000, el 10 % de la població 
amb més renda acumulava uns ingressos 6,3 vegades superiors a la del decil inferior. Sis anys 
després, aquesta ràtio ha augmentat fins a situar-se en un 7,5. En canvi, la desigualtat entre el 
20 % de població amb més ingressos i el 20 % amb menys s’ha reduït gairebé en el 10 %, en 
passar la ràtio del 5,5 al 4,98 el mateix quinquenni. És important assenyalar que l’aproximació 
relativa a la pobresa no ens diu si han millorat o no les condicions de vida dels barcelonins i 
les barcelonines en el període estudiat, sinó que les desigualtats de renda s’han eixamplat i, 
en conseqüència, també ha augmentat en termes relatius el conjunt de persones en situació 
de pobresa.

4 Totes les dades no referenciades provenen de l’Observatori Social Barcelona i s’han obtingut a partir de l’Enquesta 
d’hàbits i condicions de vida de la població de Catalunya, 2006. 

La Unió Europea defineix la situació de pobresa relativa com la de les llars en què els seus 
membres tenen una renda personal equivalent per sota del llindar del 60 % de la renda me-
diana2 de la comunitat de referència.3 Aquí la idea subjacent és que les persones en situació 
de pobresa poden tenir la capacitat de cobrir les seves necessitats bàsiques, però no de gaudir 
plenament dels béns i els serveis que consumeixen habitualment la majoria de persones del 
seu entorn de referència. El concepte relatiu de pobresa és la perspectiva que adopta aquest 
programa municipal. 

Desigualtats en la distribució d’oportunitats i recursos materials

fortes

febles

Elevades

XCLUSIÓ

PObRESA

baixes

SEgmENTACIÓ

INCLUSIÓ

fractures en els 
vincles d’integració 
social i comunitària

D’altra banda, és bàsic assenyalar que la pobresa manté una clara relació amb la intensitat de 
la desigualtat en la distribució de la renda. En el cas que augmentés el conjunt de rendes d’una 
comunitat de referència però se’n mantingués l’estructura de desigualtat de renda, el percen-
tatge de persones pobres d’aquesta comunitat es mantindria als mateixos nivells. Això vol dir 
que, en termes relatius, la disminució de persones en situació de pobresa només és possible 
amb la reducció de la dispersió de les rendes. Per mesurar la desigualtat de renda s’utilitza 
habitualment l’índex de Gini, en què el valor 1 correspon a la desigualtat màxima, mentre que 
el valor 0 indicaria societats en què totes les persones tindrien el mateix nivell d’ingressos. Hi 
ha altres mesures complementàries de l’índex de Gini: la ràtio entre el 20 % de les persones 
amb més ingressos i el 20 % de les persones més desafavorides (S80/20), i la ràtio entre el 
decil del conjunt poblacional més benestant respecte del decil de la població amb ingressos 
inferiors (S90/10). 

2 La renda mediana és la renda de la persona situada exactament en la meitat de la distribució ordenada de rendes, de 
la més alta a la més baixa, en el marc territorial de referència. S’opta per la mediana perquè la renda mitjana és massa 
sensible als valors extrems de la cua alta de la distribució, fet que pot provocar una taxa inapropiadament alta de pobresa 
relativa. 

3 La renda personal equivalent és el resultat de la divisió de la renda total de la llar per l’escala d’equivalència, 
anomenada OCDE modificada, en què la primera persona adulta es pondera amb el valor 1, les successives persones 
adultes amb el valor 0,5 i els menors de 14 anys amb el 0,3. D’altra banda, la renda mediana de la comunitat de 
referència és el nivell de renda que divideix la població en dos grups de la mateixa mida. En el càlcul de la pobresa 
relativa s’assumeixen dues hipòtesis: una, que els membres de la família no només comparteixen l’habitatge, sinó 
també els seus ingressos, i que, per tant, la vida de cadascun depèn en gran part de la renda de conjunt; i dues, que 
els ingressos a la llar es distribueixen equitativament entre les persones que la componen.



14 15

Pensions no contributives 2008

Dones

8.807

4.063

6.009

250

19.129

Homes

84

3.622

1.858

63

5.627

Total

8.891

7.685

7.867

313

24.756

Import mensual 
de mitjana

35,28

334,12

300,22

140,23

213,57

Ajut assistencial cònjuge supervivent 

PNC per invalidesa 

PNC per jubilació

Altres

Total pensions no contributives

Renda mínima d’inserció, barcelona 2008

fills menors a càrrec

163

1.349

1.512

Expedients

1.035

1.662

2.697

Total

5.841.088,00

11.026.260,30

16.867.348,30

Import mensual de mitjana

5.643,56

6.634,33

6.254,12

Homes 

Dones 

Total

beneficiaris

1.450

3.622

5.072

Font: Generalitat de Catalunya, Departament d’Acció Social i Ciutadania. 

Distribució de la renda a barcelona, 2000-2006

2000

0,26

6,31

5,50

2006

0,30

7,49

4,98

Índex de gini

S90/10

S80/20

2.3. Col·lectius especialment vulnerables

És especialment significatiu el perfil femení del conjunt poblacional en situació de pobresa: el 
64 % són dones, i el 32,5 % de les dones de 65 anys i més viuen soles. Tres altres col·lectius 
específics rellevants són les persones grans, el 46,6 % de les quals es troben en posició de 
pobresa relativa; les persones residents d’origen estranger, amb el 30,9 % en aquesta mateixa 
situació; i les persones en situació d’atur, el 66,8 % de les quals no reben cap tipus de presta-
ció. Si es pren com a referència l’estructura de les llars, 3 de cada 10 persones que viuen en 
llars compostes per dues o més persones sense nucli o en llars monoparentals són considerades 
pobres. Entre les persones que viuen soles, aquest percentatge augmenta fins al 41 %.

Hi ha determinades prestacions econòmiques públiques al marge del sistema contributiu a la 
Seguretat Social —de competència fonamentalment estatal i també de la Generalitat, pel que 
fa a la renda mínima d’inserció— la quantitat de les quals es fixa per sota del llindar de pobresa 
relativa, xifrada a Barcelona en 551 € mensuals. (L’increment de la quantitat d’aquestes pres-
tacions és una decisió en matèria de política social i pressupostària a les mans de l’Estat i de 
la Generalitat). Així, 34.755 persones a la ciutat (el 2,19 %) són receptores d’algun tipus de 
pensió no contributiva (PNC) i de rendes mínimes d’inserció (RMI). 

De les 24.756 persones que reben PNC, 19.129 són dones, cosa que suposa aproximadament 
el 78 % del total de perceptors. Com es pot comprovar a la taula següent, l’import mensual 
mitjà d’aquest conjunt de prestacions varia força, i les més dotades són les PNC per jubilació 
(300,22 €) i les PNC per invalidesa (334,12 €), mentre que la menys dotada és l’ajut assisten-
cial per cònjuge supervivent, amb un import de mitjana que no arriba a 36 € (8.891 persones 
reben aquesta prestació, l’absoluta majoria de les quals són dones: 8.807). Pel que fa a les 
persones receptores de RMI, són 5.072, amb un import de mitjana per expedient de 518.76 
€ mensuals.



16 17

Persones inactives de 16 a 64 anys segons motiu d’inactivitat, per gènere. barcelona, 2006.

Homes 

Dones

0 %                      20 %                       40 %                     60 %                     80 %                 100 %                            

63,9 %                                                 19,9 %      5,4 %  9,7 % 1,1%

43,7 %                           25,8 %                  22,6 %            7,9 %  

Dedicació a tasques de la llar                        Estudiant/a                      Altres situacions inactivitat

Jubilat/ada                                                     Incapacitat/ada  

Font: Idescat i IERMB. ECVHP, 2006.

L’atur

En el període 2000-2007, Barcelona va experimentar un important increment en les taxes 
d’ocupació i activitat, alhora que les taxes d’atur van disminuir fins a assolir mínims històrics. 
El 2008, però, aquesta tendència expansiva va canviar en concordança amb el context de crisi 
econòmica global. L’atur registrat a la ciutat el 31 de desembre de 2008 era del 9,1 % (el 8,9 
% en el cas dels homes i el 9,3 % en el de les dones). El primer trimestre del 2009 Barcelo-
na, tenia 84.278 persones aturades registrades: el 51,9 % homes i el 48,1 % dones. El 38 % 
d’aquestes persones tenen més de 45 anys, i el 22 % són de nacionalitat estrangera.

L’atur de llarga durada afecta una quarta part de les persones aturades: 21.069 fa més d’un any 
que busquen feina. L’atur sense cap mena de prestació afecta dos terços de les persones atura-
des (el 66,8 %), però cal considerar que en aquest conjunt s’inclou un important contingent de 
persones que accedeixen per primer cop al mercat laboral, els i les joves d’entre 16 i 24 anys.

Les situacions d’atur es poden veure esmorteïdes o implicar una major vulnerabilitat en funció 
de la situació laboral i econòmica dels altres membres de la llar. El 8,7 % de persones en edat 
activa a Barcelona viuen en llars on no hi ha cap altra persona ocupada de les potencialment 
actives. Aquest percentatge és especialment significatiu entre les persones situades a la franja 
de 55 a 64 anys (representen el 27,5 %), a causa de les jubilacions anticipades, les situacions 
d’incapacitat i l’alta presència de dones inactives en aquesta franja d’edat. 

3. ELS fACTORS DE LA PObRESA: ELS múLTIPLES àmbITS  
DE LA vULNERAbILITAT SOCIAL

Històricament s’ha definit la pobresa per la insuficiència de renda, però hi ha determinades co-
rrelacions entre diferents situacions i els processos de vulnerabilitat econòmica que impliquen 
una major probabilitat d’arribar a ser pobre o de patir una cronificació d’aquesta situació. Així, 
els principals àmbits en què es poden donar dinàmiques de potenciació o manteniment de les 
situacions de pobresa són el laboral, el residencial, el formatiu, el sociosanitari i el relacional. 

3.1. La vulnerabilitat laboral: inactivitat, atur, precarietat i infrasalarització

Tant l’accés al treball com les condicions d’aquest treball s’han de concebre per la capacitat 
de generar inclusió social, ja que el fet de disposar d’una ocupació remunerada no implica 
necessàriament restar lliure de patir processos d’exclusió de tipus econòmic. A banda de la re-
muneració en sentit estricte, per tal que una ocupació es pugui definir com a inclusiva també hi 
tenen un paper determinant la durada i la continuïtat de l’ocupació, les condicions laborals i els 
dispositius de protecció social. Per la seva banda, la manca de treball també impacta de mane-
ra diferent en els processos d’exclusió: cal considerar la durada del període d’atur, l’existència o 
no d’una prestació associada i l’acumulació de situacions d’atur en una mateixa llar. Els factors 
que defineixen el risc de pobresa en el marc de l’àmbit laboral són la mateixa inactivitat laboral, 
l’atur, la inserció fràgil en el mercat laboral i els salaris baixos. 

La inactivitat

A Barcelona, el 21 % de les persones de 16 a 64 anys estan inactives. Aquesta inactivitat amb 
relació al mercat de treball presenta un efecte d’edat i un de gènere. En el primer cas, les per-
sones joves no entren en el mercat de treball com a conseqüència de l’educació formal, i les 
persones grans n’han sortit en la mesura que gaudeixen de la jubilació. En el segon cas, però, 
per a les dones la principal causa per no entrar en el mercat laboral o per abandonar-lo són les 
responsabilitats familiars. Dos terços de les dones inactives a Barcelona ho estan per aquest 
motiu. Entre les dones actives que han treballat amb anterioritat, una mica més d’una quarta 
part assenyala com a causa de sortida del mercat de treball la cura d’altres persones. Aquestes 
interrupcions de la presència femenina en l’àmbit laboral tenen un doble efecte: d’una banda, 
les dificultats de la reincorporació havent passat força temps fora del món ocupacional; de 
l’altra, i a llarg termini, el càlcul de les prestacions de tipus contributiu.
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de quant de temps es treballa estaria condicionada per l’assignació de funcions associades al 
gènere. El 31 % de dones ocupades a Barcelona a temps parcial ho estan per poder garantir la 
realització de les tasques domèstiques o familiars. 

Els salaris baixos 

La remuneració rebuda per l’ocupació feta és un element determinant a l’hora d’avaluar les con-
dicions laborals. A l’extrem inferior de l’escala salarial trobem aquelles persones que, malgrat 
estar ocupades, presenten una alta vulnerabilitat a patir processos d’exclusió econòmica. És 
necessari recordar que els salaris baixos tenen conseqüències a llarg termini, perquè les pres-
tacions associades al sistema de benestar espanyol són de base contributiva. Gairebé l’11 % 
de les persones assalariades de 16 a 64 anys reben salaris baixos,5 4 de cada 10 entre el grup 
d’edat més jove i el 17,6 % dels treballadors nascuts a l’estranger. I una vegada més, trobem 
una clara relació de desigualtat en funció del sexe: els salaris baixos afecten el 4 % dels homes 
i el 17 % de les dones.

Persones assalariades amb salaris baixos, contracte temporal i temps parcial involuntari segons 
sexe, edat i origen (dades 2006)

Contracte temporal

19,2 %

18,3 %

20,0 %

47,7 %

25,7 %

12,4 %

9,4 %

16,9 %

10,8 %

36,4 %

Temps parcial involuntari

3,9 %

2,2 %

5,8 %

12,3 %

3,5 %

3,7 %

1,6 %

3,1 %

2,9 %

8,0 %

Salaris baixos

10,8 %

4,5 %

17,2 %

36,7 %

12,6 %

6,6 %

5,6 %

9,8 %

7,8 %

17,6 %

Població assalariada 

Tota la població assalariada 

Segons sexe

Homes

Dones

Segons edat

De 16 a 24 anys

De 25 a 34 anys

De 35 a 54 anys

De 55 a 64 anys

Segons origen

Catalunya

Resta Espanya

Resta del món

5 Xifrats per sota del 60 % de la mediana dels ingressos mensuals dels assalariats de Barcelona. (Salari mitjà: xifrat en 
21.011 € anuals. Font: Agència Tributària, 2007, província de Barcelona.)

Persones de 18 a 64 anys que viuen en llars on no hi ha cap persona ocupada de les potencialment 
actives segons sexe i grups d’edat, barcelona 2000-2006

2000

7,1%

9,7%

5,5%

2,6%

4,3%

25,8%

8,4%

2006

7,2%

10,4%

3,2%

4,0%

5,0%

27,5%

8,9%

Homes 

Dones 

De 18 a 24 anys

De 5 a 34 anys

De 35 a 54 anys

De 55 a 64 anys

TOTAL

Font: IERMB. ECVHP, 2000-2006.

La inserció laboral fràgil

Un dels trets característics del nostre mercat de treball és l’alta temporalitat, que implica una 
major exposició a caure en situacions d’atur, alhora que comporta una menor possibilitat de 
millora de les condicions de treball i salarials, així com una major dificultat per desenvolupar 
carreres professionals. El 19 % de les persones ocupades a la ciutat tenen un contracte de tipus 
temporal. La temporalitat contractual s’associa molt a l’edat: gairebé la meitat dels llocs de 
treball de la població de 16 a 24 anys són temporals. El lloc de naixement també és en aquest 
sentit determinant: la temporalitat afecta el 36 % de la població assalariada nascuda fora de 
l’Estat espanyol.

La subocupació o temps parcial involuntari indica les situacions en què les persones tenen la 
voluntat de treballar més hores però el tipus de feina que troben només els ofereix treballar-ne 
una part. El 12,5 % de les persones ocupades a Barcelona ho estan a temps parcial. D’entrada, 
aquesta circumstància afecta de manera molt diferent els homes, amb el 4,9 %, i les dones, 
amb el 21 %. D’altra banda, aproximadament 4 de cada 100 persones ocupades treballen a 
temps parcial perquè és l’única feina que han trobat. Aquest percentatge es triplica (12 %) 
entre els i les més joves (16-24 anys), es duplica entre les persones nascudes a l’estranger, i 
afecta força més dones (5,8 %) que homes (2,2 %). Aquí, la qüestió important que cal retenir 
és quan la realització de la jornada de treball a temps parcial és producte de l’existència de cà-
rregues familiars. Llavors som davant un indicador de subocupació, en la mesura que la decisió 
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La formació insuficient

El punt precedent indica que els nivells formatius de la població barcelonina no han parat de 
créixer les darreres dècades. Actualment, a la ciutat gairebé el 28 % de la població de 18 anys 
i més gaudeix d’estudis superiors, mentre que el darrer quinquenni el nombre de persones amb 
formació insuficient (que no saben llegir ni escriure o que han cursat estudis primaris que no 
han arribat a completar) s’ha reduït a la meitat i s’ha situat en el 6,8 % per al grup d’edat de 18 
anys i més. Les persones afectades per la manca d’estudis bàsics són fonamentalment dones 
nascudes fora de Catalunya i que se situen a la franja més madura de la població activa. 

Població de 18 a 64 anys amb instrucció insuficient, barcelona 2000-2006

2000

5,1%

2006

2,1%
Persones analfabetes o amb estudis 
primaris incomplets

Població de 18 a 64 anys amb instrucció insuficient, barcelona 2000-2006

2000

7,2%

3,1%

4,1%

2006

2,6%

1,7%

0,9%

Homes

Dones

Diferència

L’abandonament prematur dels estudis 

L’abandonament prematur dels estudis és un dels indicadors estructurals que utilitza la Comis-
sió Europea per mesurar els nivells de cohesió social dels països membres de la Unió. Es cons-
trueix sobre el nombre de persones de 18 a 24 anys que com a màxim han assolit la primera 
etapa de l’educació secundària i que actualment no reben cap mena de formació reglada, res-
pecte del total de població del mateix grup d’edat. Aquesta situació contrasta amb la necessitat 
de garantir una formació contínua al llarg de la vida que predisposi a una inserció laboral de 
qualitat. La taxa d’abandonament prematur dels estudis a Barcelona ha augmentat en el 4,5 % 
des de l’any 2000, i se situa ara en el 16,7 % de la població.

3.2. La vulnerabilitat formativa: desigualtat educativa, formació insuficient i abandonament 
prematur

Tenir un accés garantit a l’educació i la formació al llarg de la vida és un factor determinant per 
al desenvolupament humà en el marc de la societat de la informació, en què el coneixement és 
una peça clau del desenvolupament econòmic i la cohesió social. 

Aquest model productiu fa que ara més que mai les mancances formatives siguin la principal 
causa de la reproducció de les desigualtats socials. La insuficiència formativa condiciona en 
sentit negatiu l’accés al treball, limita la qualitat d’aquest accés i predisposa a rebre ingressos 
insuficients. Les persones amb menys qualificacions curriculars concentren la inserció precària 
en el mercat de treball, alhora que tenen majors possibilitats de trobar-se en una situació cro-
nificada d’atur en períodes de recessió econòmica. Els principals factors de vulnerabilitat en 
l’àmbit educatiu són les desigualtats, les mancances formatives i l’abandonament prematur 
dels estudis. 

La desigualtat educativa

Una manera d’apropar-se al capital formatiu de les persones és el càlcul de la ràtio entre el 
percentatge de titulats superiors i el percentatge de persones que no han acabat l’educació 
obligatòria. Una ràtio de valor 1 indica que per cada persona sense estudis obligatoris n’hi ha 
una altra amb formació de nivell superior. Els valors per sota d’1 mostren que la proporció de 
persones amb el nivell màxim d’estudis és inferior respecte dels que no en tenen.6 A Barcelona, 
la relació entre les persones millor i pitjor posicionades en matèria formativa és de 3,8. És a dir: 
per cada persona sense el nivell d’estudis obligatoris n’hi ha gairebé 4 que presenten estudis 
superiors. Aquesta relació ha millorat en 2,5 punts respecte de l’any 2000.

Relació entre població amb titulació superior i població sense nivell educatiu 
obligatori, barcelona 2000-2006

Font: Observatori Social Barcelona a partir de les dades de l’IERMB. ECVHP, 2000-2006.

6  Les ràtios s’han calculat per a la població de 25 a 64 anys. 

2000

1,3

2006

3,8

% població amb titulació superior / %  
població sense nivell educatiu obligatori
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Esforç econòmic per sobre del 30% dels ingressos nets mensuals segon grup d’edat  
i lloc de naixement 

Propietat                        Lloguer

Total

Resta del món

Resta d’Espanya

Catalunya

65 anys i més

De 35 a 64 anys

De 16 a 34 anys

0 %                10 %              20 %              30 %               40 %               50 %          60 %                            

24,9 %
32,5 %

40,8 %
50,7 %

22,2 %
30,7 %

23,6 %
23,8 %

24,0 %

22,2 %
33,1 %

29,4 %
38,4 %

Condicions de l’habitatge: sobreocupació, inadequació i habitabilitat

La sobreocupació en matèria d’habitatge es refereix als casos en què les persones que hi viuen 
disposen de menys de 15 m2 per a cadascuna. A Barcelona el 6,3 % de la població viu en 
aquestes condicions. El col·lectiu de nascuts fora del territori espanyol és el que concentra 
aquesta problemàtica: gairebé una de cada quatre persones d’origen estranger resideix a la 
ciutat en condicions d’amuntegament.

La inadequació de l’espai físic és un factor d’exclusió residencial amb importants repercussions 
entre la població envellida i les persones amb limitacions per fer les activitats bàsiques de la 
vida diària. En la major part dels casos, adequar l’espai físic a aquesta mena de necessitats 
personals comporta importants inversions econòmiques en obres que poden ser complicades 
d’assumir. N’és un exemple paradigmàtic el fet de no disposar d’ascensor, un problema com-

3.3. La vulnerabilitat residencial: règim de tinença, esforç d’accés i condicions d’habitabilitat

L’habitatge és una necessitat social de primer ordre. La llar és l’espai d’articulació de tot un 
seguit de funcions que serveixen de suport al procés d’integració i desenvolupament de les 
persones. Per contra, les dificultats d’accés a l’habitatge —en règim de lloguer o de propietat— 
incrementa les situacions de vulnerabilitat econòmica que frenen el desenvolupament dels 
projectes vitals. 

Les característiques del sistema residencial espanyol no afavoreixen les funcions inclusives de 
l’habitatge. Efectivament, malgrat que el precepte constitucional reconeix l’accés a l’habitatge 
com un dret, el fet és que els mecanismes mercantils han dominat el sistema residencial. I en 
aquest sentit, el cicle alcista protagonitzat pel mercat de l’habitatge d’ençà els anys noranta 
—caracteritzat per un augment de la demanda d’habitatges, el creixement de la construcció i 
uns increments del preu dels habitatges molt per sobre de la inflació— ha comportat que les 
despeses relacionades amb l’accés a un habitatge suposin una part molt important de la renda 
de moltes persones i famílies barcelonines. Aquest ha estat un factor de vulnerabilitat econò-
mica vertebral que s’ha vist agreujat per l’actual conjuntura de crisi: l’endeutament per adquirir 
i sostenir un habitatge comporta un major risc d’entrar en situacions de precarietat econòmica 
per a una part de la població que en termes de renda no era a prop del llindar de la pobresa rela-
tiva abans de l’actual cicle de recessió. Els factors que determinen el risc d’exclusió residencial 
són les dificultats d’accés a l’habitatge, l’adequació d’aquest amb relació a les característiques 
de les persones que hi resideixen, i la seva habitabilitat.

Règim de tinença i esforç d’accés a l’habitatge 

El 71 % de la població barcelonina és propietària d’habitatges, i en el 22,5 % dels casos aques-
ta propietat té pagaments ajornats. A la ciutat hi ha 77.786 persones (25 %) que viuen en llars 
en què les despeses hipotecàries mensuals superen el 30 % de la renda familiar neta mensual. 
Una quarta part de la població resideix en habitatges de lloguer. Malgrat que la despesa mitja-
na mensual del lloguer a Barcelona l’any 2006 se situava en 417,72 €, inferior per tant a la 
despesa mitjana mensual de la hipoteca, xifrada en 577,96 €, el fet és que l’esforç econòmic 
de les persones llogateres és superior respecte del que fan les que han comprat l’habitatge amb 
crèdits bancaris. El 32,5 % dels llogaters (132.280 persones) viuen en llars en què les despe-
ses de lloguer superen el 30 % dels ingressos mensuals.
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Taxes estandarditzades per cada 100.000 habitants, barcelona 2002-2006

2003

986,3

874,5

2004

945,9

816,1

2005

1.005,3

870,3

2006

905,4

780,3

Homes 

Dones

2002

1.048,5

928,0

Font: Agència de Salut Pública de Barcelona.

Salut percebuda com a bona, molt bona o excel·lent, barcelona 2001-2006

2006

81,3 %

74,2 %

Homes 

Dones

2001

82,8 %

77,3 %

Font: Enquesta de salut de Barcelona 2001 i 2006.

En el marc d’aquesta millora constant dels indicadors bàsics de salut, la vulnerabilitat del risc 
a la pobresa vinculada a factors sociosanitaris es tendeix a concentrar especialment en tres 
col·lectius de població: les persones amb discapacitats i amb malalties mentals, les persones 
amb drogodependències i les persones que presenten situacions de dependència. En aquests 
casos l’estat de la salut pròpia es pot erigir en un factor desencadenant de vulnerabilitat econò-
mica, o bé les desigualtats econòmiques de partida poden impossibilitar a qui les pateix accedir 
a un estat de salut millor. 

Persones amb discapacitats i amb malalties mentals

A Barcelona hi ha 112.169 persones amb certificat de discapacitat.7 La meitat de les disca-
pacitats reconegudes ho són en un grau igual o superior al 65 %. La discapacitat severa, que 
implica un grau de disminució reconegut superior al 75 %, afecta 26.928 persones. D’altra 
banda, hi ha 8.484 persones amb disminució psíquica i 21.629 amb malaltia mental reconegu-
des. 59.787 persones amb discapacitat se situen a les franges més vulnerables del cicle vital: 
2.469 infants i adolescents (0-15 anys) i 57.318 persones més grans de 65 anys. D’aquestes 
últimes, 35.959 (el 67 %) tenen més de 75 anys. 

7 Dades del 2008 proporcionades per la Generalitat de Catalunya.

partit pel 8,9 % de residents a la ciutat. I aquesta problemàtica es concentra sobretot en el 
col·lectiu de persones de més edat: prop de 43.000 persones de més de 65 anys (el 13 % del 
total d’aquest grup de població) viuen en habitatges el principal problema dels quals és que no 
tenen ascensor. La dada és significativa en la mesura que gairebé una quarta part de les per-
sones grans afirmen que tenen dificultats per sortir de casa seva. En encreuar les dificultats de 
sortir al carrer amb l’absència d’ascensor, aquest percentatge augmenta fins al 31,3 %.

L’habitabilitat es refereix a la qualitat constructiva de l’habitatge i a l’existència d’una sèrie 
d’instal·lacions bàsiques que permetin viure en les condicions que s’assignen a l’habitatge. Les 
persones que a Barcelona viuen en habitatges mancats d’algunes de les instal·lacions conside-
rades bàsiques (aigua corrent calenta, vàter dins de casa i dutxa o banyera) són 29.300, l’1,8 
% de la població. Tot i que la xifra ha millorat en 3,3 punts respecte de la de l’any 2000, és 
important indicar que la població més gran (amb el 4,4 %) és la que pateix amb més intensitat 
la manca d’alguna d’aquestes instal·lacions bàsiques.

3.4. La vulnerabilitat sociosanitària: discapacitats, dependències i consum de substàncies 
psicoactives

L’estat de la salut a Barcelona mostra un conjunt d’indicadors molt positius: l’esperança de 
vida en néixer se situa en 78,2 anys en el cas dels homes i 84,8 en les dones. Així mateix, 
disminueixen les taxes estandarditzades de mortalitat per cada 100.000 habitants, xifrades 
en 905,4 per als homes i 780,3 per a les dones. La bona tendència sanitària de la ciutat és 
àmpliament corroborada per la ciutadania: el 81,3 % dels barcelonins i el 74,2 % de les bar-
celonines diuen que gaudeixen d’una salut bona, molt bona o excel·lent.

Esperança de vida en néixer, barcelona 2002-2006

2003

76,8

83,5

2004

77,5

84,3

2005

77,0

83,9

2006

78,2

84,8

Homes 

Dones

2002

76,4

83,1

Font: Agència de Salut Pública de Barcelona.
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El 7,5 % del total de la població major de 16 anys necessita ajuda per fer les activitats de 
cura i atenció personal o per fer la resta de tasques de la vida quotidiana. Aquest percentatge 
es triplica per a la població major de 65 anys: a Barcelona prop de 161.000 persones grans 
presenten algun tipus de dependència. La manca d’autonomia constitueix un factor de vulne-
rabilitat entre la població, tant per a la persona que la pateix com per a l’entorn familiar que 
sovint se’n fa càrrec. 

Estimació de la població de 65 anys i més segons grau de dependència, barcelona 2008

Població

160.917

86.394

35.283

26.050

13.190

168.831

329.748

Percentatge

48,8 %

26,2 %

10,7 %

7,9 %

4,0 %

51,2 %

100 %

Amb dependència

Lleu

moderada

Severa

gran dependència

Sense dependència

Total persones 65 anys i més

Font: Agència de Salut Pública de Barcelona i Consorci de Serveis Socials.

3.5. vulnerabilitat relacional: desigualtats familiars i afebliment de vincles

Tant les famílies en particular com les xarxes socials en general exerceixen una funció de pro-
tecció i suport fonamental en el desenvolupament dels projectes vitals. La feblesa o absència 
d’aquests llaços situa les persones en zones de major risc o vulnerabilitat davant esdeveniments 
que desequilibren les trajectòries personals, com ara la pèrdua de l’ocupació, la malaltia o les 
separacions i els divorcis. De vegades aquestes situacions poden iniciar o potenciar processos 
de pobresa. 

Hi ha un greuge econòmic comparatiu de les persones amb discapacitat respecte de les que 
no en tenen.8 El sobreesforç econòmic que implica la discapacitat per tal que les persones es 
desenvolupin en el seu propi marc quotidià en condicions equiparables a la resta de barcelo-
nins i barcelonines és d’una mitjana de 27.398 €. Hi ha un ventall de sobreesforç que va dels 
10.000 € de la discapacitat visual parcial als gairebé 50.000 € anuals que comporta la gran 
discapacitat física. 

Persones amb drogodependència

L’any 2007, 7.295 persones van rebre tractament per dependència de substàncies psicoactives. 
L’heroïna és la causa de tractament en el 33 % dels casos, l’alcohol en el 32,6 % i la cocaïna 
en el 18,2 %. En cinc anys s’ha passat de tractar 2.794 persones consumidores d’heroïna, l’any 
2003, a 2.404 el 2007, la qual cosa representa un decrement del 14 %. En aquest mateix pe-
ríode, el nombre de persones tractades per alcoholisme ha experimentat un creixement del 14 
%, i el de les que han rebut tractament per consum de cocaïna ha crescut el 41 %. L’impacte 
negatiu d’aquesta mena d’addiccions és de partida doble: d’una banda, òbviament, la salut en 
surt perjudicada, i la degradació de les capacitats personals comporta una predisposició a patir 
processos d’exclusió social; de l’altra, el mateix consum d’addiccions implica en la major part 
dels casos un important nivell de despesa que potencia les situacions de pobresa. 

Persones tractades als centres municipals d’atenció i seguiment de les drogues segons
programa de tractament, barcelona 2003-2007

Font: Agència de Salut Pública de Barcelona.

Persones en situació de dependència

8 Vegeu l’estudi El greuge comparatiu econòmic de les persones amb discapacitat a la ciutat de Barcelona, Obser-
vatori Social Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 2006. 

2004

2.238

2.782

1.109

1.319

7.448

2005

2.158

2.638

1.234

1.216

7.246

2006

2.241

2.495

1.311

1.258

7.419

2007

2.376

2.404

1.325

1.190

7.295

Alcohol 

Heroïna

Cocaïna

Altres

Total

2003

2.028

2.794

937

1.129

6.888
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Persones de 16 anys i més que viuen en llars unipersonals segons sexe, grups d’edat i estat 
civil, barcelona, 2006.

Separat/ada 
divorciat/ada

vidu/vidua

Solter/a

65 anys i més

De 35 a 64 anys

De 16 a 34 anys

Dones

Homes

0 %                10 %               20 %              30 %               40 %               50 %          60 %                            

22,1 %

53,5 %

12,9 %

22,9 %

7,7 %

3,9 %

13,1 %

7,0 %

Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2006.

La monoparentalitat concentra en una sola figura adulta les tasques de provisió econòmica i les 
d’atenció i cura dels fills. Per aquesta raó es considera que les persones que viuen en aquest 
tipus de llars són, en principi, econòmicament i socialment més vulnerables. El 8,7 % de la 
població de Barcelona viu en llars monoparentals, l’absoluta majoria de les quals, el 83 %, està 
composta per dones. El perfil de la monoparentalitat encara està compost majoritàriament per 
la pervivència de llars encapçalades per vídues amb fills solters ja adults. Tot i això, la formació 
de llars monoparentals amb presència de fills i filles menors a càrrec ha augmentat significati-
vament el període 2000-2006, i ha passat de constituir l’11,2 % al 17,2 %. Des del punt de 
vista de la vulnerabilitat econòmica, és important remarcar que la taxa de risc de pobresa a les 
llars monoparentals se situa al voltant del 29 %, i que el percentatge d’expedients de rendes 
mínimes d’inserció d’aquestes famílies representa el 27,73 % del total.

Riscos associats a la diversitat familiar

Un aspecte molt important consisteix en l’evolució dels models familiars. La família nuclear 
sobre la qual es va dissenyar el desenvolupament de l’estat del benestar ha disminuït en pes 
relatiu amb relació al conjunt dels tipus familiars, i ha passat del 54,9 % al 47,8 el darrer 
quinquenni. A Barcelona, el 84 % de les persones de 18 anys i més viuen amb altres persones 
relacionades per aliança o filiació, però el 16 % restant viu en llars sense nucli, ja sigui de 
manera individual o amb dues o més persones amb les quals no hi ha cap vincle genealògic ni 
de filiació directa. En la mesura que les polítiques públiques es continuïn basant en el model 
de família tradicional, hi pot haver grans divergències en la capacitat integradora de cadascuna 
de les famílies. 

En termes de vulnerabilitat, és important prestar atenció a les llars unipersonals. El 10 % de la 
població barcelonina viu en aquesta mena de llars: el 13,1 % de les dones, el 7 % dels homes 
i el 22,9 % de les persones més grans de 65 anys. Ara bé, la qüestió rellevant és distingir entre 
l’opció de viure sol o sola com a resultat d’un procés d’emancipació respecte i les situacions 
indesitjades o inesperades, com ara les ruptures conjugals o la mort d’un dels cònjuges. Si ens 
fixem en l’estat civil, la meitat dels vidus i vídues viuen en llars unipersonals, així com el 22,1 
% de les persones que han passat per una separació o un divorci. La major part de les llars 
unipersonals a la ciutat estan compostes per dones grans vídues. Val a dir que les llars més 
reduïdes suposen una despesa més gran per individu que no pas les que tenen més persones: 
mentre que la taxa de pobresa relativa en una llar unipersonal se situa en el 40,8 %, en una de 
parella amb fills es redueix fins al 13,4 %. 
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El context normatiu opera com a terreny principal en el qual s’ha de moure la dimensió propo-
sitiva del Programa d’acció contra la pobresa (PACP). No és un marc tancat, en la mesura en 
què l’àmbit de polítiques contra l’exclusió no té una regulació legal específica que determini 
allò que s’ha de fer estrictament en l’esfera municipal. Tanmateix, els contextos normatius 
configuren un marc referencial que cal tenir molt en compte i que ha d’orientar els continguts 
finals del PACP. 

En aquest sentit es consideren, en primer lloc, les dues normes jurídiques del Parlament de 
Catalunya que enquadren de manera central la lluita contra la pobresa: la Llei de serveis socials 
(12/2007, d’11 d’octubre) i la Llei de prestacions socials de caràcter econòmic (13/2006, de 
27 de juliol). Pel que fa al marc de referència municipal, cal distingir entre: a) el nou model 
de serveis socials bàsics; b) el Pla municipal per a la inclusió social (2005-2010) i tot el seu 
desplegament programàtic; c) l’Acord ciutadà per una Barcelona inclusiva i el Marc estratègic 
per l’acció social; d) les propostes del Consell Municipal de Benestar i, en concret, del Grup de 
Treball de Pobresa; i e) els marcs referencials de la resta d’àrees vinculades a l’acció contra la 
pobresa (el Pla municipal d’habitatge, el Pacte per l’ocupació de qualitat, el Projecte educatiu 
de ciutat i el Pla de salut de Barcelona).

1. EL mARC NORmATIU D’àmbIT CATALà

L’Estatut d’autonomia de Catalunya reconeix el dret de «totes les persones a accedir en con-
dicions d’igualtat a les prestacions de la xarxa de serveis socials de responsabilitat pública, a 
ser informades sobre aquestes prestacions i a donar el consentiment per a qualsevol actuació 
que les afecti personalment, en els termes que estableixen les lleis». Així mateix, «les perso-
nes amb necessitats especials, per mantenir l’autonomia personal en les activitats de la vida 
diària, tenen dret a rebre l’atenció adequada a la seva situació, d’acord amb les condicions que 
legalment s’estableixen». Aquests drets fonamentals es despleguen i es concreten a la Llei de 
serveis socials de Catalunya. Cal destacar-ne tres aspectes significatius:

• El reconeixement d’un nou dret de ciutadania, que converteix l’accés als serveis socials 
en un dret universal i n’augmenta les garanties.

• La configuració d’una nova xarxa de serveis socials, estructurats en bàsics i especialitzats, 
i en què s’especifiquen els papers dels diferents actors, tant públics com privats. 

• La introducció de la Cartera de Serveis Socials com a instrument que determina el conjunt 
de prestacions de la xarxa pública de serveis socials, tot definint per a cada tipologia de 
prestació la població destinatària, els criteris d’accés i els de copagament.

II. El marc referencial del programa

Rendes mínimes d’inserció en famílies monoparentals

fills menors 
a càrrec

35

1.003

1.038

Expedients

25

723

748

Import (€)

198.556,83

5.727.697,15

5.926.253,98

Import mitjà
expedient

7.942,27

7.922,13

7.922,80

Homes 

Dones

Total

beneficiaris

71

1.970

2.041

Font: Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, 2008.

Riscos associats a xarxes relacionals febles

Les xarxes socials de suport i solidaritat formen part fonamental del capital social de la ciutat. 
Alguns exemples en aquest sentit són els següents: el 58,4 % dels residents majors de 16 a 
Barcelona manifesten que han patit dificultats econòmiques, el 81,6 % d’aquests acudeixen a 
la família o a les amistats per demanar ajut —el nucli familiar és la principal font de suport en 
el 75,7 % dels casos, mentre que el cercle d’amistats suposa el 5,9 %—, el 5,4 % a profes-
sionals relacionats amb els serveis bancaris, i l’1,8 % acudeix als serveis públics. En termes de 
risc social, és significatiu detectar els casos en què davant circumstàncies adverses no es tenen 
aquests llaços de suport social bàsic: l’11,2 % de persones que pateixen dificultats econòmi-
ques no acudeixen a ningú, i el 16 % d’aquestes són persones grans. Aquest és el col·lectiu 
més vulnerable des del punt de vista dels recursos socials de què disposa. 

Persones de 16 anys i més segons a qui acudeixen en cas de manca de recursos econòmics. 
barcelona, 2006

família

Amistats

Professionals

Serveis públics

Ningú

0 %           10 %         20 %         30 %        40 %         50 %          60 %        70 %      80 %                            

5,9 %

5,4 %

1,8 %

11,2 %

75,7 %

Font: Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2006.
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2. EL mARC REfERENCIAL EN L’àmbIT mUNICIPAL DE bARCELONA

2.1. Les polítiques públiques: serveis socials bàsics i inclusió social

A. El nou model de serveis socials bàsics

L’Ajuntament de Barcelona ha establert com una de les prioritats del mandat 2007-2011 la 
definició i posada en marxa d’un nou model de serveis socials bàsics en sintonia amb l’objectiu 
de la universalització del dret a l’atenció social. Es tracta d’una transformació amb un gran 
contingut estratègic, orientada en dues dimensions. La primera, de tipus qualitatiu, s’endinsa 
en el terreny dels valors i dels aspectes tècnics i organitzatius dels serveis socials; l’altra, de 
caràcter quantitatiu, considera els recursos i els mitjans necessaris per fer possible el canvi cap 
a un nou sistema d’atenció social.9 Aquesta transformació consolida els serveis socials com a 
nòdul de referència i d’intervenció en el territori. El seu objectiu genèric és promoure condi-
cions d’inclusió social, autonomia personal i vincles socials tot actuant de manera preventiva i 
proactiva. 

Des d’una perspectiva de gestió i tècnica, el nou model millorarà l’accessibilitat a l’atenció 
social bàsica prestada als centres de serveis socials, implicarà la definició a escala de ciutat 
dels processos tècnics i els criteris d’atenció social, optimitzarà els recursos i els processos de 
gestió, millorarà la qualitat dels serveis prestats i n’ampliarà la capacitat de resposta. Val a dir 
que, a fi i efecte de concretar passos d’implementació del nou model, està previst:

Els serveis socials bàsics són competència exclusiva de l’àmbit municipal. A Barcelona, aques-
ta previsió normativa de la Llei de serveis socials de Catalunya s’ha de modular en funció d’una 
altra realitat: l’existència del Consorci de Serveis Socials de Barcelona (CSSB). El Consorci 
amplia el radi competencial de l’Ajuntament a tots els serveis socials d’atenció especialitzada, 
però situa també en aquest nou espai interinstitucional la capacitat de planificació global de 
l’oferta de serveis a la ciutat.

9  Vegeu Navarro, Sílvia (2009). Model de Serveis Socials Bàsics. Una aposta per repensar i millorar l’Acció Social territorial 
des de l’Administració Local. Barcelona: Ajuntament de Barcelona.

• Incrementar el nombre d’equipaments, fins a arribar a 43 centres de serveis socials, 9 
més que els que actualment estan en funcionament.

• Augmentar el nombre de professionals en atenció social bàsica, per passar de 485 a 696 
el 2011. 

• Concretar una estratègia d’inversió global de 50 milions d’euros per al període 2009-
2011.

La Llei inclou les persones i les famílies en situació de pobresa en els col·lectius que reque-
reixen una atenció social especial. D’altra banda, és important especificar que a Catalunya 
aquesta norma és el marc jurídic en què es desenvolupen els drets reconeguts a la Llei estatal 
de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. 

Específicament amb relació a les situacions d’alta vulnerabilitat social, l’Estatut també esta-
bleix que «les persones o famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a 
una renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna, d’acord amb 
les condicions que legalment s’estableixen». Així mateix, en referència als drets de les famílies, 
preveu que «totes les persones tenen dret, d’acord amb els requisits establerts per llei, a rebre 
prestacions socials i ajuts públics per atendre les càrregues familiars». L’instrument jurídic en 
aquest àmbit és la Llei de prestacions socials de caràcter econòmic. 

Aquesta norma és un instrument clau en la lluita contra la pobresa a Catalunya. El seu objec-
tiu és respondre, mitjançant complements de rendes, a les necessitats de les persones i els 
col·lectius que, per circumstàncies diverses i de manera temporal o permanent, no disposen 
dels ingressos suficients que els permetin viure de manera autònoma i digna. El caràcter uni-
versal i garantit d’aquestes prestacions de dret subjectiu suposen una novetat en el sistema de 
prestacions econòmiques de caràcter social no vinculades al sistema de la Seguretat Social o 
les prestacions estatals reconegudes. 

Així mateix, la Llei reconeix la importància de les prestacions d’urgència social, que atorguen 
els ens locals i es financen amb càrrec als pressupostos municipals. Aquestes prestacions tenen 
per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, 
com alimentació, vestit o allotjament. 

Finalment, la Llei estableix un nou instrument per valorar la situació econòmica de les famí-
lies: l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), establert en 7.888,84 € anuals 
(563,49 mensuals, en 14 pagues), l’any 2009, com a referent per establir el dret i la quantia 
de les prestacions. Aquest indicador s’actualitza anualment i a Catalunya substitueix l’indicador 
públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) de l’Estat, xifrat en 7.381,33 € anuals.
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El PMIS parteix d’una anàlisi exhaustiva de les diverses realitats d’exclusió a la ciutat: atur, 
precarietat laboral, fragilitat econòmica, problemes de caràcter residencial, mancances formati-
ves, dependències d’arrel sociosanitària, debilitat de vincles relacionals, dificultats d’accés a la 
plena ciutadania, etc. Així mateix, fixa el marc en què s’articulen el conjunt de polítiques mu-
nicipals orientades a prevenir dinàmiques d’exclusió, atendre persones i col·lectius socialment 
vulnerables, i promoure els itineraris personals d’inserció que permetin recuperar l’autonomia i 
els vincles socials. La dimensió propositiva del Pla recull sis objectius estratègics:

1 Proposar i impulsar el reconeixement legal i l’accés efectiu als drets socials, per mitjà de les 
normes i les polítiques necessàries, en els nivells de govern competents (autonòmic o estatal) 
com a garantia estructural d’inclusió.

2 Potenciar i articular de forma integrada la xarxa de programes, serveis i prestacions socials 
d’atenció primària vinculada a la prevenció, l’atenció i la inserció de persones i grups vulne-
rables o en situació d’exclusió. 

3 Potenciar de forma equilibrada en el territori la xarxa de serveis i equipaments socials d’atenció 
especialitzada, fins a assolir l’accés de tothom que en tingui necessitat. Definir programes in-
tegrals d’inclusió orientats als col·lectius en risc en funció de l’edat, la dependència, l’origen, 
el gènere o l’estructura de la llar. 

4 Definir de forma transversal programes i serveis d’inclusió en les dimensions bàsiques del 
desenvolupament humà: els àmbits socioeducatiu i sociosanitari, l’accés a l’habitatge i la 
inserció laboral de persones i col·lectius vulnerables.

5 Enfortir la dimensió de promoció social i acció comunitària, així com la participació ciutadana 
i dels agents socials en el conjunt de programes municipals d’inclusió. Promoure l’articulació 
de xarxes comunitàries als barris de Barcelona com a factor a favor d’una ciutat inclusiva.

6 Generar un sistema adequat d’informació i coneixement dels perfils socials i les dinàmiques 
d’exclusió i inclusió a la ciutat, de l’evolució de les polítiques de benestar, i dels nivells 
d’accés de la ciutadania als drets socials. Impulsar la participació de Barcelona en espais de 
cooperació en polítiques d’inclusió.

Entre el Pla i el conjunt de serveis i accions que es despleguen regularment, s’ha anat definint 
un nivell intermedi de programació que dóna cos a l’estratègia d’inclusió en una diversitat 
d’àmbits d’actuació. El 2005 es posa en marxa el Marc municipal per a l’acció comunitària. 
L’any 2006, el Programa municipal per a la gent gran i el Programa municipal d’atenció a les 

 
El Consorci es va constituir el 25 d’abril de 2006 com a ens públic de la Generalitat de Cata-
lunya i l’Ajuntament de Barcelona en matèria de serveis socials. El CSSB té per finalitat desen-
volupar els serveis, establiments, programes i activitats de prevenció, atenció i promoció social 
amb l’objectiu de garantir un bon accés als serveis i dotar la ciutadania d’atenció de proximitat. 
Té com a funció la planificació general de tota la xarxa de serveis socials, així com la progra-
mació i gestió dels serveis socials especialitzats adreçats als col·lectius de dones i infants en 
risc, persones amb discapacitat i persones drogodependents. En el decurs del 2007 i el 2008 
l’activitat del Consorci s’ha centrat fonamentalment en aquestes accions: 

El Pla municipal per a la inclusió social (PmIS)

L’actual Programa d’actuació municipal (PAM) 2008-2011 recull diverses línies de treball vin-
culades a l’objectiu de la cohesió social a la ciutat i, més concretament, a l’atenció i la pre-
venció de situacions de pobresa. L’Àrea d’Acció Social i Ciutadania és l’espai polític i de gestió 
municipal responsable de promoure i vetllar per les polítiques d’inclusió i d’intervenció contra 
la pobresa. Concretament, el seu programa d’actuació de mandat formula la missió següent: 
«Contribuir a fer de Barcelona una ciutat inclusiva i solidària, on totes les persones —infants, 
joves, dones i homes de totes les edats, orígens i condicions— puguin portar a terme els seus 
projectes vitals amb la màxima autonomia i igualtat, així com accedir als recursos bàsics del 
desenvolupament humà tot garantint la vinculació de les persones a relacions i xarxes socials 
significatives».

Des d’aquesta perspectiva, una de les prioritats més significatives plantejades en el PAM és el 
ple desplegament del PMIS mitjançant la millora i l’expansió de serveis, la cooperació transver-
sal i el treball en xarxa amb els operadors socials. A hores d’ara l’estat de desenvolupament del 
Pla és ja prou avançat i configura la base de recursos i dispositius a partir de la qual fer créixer 
les noves polítiques contra la pobresa que planteja la part propositiva d’aquest programa.

• L’elaboració del Pla director de serveis socials especialitzats de Barcelona, aprovat al des-
embre del 2008, com a instrument de planificació territorial.

• La recepció de la transferència i la gestió d’un primer conjunt de serveis: 45 equipaments 
en els àmbits de la infància i l’adolescència, dones, drogodependències i persones amb 
discapacitat, amb un total de 978 places i més de 38 milions d’euros de pressupost.
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• La Xarxa d’Atenció a Persones sense Sostre (25 organitzacions).
• La Xarxa de Centres Oberts d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (15 organitzacions).
• La Xarxa d’Inserció Sociolaboral (47 organitzacions). 
• La Xarxa d’Acollida i Interculturalitat, per a persones nouvingudes (89 organitzacions).
• La Xarxa de Suport a Famílies Cuidadores (9 organitzacions).
• La Xarxa B3 – Barcelona, Beneficis, Benestar d’empreses solidàries (10 organitzacions). 

D’altra banda, l’Acord s’ha dotat d’una estratègia d’actuació definida pel Marc estratègic per 
l’acció social de Barcelona. Aquest marc és un àmbit comú d’actuació en què cada agent social 
concreta i defineix els seus objectius i les línies d’intervenció d’acord amb les prioritats comu-
nament compartides. En concret, un dels seus quatre vectors d’actuació consisteix a millorar i 
enfortir els equipaments, serveis i programes d’inclusió social vinculats a les dimensions bàsi-
ques del desenvolupament humà. I identifica els sis objectius següents, a l’entorn dels quals 
les entitats i institucions de la ciutat afirmen els compromisos d’acció:

• Redefinir i enfortir les prestacions econòmiques de serveis socials vinculades a processos 
d’inclusió.

• Ampliar i diversificar els equipaments i els serveis per a les persones sense llar o en situa-
ció d’alta vulnerabilitat social.

• Incrementar l’oferta d’habitatges assequibles i accessibles vinculats a garantir la qualitat 
de vida i els processos d’inclusió de persones i col·lectius vulnerables.

• Enfortir els serveis i els programes d’inclusió social orientats a persones i col·lectius en 
risc o situació d’exclusió social.

• Millorar i potenciar els serveis i els programes d’acció socioeducativa com a eix prioritari de 
les polítiques d’infància i adolescència, en el marc de la diversitat de models familiars.

• Impulsar els serveis i les xarxes d’acollida i d’interculturalitat.

persones sense sostre. El 2007, el Programa municipal per a les famílies i el Programa muni-
cipal per a la infància i l’adolescència. 

Dins aquesta lògica, de l’impuls decidit de les polítiques públiques d’inclusió, es proposa de-
finir i posar en marxa el Programa d’acció contra la pobresa. Es prescriu que aquest programa 
s’orienti a persones i famílies econòmicament vulnerables i a la infància en risc, aplicant políti-
ques d’inclusió en habitatge i ocupació, enfortint el sistema de prestacions econòmiques i com-
pletant la Xarxa d’Atenció a Persones sense Sostre (amb l’enfortiment dels serveis d’inserció 
social i la construcció de nous equipaments) i la xarxa de cobertura de necessitats bàsiques 
(amb serveis d’alimentació als deu districtes). Amb l’elaboració, el 2009, del Programa d’acció 
contra la pobresa culminarà el desenvolupament programàtic del PMIS. Per això l’atenció inte-
gral i estratègicament orientada a les situacions de pobresa s’ha de connectar conceptualment 
amb les polítiques públiques d’inclusió que promou l’Ajuntament de Barcelona i impulsa l’Àrea 
d’Acció Social i Ciutadania. 

2.2. El treball en xarxa i la participació: l’Acord ciutadà i el Consell de benestar

L’Acord ciutadà per una barcelona inclusiva

Un àmbit d’intervenció clau en acció social és la col·laboració entre l’Administració local i les 
entitats d’iniciativa social, que es concreta en la vertebració de xarxes d’acció. El PMIS conté 
una dimensió participativa molt potent, expressada en la seva cinquena línia estratègica, en què 
es destaca la promoció de l’Acord ciutadà per una Barcelona inclusiva com a fórmula de par-
ticipació en les polítiques públiques d’inclusió i lluita contra la pobresa. El 5 d’abril de 2006, 
262 entitats de diversa índole van signar la constitució de l’Acord i un conjunt de compromisos 
que se’n deriven. Actualment ja hi ha 411 operadors socials que donen suport explícit a la de-
claració continguda en l’Acord. 

Definit breument, l’Acord és un espai de diàleg, intercanvi i compromís de treball compartit 
entre l’Ajuntament i el conjunt d’entitats, xarxes comunitàries i agents econòmics que operen a 
Barcelona en el marc de la inclusió. Té dos objectius generals: d’una banda, generar sinergies i 
enfortir les dinàmiques d’inclusió sobre la base d’objectius comuns d’acció; de l’altra, aprofun-
dir en la pràctica de la governança mitjançant una coalició ciutadana orientada a superar tota 
mena de desigualtats.

Des d’un punt de vista operatiu, l’Acord es defineix per la capacitat de concertar accions que 
reportin impactes socials tangibles. Actualment hi ha en marxa 6 xarxes d’acció, que són un 
espai de concertació entre un conjunt de 191 entitats i l’Administració local:
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A. El Pacte per l’ocupació de qualitat a Barcelona (2008-2011)

Per mitjà d’aquest pacte, l’Ajuntament de Barcelona, els agents socials (sindicats, CCOO i 
UGT; i organitzacions empresarials, Foment del Treball i PIMEC) i la Generalitat de Catalunya 
defineixen i acorden tant el marc com les prioritats pel que fa a polítiques actives d’ocupació 
i desenvolupament local a la ciutat. L’objectiu principal de l’acord és la creació d’un mercat 
de treball inclusiu que generi oportunitats per a tothom i que permeti assolir altes quotes de 
benestar i cohesió social al territori. Pel que fa a l’atenció i la prevenció de la pobresa, el Pac-
te esmenta dos reptes: l’un amb relació a la inclusió laboral de les persones més vulnerables; 
l’altre, a la inserció laboral dels joves. En aquest sentit, les institucions es comprometen en 
l’impuls de les tres mesures següents: 

• Dur a terme un pla de xoc per a la inclusió sociolaboral de joves que abandonen el sistema 
educatiu sense titulació mínima.

• Generar un dispositiu d’orientació, formació i inserció professional adreçat a persones afecta-
des per la reconversió de sectors econòmics en dificultats, pensat per mantenir-les en actiu 
tot aprofitant les oportunitats de sectors econòmics emergents a la ciutat.

• Completar una estratègia d’inclusió laboral dels col·lectius d’alta vulnerabilitat en el mercat 
laboral mitjançant la definició de programes de formació i itineraris d’inserció personalitzats 
i coordinant de manera òptima el conjunt de recursos i entitats d’inserció que operen a la 
ciutat.

B. El Consell Municipal de Benestar Social 

El Consell Municipal de Benestar Social (CMBS) és l’espai de participació de les organitzacions 
socials en el procés propositiu i d’elaboració de polítiques de benestar a la ciutat. Funciona de 
manera quotidiana sobre la base de grups de treball de caràcter temàtic. El Grup de Pobresa ha 
estat l’espai consultiu i participatiu que històricament ha vetllat per promoure polítiques socials 
d’acció contra la pobresa al si de l’Ajuntament. Aquest grup va ser al seu dia el promotor del 
Pla municipal per a la inclusió social, i ara ho és del Programa d’acció contra la pobresa. Amb 
relació a aquest darrer, el Grup ha definit un conjunt d’orientacions, de les quals destaquen les 
següents:

• L’objectiu d’eradicar la pobresa ha de ser un element central de les polítiques socials, de 
manera que hi conflueixin, en clau integral, diferents eixos temàtics (acció social, educació, 
inserció laboral, salut, habitatge). 

• Una política de pobresa s’ha de dotar d’accions específiques d’inserció social i laboral per a 
les persones en situacions d’exclusió i pobresa extremes, així com també d’accions comple-
mentàries orientades a intervenir en les situacions de crisi temporal que puguin passar les 
persones i les famílies. 

• Les polítiques contra la pobresa són, en molts casos, supramunicipals. Per tant, s’ha de 
preveure la necessària cooperació amb altres nivells de l’Administració en què l’Ajuntament 
actuï com a portaveu de les necessitats detectades dins el marc local. D’altra banda, una 
política municipal contra la pobresa requereix una intensa cooperació social per mobilitzar els 
recursos, els coneixements i les capacitats de cada operador d’intervenció a la ciutat.

2.3. La lògica de la coordinació i la transversalitat

Les polítiques d’inclusió impulsades des del model de serveis socials bàsics i des del PMIS, 
així com els processos de treball en xarxa i de participació —Acord ciutadà i Consell de Be-
nestar—, configuren els nòduls d’intervenció en acció social a la ciutat i estan dissenyats per 
respondre proactivament a les situacions d’exclusió. Constitueixen, en síntesi, la plataforma 
municipal d’impuls de les intervencions contra la pobresa. Aquestes, però, s’han de coordinar 
i complementar amb els marcs institucionals específics d’altres àmbits del govern municipal 
per tal de concretar en línies d’acció operatives la concepció integral de la inclusió social, molt 
especialment l’ocupació, l’habitatge, l’educació i la salut, com a recursos bàsics d’autonomia 
personal i vinculació social. 
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C. El Projecte educatiu de ciutat 

En el marc del Projecte educatiu de ciutat (PEC), la xarxa educativa de la ciutat ha establert 
cinc eixos de treball per tal d’avançar en el concepte de ciutat educadora, concepte paraigua 
que conté la superació de les estructures de desigualtat en l’àmbit de l’educació. Els cinc eixos 
són els següents:

• Desenvolupar projectes integrals d’educació en xarxa que integrin les aportacions de les 
famílies, les escoles, les entitats culturals, les associacions, el món del treball i els mit-
jans de comunicació.

• Construir la xarxa educativa de Barcelona tot articulant projectes educatius de proximitat 
amb un gran projecte col·lectiu que prengui com a referència el conjunt de la ciutat.

• Garantir la coresponsabilització en l’educació dels infants i els joves, per contribuir a mi-
llorar l’èxit escolar i la igualtat d’oportunitats educatives per a tothom.

• Augmentar la capacitat de totes les institucions educatives per educar en la diversitat.

• Vetllar pels valors democràtics, base de la convivència i d’una ciutadania inclusiva i 
solidària.

L’eix vertebrador del PEC és el compromís ciutadà per una educació al servei de la cohesió 
social que permeti donar resposta als principals problemes detectats en el sistema educatiu i 
que afecten negativament el valor cohesionador de l’educació. En aquest sentit el PEC també 
és un instrument de resposta a les situacions de pobresa. Aquests reptes es poden resumir en: 
a) resoldre l’escolarització insuficient en l’etapa 0-3 anys i l’elevat fracàs escolar vinculat a la 
posició socioeconòmica i l’origen de les persones; b) superar l’accés socialment desigual a les 
activitats de lleure socioeducatiu; c) corregir els baixos nivells de formació de franges socials 
de la població adulta.

B. El Pla municipal d’habitatge (2008-2016) 

Aquest pla incorpora la perspectiva de l’habitatge com a política social en moltes de les seves 
previsions. Alguns dels seus aspectes són cabdals des de la perspectiva d’intervenció contra la 
pobresa. Concretament:

• Recull les necessitats socials de tres col·lectius: els qui necessiten accedir a un habitatge 
(compromís d’impuls de 24.000 nous habitatges protegits), els qui han de preservar i 
millorar les condicions d’habitabilitat (polítiques de rehabilitació i accions integrals als 
barris) i les persones vulnerables en risc de perdre l’habitatge (programes de prestacions 
i ajuts socials al lloguer).

• Presenta elements amb un gran contingut social. Particularment: la creació i la dotació 
d’un fons públic de lloguer (3.000 habitatges més el 5 % de tota la nova promoció de llo-
guer no dotacional); l’aposta per l’allotjament en dret de superfície, un fet que comporta 
el compromís municipal de no vendre sòl destinat a habitatge protegit; les estratègies de 
mobilització d’habitatges buits per mitjà de la borsa única de lloguer social; el programa 
d’ajuts per a la instal·lació d’ascensors; les polítiques contra el mobbing immobiliari; la 
definició d’àrees d’exercici del dret públic de tanteig i retracte.

El Pla connecta les polítiques d’habitatge amb les d’acció contra la pobresa per mitjà de progra-
mes concrets d’habitatge adreçats a col·lectius en risc d’exclusió. Efectivament, d’una banda 
s’aposta per un nou marc de polítiques d’emancipació (renda bàsica, borsa de lloguer i més de 
1.500 nous habitatges dotacionals per a joves) i es promouen 2.000 nous habitatges amb ser-
veis per a gent gran. D’altra banda, es defineixen tres nous programes socials adreçats a dones 
víctimes de violència masclista, persones amb discapacitat i persones socialment vulnerables 
(en concret, més de 2.200 noves places en habitatges d’inclusió, habitatges per a famílies en 
situació de pobresa i habitatges d’emergència social). 
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1. INTRODUCCIÓ

Els darrers anys Barcelona ha fet un important esforç per desenvolupar i consolidar un sistema 
de serveis i recursos orientats al benestar de les persones. El Programa d’actuació municipal 
2008-2011 expressa la clara vocació de fer de Barcelona una ciutat cohesionada, solidària 
i inclusiva. Ara, en el context de crisi econòmica global, aquesta declaració pren un relleu 
especial, en el sentit que les polítiques d’inclusió social i de prevenció de la pobresa han de 
reforçar la seva orientació a prevenir dinàmiques de fractura social. Estratègicament parlant, 
això implica:

• Actuar contra les desigualtats, contribuint d’aquesta forma a l’objectiu d’una ciutat on totes 
les persones puguin desenvolupar amb autonomia i en igualtat de condicions els seus projec-
tes de vida.

• Crear vincles de solidaritat, convivència i enfortiment comunitari, valors cabdals per a les es-
tratègies de participació, acció en xarxa, treball cooperatiu i coresponsabilitat del teixit social 
i la ciutadania en la construcció col·lectiva de la ciutat.

• Garantir la millora permanent dels equipaments, els serveis i les prestacions socials, aspecte 
que genera confiança i seguretat en les persones davant la vulnerabilitat i els riscos. 

Aquest conjunt de consideracions mantenen un profund desacord amb les posicions que sos-
tenen que la cohesió social només es fa possible com a derivada, més o menys directa, de la 
lògica del creixement econòmic. Aquesta idea ha estat clarament qüestionada pels fets, en la 
mesura que el cicle expansiu dels darrers anys no s’ha traduït en una reducció de les desigual-
tats ni de les taxes de pobresa. En conseqüència, la resposta de Barcelona a la crisi econòmica 
global passa per enfortir les polítiques d’inclusió social, per mantenir les inversions públiques 
en equipaments i per impulsar una economia diversificada, creativa i sostenible. Efectivament, 
les prioritats pressupostàries i programàtiques de l’Ajuntament de Barcelona se centren en la 
millora de l’atenció social i l’espai urbà, la promoció econòmica i les polítiques de proximitat, 
és a dir, en un conjunt de prioritats pensades com a motor d’una Barcelona social. 
1. Dades generals: l’evolució de les polítiques d’inclusió social

Les dades pressupostàries expressen l’enfortiment de les polítiques socials: entre el 2005 i el 
2008 la despesa social de l’Ajuntament va augmentar, en termes absoluts, en 177.616.586 
euros, el 48,03 %. En termes relatius, la despesa social va passar del 24,7 % al 29,1 % del 
total de la despesa corrent de l’Ajuntament. 

III. bALANÇ D’ACCIONS I RECURSOS mUNICIPALS 
CONTRA LA PObRESA

D. El Pla de salut de Barcelona 

Aquest pla orienta la política de salut a la ciutat i és pioner a Catalunya en l’anàlisi de les 
desigualtats de salut i en la definició d’objectius per prevenir i detectar les situacions de risc, 
procurar el control i la cura de les malalties als col·lectius més exclosos, i facilitar l’accés als 
serveis sanitaris. Els eixos clau de la intervenció vinculats a situacions de pobresa són els se-
güents: a) el consum de drogues il·legals, aspecte que es treballa conjuntament amb la infecció 
pel VIH/sida i la tuberculosi; b) el consum excessiu d’alcohol; c) la salut mental; d) la salut 
maternoinfantil; e) la salut de les persones nouvingudes; f) l’envelliment saludable. En tots 
aquests àmbits el Pla es proposa, d’una banda, formar professionals d’atenció primària per po-
der dur a terme una detecció precoç de les situacions de risc social; i de l’altra, promoure una 
adequada coordinació dels serveis sanitaris amb els socials i altres espais rellevants, com ara 
els centres penitenciaris o el teixit associatiu.
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2004

40.759.164

9.154.489

583.104

4.039.392

5.449.429

5.717.007

5.718.557

2008

71.183.296

28.446.688

2.102.100

9.075.555

6.398.284

8.955.000

16.908.084

Increment 2004-2008

75 %

211 %

261 %

125 %

17 %

57 %

196 %

Recursos destinats 
a atenció social

Serveis socials bàsics

Serveis socials 
d’atenció domiciliària

Servei de teleassistència

Servei d’atenció a la infància 
i l’adolescència

Serveis d’atenció a persones 
amb discapacitat

Servei d’atenció  
a persones immigrades

Serveis d’atenció a persones 
sense sostre

Aquest increment de la despesa municipal en polítiques d’inclusió s’ha traduït en un clar 
enfortiment dels seus principals dispositius de treball: els equips professionals i la xarxa de 
centres d’acollida, atenció i inserció de les persones socialment vulnerables. Tant els recursos 
econòmics mobilitzats com la tendència sostinguda a l’increment dels equips de professionals 
i els equipaments socials constitueixen les condicions de possibilitat per a una major capacitat 
d’atenció, en termes quantitatius i qualitatius, de les persones que es troben en situació de 
vulnerabilitat. L’objectiu és garantir processos d’inclusió a tothom que en tingui necessitat.

Equips de professionals. Destaca la incorporació, entre els anys 2005 i 2008, de 159 nous 
professionals a la xarxa bàsica de serveis socials; 71 nous treballadors/ores i educadors/ores que 
han reforçat els equips d’urgències socials i medi obert (atenció a persones sense sostre, acció 
socioeducativa amb grups de joves i espai públic); 76 nous professionals de perfils diversos 
incorporats a equipaments ampliats o de nova creació; i 27 professionals que s’han incorporat 
als equips d’atenció a la infància i l’adolescència (EAIA). 

2004

344.968.754

218,54

25,36 %

2005

369.768.568

232,11

24,73 %

2006

446.253.143

277,94

27,53 %

2007

499.047.469

312,86

28,30 %

Indicadors de
despesa social

Despesa social 
 Ajuntament

Despesa social 
 per capita

Despesa social
 relativa (1)

2003

320.175.633

202,29

25,01 %

2008

547.385.154

336,21

29,10 %

(1) Despesa social sobre despesa municipal.

El Pla municipal per a la inclusió social 2005-2010 ha estat un factor clau en l’evolució posi-
tiva de la despesa social municipal i en l’orientació política i de gestió cap a un increment de 
l’atenció i els serveis a les persones en situació de vulnerabilitat social. El 2008, el pressupost 
vinculat als serveis d’inclusió va arribar a 120.618.818 euros, una xifra que representa un 
increment del 24,8 % respecte el 2007 i un 73,3 % acumulat des del 2005, any d’aprovació 
del Pla.

2004

61.934.598

17,7 %

2005

69.597.511

18,7 %

2006

81.946.619

18,1 %

2007

96.581.113

19,2 %

Despesa en serveis vinculats 
al Pla d’inclusió

Despesa en inclusió sobre 
despesa social municipal

2008

120.618.818

20,9 %

La distribució de recursos s’ha focalitzat en cinc àmbits d’atenció prioritària: a) les persones 
grans fràgils i en situació de dependència, una bona part de les quals presenten rendes baixes; 
b) les persones d’alta vulnerabilitat o en situació d’exclusió intensa; c) les persones nouvingudes 
en procés d’acollida; d) els infants i els adolescents vulnerables en contextos de desestructura-
ció familiar; i e) les persones amb discapacitat. La taula següent mostra que aquesta distribució 
implica un increment molt significatiu en serveis relacionats directament o indirectament amb 
situacions de pobresa, amb un increment global del 100 % en recursos econòmics destinats a 
atenció social des del 2004. 
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Persones ateses. La capacitat d’atenció mostra una doble tendència: a) la consolidació a l’alça 
de les persones ateses a la xarxa formada pels 34 centres de serveis socials (41.793 el 2005, 
50.658 persones el 2008), amb un increment relatiu del 21,2 %; b) si es prenen en conside-
ració els cinc col·lectius d’atenció específica prioritària abans esmentats, veiem que un total de 
98.178 persones socialment vulnerables han estat ateses el 2008, fet que significa un incre-
ment del 63 % respecte de les 60.109 ateses el 2005. 

2004

39.456

19.966
5.473
4.373

1.712
---------

20.739
615

4.569
3.087

12.744

Persones ateses

Persones ateses als CSS

Persones grans fràgils

CSS
Atenció domiciliària
Teleassistència

Persones d’alta vulnerabilitat

Centres d’acollida
Habitatges d’inclusió

Persones nouvingudes

Serveis d’acollida
Serveis interculturalitat

Infància en risc

CSS
EAIA

Persones amb discapacitat

2005

41.793

21.149
6.103
6.985

2.275
84

26.520
932

6.237
2.923

14.153

2006

42.444

20.735
7.234

16.438

3.175
154

21.036
1.200

5.337
3.069

20.849

2007

44.943

22.955
8.204
30.024

3.852
158

19.205
1.491

5.326
2.890

21.352

2008

50.658

24.894
11.640
38.525

4.307
178

21.103
2.405

6.090
3.207

22.363

2005

385

63

47

61

2007

485

103

93

86

Nombre de professionals

A la xarxa territorial d’atenció social bàsica

Als serveis d’atenció social bàsica de ciutat

En atenció a urgències socials i en medi obert
A la xarxa d’equipaments

En equips d’atenció 
a infància i adolescència

2008

544

134

123

88

2006

407

87

88

78

Equipaments. Aquí l’increment s’ha centrat en dos col·lectius d’atenció prioritària: les persones 
en exclusió severa, amb 7 nous centres per a persones sense sostre; i les persones grans fràgils, 
amb 14 noves promocions d’habitatges amb serveis. 

2004

39

14

2005

42

21

2006

47

23

2007

50

29

Equipaments

Equipaments d’atenció 
 social bàsica

Equipaments d’atenció 
 social especialitzada

2008

66

31
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El conjunt d’aquesta xarxa (reforçada amb el programa d’habitatges d’inclusió) assegura una 
atenció integral i de qualitat que garanteix el desplegament d’itineraris personalitzats d’inclusió, 
al mateix temps que promou l’accés al conjunt de recursos i serveis que possibiliten el trànsit 
cap a l’autonomia i l’establiment de vincles socials. Aquesta manera de procedir ha permès que 
l’any 2008, 4.485 persones sense llar hagin estat ateses en el conjunt de centres d’acollida, el 
51,6 % més que les 2.958 del 2005. 

Cobertura de necessitats bàsiques. Tractem aquí de serveis no exclusius per a persones sense 
llar, de caràcter alimentari i d’higiene personal. Es donen tant en centres independents (el cas 
dels menjadors socials) com als centres de dia o els d’acolliment residencial temporal d’atenció 
a les persones sense sostre. Els serveis d’alimentació inclouen l’esmorzar, el dinar i/o el sopar; 
els d’higiene, la dutxa, el canvi de roba i la bugaderia. Pel que fa específicament als serveis 
d’alimentació, la cobertura de les necessitats es fa a través dels menjadors socials i del circuit 
de distribució d’aliments, tant de caràcter municipal com en concert amb la iniciativa social. 

• Els menjadors formen un servei que proporciona, temporalment, àpats a persones i famílies 
amb greus necessitats. S’hi accedeix per derivació dels serveis socials o directament. En con-
junt, es disposen avui de 942 places, 174 més que el 2004, i es dóna servei a unes 12.500 
persones. En el marc d’aquesta xarxa d’alimentació també s’han d’incloure els àpats que se 
serveixen dins d’altres serveis, com ara els centres de dia, els casals de gent gran, les residèn-
cies o el mateix servei d’atenció domiciliària, que inclou en la seva cartera el servei d’àpats a 
domicili que atén més de 1.200 persones a la ciutat.

 
• Per la seva banda, la distribució d’aliments forma un circuit que reparteix paquets alimen-

taris a persones i famílies que necessiten ajuda per a la subsistència. A Barcelona, la gestió 
d’aquest circuit corre a càrrec de la Fundació Banc dels Aliments, que, a escala provincial, 
gestiona el Programa europeu10 de distribució alimentària a les persones més necessitades i, 
alhora, recupera com a donatius, gestiona i reparteix aliments no comercialitzables, però con-
sumibles, procedents d’empreses agroalimentàries. La Fundació manté una relació d’estreta 
col·laboració amb l’Ajuntament fixada en un conveni plurianual i un conjunt d’espais de tre-
ball i seguiment conjunt. 

10 Aquest programa es va posar en marxa el 1987 per aprofitar com a ajuda alimentària els aliments excedents 
derivats de la PAC (Política Agrària Comuna). Actualment, les existències d’excedents han disminuït i, en canvi, el 
nombre de persones amb necessitats alimentàries, així com els preus dels aliments, han augmentat. Per això la UE 
pretén incrementar-ne la despesa i autoritzar les compres en el mercat obert de manera permanent. 

2. INDICADORS PER àmbITS D’ACTUACIÓ

Més enllà dels principals indicadors, les actuacions de l’Ajuntament se centren en la intervenció 
en situacions de pobresa diverses. Es presenta ara l’activitat generada en l’àmbit de la pobresa 
severa, així com dels seus principals factors: les vulnerabilitats economicolaboral, residencial, 
educativa i sociosanitària.

2.1. La pobresa severa i la cobertura de les necessitats bàsiques

El Pla municipal per a la inclusió social aborda de manera especial la realitat dels col·lectius 
afectats per situacions d’exclusió i pobresa intensa. El marc programàtic per a aquest abordatge 
és el Programa municipal d’atenció social per a persones sense sostre, aprovat al Consell Mu-
nicipal de 28 d’abril de 2006. 

Persones sense sostre. El Programa fixa un model mixt d’equipaments i d’atenció a aquest 
col·lectiu, format per una xarxa diversificada, territorialment equilibrada i compartida de cen-
tres municipals i concertats que segueix la tipologia següent: els equips professionals de medi 
obert, primera acollida i tractament; els centres d’acolliment nocturn; els equipaments inte-
grals, i els centres de dia.

Zona franca

Nou barris

Sant gervasi

meridiana

Poble-sec

Horta

Can Planas

St. Joan de Déu

Sta. Lluïsa de marillac

Llar Pere barnés

Hotels i pensions

Nord, sud i oest

PlacesEquipamentTipus de servei

Acolliment nocturn Centre de dia

Acollida

Atencions bàsiques

Inserció

Habitatges d’inclusió

Total

120

90

60

50

----

30

50

50

34

20

120

114

738

70

30

----

50

30

40

50

----

45

----

----

----

315

1.053
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Programes i serveis d’inserció laboral. El conjunt de dispositius d’inserció laboral de persones 
socialment vulnerables constitueix el recurs bàsic pensat per escometre les situacions de vul-
nerabilitat economicolaboral. La fita, establerta en el marc del Pla municipal per a la inclusió 
social, és que aquest recurs permeti la inserció laboral efectiva de 5.000 persones vulnerables 
el 2010.

El 2008 s’ha assolit la xifra de 2.392 persones en risc d’exclusió inserides amb contracte en el 
marc dels cinc principals recursos municipals d’inserció laboral:

• El programa conveniat entre Acció Social i Barcelona Activa per a persones usuàries dels ser-
veis socials bàsics, amb 111 contractes.

• El servei d’inserció laboral de persones amb discapacitat (IMD), amb 260 contractes sig-
nats.

• Els serveis d’inserció laboral de persones nouvingudes del SAIER, amb 282 nous contractes.

• El Pla jove formació-ocupació, amb 752 contractes.

• Els programes ocupacionals de Barcelona Activa, amb 987 persones inserides.

2005

23.281

4.273.407

2006

22.164

4.984.389

2007

21.775

6.080.471

Equipaments

Perceptors de PNC i RmI

Despesa en ajuts econòmics de serveis socials

2008

----

6.913.694

En l’observació dels serveis de cobertura de necessitats bàsiques no només és important fixar-se 
en l’evolució de les persones ateses, sinó també en la intensitat dels serveis que se’ls presta. En 
aquest sentit, destaca que l’any 2008 els serveis de menjadors socials van tenir el 28 % més 
d’àpats que el 2007, i els serveis d’higiene, el 22 % més d’usos.

2007

264.115

17.543

2008

339.573

21.418

Serveis d’alimentació (nombre d’àpats)

Serveis d’higiene (nombre d’utilitzacions)

variació (%)

+ 28 %

+ 22 %

2.2. Suport a la vulnerabilitat econòmica i programes d’inserció laboral

Les administracions locals no tenen competències en prestacions econòmiques ni en la regu-
lació de l’àmbit laboral. Concretament, els instruments econòmics d’acció contra la pobresa 
passen pels sistemes públics de prestacions econòmiques contributives i d’assistència social. 
Aquests instruments són a les mans de l’Administració central i de la Generalitat. En conse-
qüència, abans que res els processos d’inclusió en l’àmbit econòmic dependran dels nivells de 
cobertura i de les quantitats de les prestacions públiques estatals i autonòmiques.

No obstant això, l’Ajuntament de Barcelona ha generat un conjunt de prestacions, programes i 
serveis pensats per a la inclusió econòmica de persones en risc de pobresa. Fonamentalment, 
es tracta dels ajuts econòmics de serveis socials i les polítiques actives d’ocupació adreçades a 
col·lectius amb especials dificultats, que porta a terme l’agència municipal Barcelona Activa. 

Ajuts econòmics de serveis socials. Es presten fonamentalment als centres de serveis socials i 
estan orientats a cobrir necessitats bàsiques puntuals per mitjà d’una prestació econòmica. Es 
concedeixen a persones i famílies en situació de vulnerabilitat conjuntural, o que es troben en 
situació més permanent de pobresa. 

El quadre següent mostra la dinàmica evolutiva a Barcelona de: a) les principals prestacions 
assistencials (pensions no contributives —PNC— i rendes mínimes d’inserció—RMI—); i b) els 
ajuts econòmics de serveis socials. En aquest darrer cas es mostra l’important esforç de creixe-
ment que ha fet l’Ajuntament: els 6.913.694 euros del 2008 impliquen un increment del 61,7 
% respecte del 2005. Els ajuts s’han distribuït en demandes vinculades, fonamentalment, al 
pagament de la llar, la fragilitat econòmica conseqüència de l’atur o l’accés precari al mercat 
de treball, i les formes familiars econòmicament més vulnerables.
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• Contractació socialment responsable. Al desembre del 2008 l’Ajuntament va aprovar la Me-
sura de govern per a la contractació responsable, mitjançant la qual, fonamentalment, es va 
acorda: a) que l’Ajuntament, els seus organismes autònoms, les entitats públiques empre-
sarials i les empreses municipals reservaran determinats contractes administratius d’obres, 
subministraments o serveis a centres d’inserció laboral de persones amb discapacitat, em-
preses d’inserció sociolaboral o entitats sense ànim de lucre que tinguin com a finalitat la 
integració laboral de persones en risc d’exclusió social; b) que la quantia global a la qual 
ha d’arribar l’Ajuntament de Barcelona en contractes de reserva social a partir de l’exercici 
2009 no serà inferior a 5 milions d’euros; c) que els objectes contractuals susceptibles de 
reserva social seran les obres i els serveis de conservació i manteniment de béns immobles, 
els serveis de missatgeria, correspondència i distribució, arts gràfiques, neteja i bugaderia, 
restauració, recollida i transport de residus, i els serveis i els subministraments auxiliars per 
al funcionament de l’Administració.

2.3. Accions de suport a l’habitatge en situacions de pobresa i vulnerabilitat 

L’accés i el suport a l’habitatge de persones i famílies en risc social és un recurs del tot fo-
namental en la superació de les situacions de pobresa. En aquest sentit, l’Ajuntament ha 
desplegat un conjunt de serveis i dispositius a partir d’estratègies de coordinació entre el 
Patronat Municipal de l’Habitatge i Acció Social: el fons públic d’habitatges de lloguer social, 
l’abordatge de problemàtiques d’habitatge des de l’atenció social bàsica, el servei de suport per 
a l’accés a l’habitatge, els habitatges d’inclusió social i els habitatges dotacionals per a gent 
gran vulnerable.

A. El fons públic d’habitatges de lloguer social s’adreça a persones amb rendes inferiors a 1,5 
vegades l’IPREM que es troben en una situació de vulnerabilitat social relativament cronificada 
que els impedeix l’accés a l’habitatge protegit. Es garanteixen les subvencions necessàries per 
tal que el pagament de la renda de lloguer d’aquests habitatges no superi, en cap cas, el 30 % 
dels ingressos de l’adjudicatari. Els habitatges del fons es destinen, en primer lloc, a cobrir les 
situacions d’emergència socials, i en segon lloc, a atendre les situacions de vulnerabilitat social 
i econòmica. El nou Pla de l’habitatge preveu que el 5 % de tot el parc públic nou de lloguer 
es destini a aquest fons.

b. Els serveis socials bàsics disposen de tres instruments: a) les prestacions econòmiques vin-
culades a l’habitatge (ajuts puntuals per al lloguer, ajuts preventius per risc de desnonament), 
que l’any 2008 han representat més del 50 % del total de les prestacions econòmiques de ser-
veis socials; b) el programa d’arranjaments vinculat a l’atenció domiciliària, que ha augmentat 
el 20,2 % l’últim any; i c) les consultes de caràcter jurídic relatives a l’habitatge, a través del 
col·lectiu d’advocats que treballa als centres de serveis socials, amb 2.841 unitats d’atenció el 
2008 (el 7,4 % més que el 2005).

Programes d’inclusió laboral

Inclusió laboral de persones vulnerables

derivades pels serveis socials

Inclusió laboral de persones amb

discapacitat a través de l’EAL

Inclusió laboral de persones nouvingudes 

a través dels serveis del SAIER

Inclusió laboral de joves a través 

del Pla jove formació-ocupació

Inclusió laboral de diversos perfils de risc

a través de programes de barcelona Activa

Total

Participants 
(persones ateses)

538

573

877 

2.257 

5.195

9.440

Contractes signats  
(persones inserides)

111

260

282 

752 

987

2.392

Tot plegat implica que hi ha un total de 9.440 persones socialment vulnerables incorporades 
en itineraris d’inserció. D’altra banda, les 2.392 persones que han completat el seu procés 
d’inclusió laboral el 2008 (és a dir, que disposen de contracte de treball) representen un enfor-
timent molt important de l’estratègia d’inserció respecte dels resultats obtinguts el 2005, quan 
les persones inserides van ser 1.300. 

D’altra banda, cal destacar l’efecte que en matèria d’inserció laboral tindran tant les mesures 
previstes en el Pacte per l’ocupació de qualitat a Barcelona com les derivades de la Mesura de 
govern per a la contractació responsable.

• Pacte per l’ocupació de qualitat. Té un pressupost de més de 22 milions d’euros procedents 
del Departament de Treball de la Generalitat, a través del Servei d’Ocupació de Catalunya, i de 
l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant Barcelona Activa, per a la creació directa d’ocupació, 
formació i orientació de persones en situació d’atur i risc social, així com per a la generació 
de noves empreses. En el decurs del 2009 s’estima que unes 72.000 persones es podran 
beneficiar de les diferents accions de formació, orientació laboral i creació d’empreses que 
executarà Barcelona Activa.
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2.4. L’acció educativa com a factor d’inclusió social

La qualitat de les escoles, fonamentalment de l’escola pública, i la capacitat del sistema escolar 
per vincular-se tant a objectius educatius socialment definits com a xarxes educatives al terri-
tori, esdevé un dels eixos vertebradors del projecte global d’una ciutat socialment cohesionada, 
correctiva de les desigualtats socials. Des de la perspectiva de la lluita contra la pobresa, és ne-
cessari reforçar el vincle entre els serveis i els projectes educatius, d’una banda, i la realitat de 
la població socialment vulnerable, de l’altra. Això implica, preferentment, el desplegament de 
protocols de coordinació i mètodes de treball en xarxa entre els equips socials i educatius que 
operen al territori. Actualment podem identificar els següents quatre espais de relació operativa 
entre l’àmbit de l’educació i la intervenció social:

A. Educació i necessitats socials. Es posa de manifest l’augment de la cobertura pel que fa 
als dispositius d’educació especial, garantia social i formació d’adults, amb 1.682 persones 
incorporades el 2008 (el 43 % més que el 2005). En segon lloc, cal destacar l’enfortiment del 
programa de beques menjador, amb 11.864 ajuts en el període 2008-2009.

b. Educació i petita infància (0-3 anys). Entre els anys 2005 i 2008 s’han obert 7 noves es-
coles bressol municipals, fet que ha comportat un increment del 14,9 % de places i un aug-
ment de cobertura fins a 3.797 infants. L’Ajuntament continua el desplegament del programa 
d’expansió de l’oferta d’escoles bressol a la ciutat: per al curs 2011-2012 es preveu passar de 
57 equipaments a 99, cosa que implicarà doblar l’oferta de places fins a arribar a les 7.574. 
D’altra banda, s’ha ampliat la política d’ajuts per donar una major cobertura a les famílies vul-
nerables: el 25 % d’aquestes en reben (el 14,5 % reben un ajut del 90 % de la quota escolar i 
de menjador; el 6,1 % en reben un del 60 %, i el 3,7 % un ajut del 30 %). 

C. Educació i transició al món del treball. Destaca una tendència sostinguda a l’increment de 
l’alumnat de formació professional, l’11,5 % en el decurs dels últims cinc anys; de manera 
significativa, se’n deriven unes pautes d’inserció laboral remarcables: el 62,35 % d’alumnes 
aconsegueixen feina abans de sis mesos després d’haver acabat la formació i, d’aquests, el 50 
% ho fan amb contracte indefinit. 

D. Educació i entorn. Es constata la consolidació del Projecte educatiu de ciutat (PEC) com a 
instrument de coresponsabilització educativa i garantia d’inclusió social, amb 58 projectes en 
marxa i 310 entitats vinculades, cosa que fa que el PEC esdevingui una dimensió rellevant de 
l’enfortiment del capital social de la ciutat i, per tant, de les dinàmiques de prevenció social 
de la pobresa. 

C. El servei de suport per a l’accés a l’habitatge és un dispositiu conjunt d’Acció Social i el Pa-
tronat Municipal de l’Habitatge orientat a la mobilització de pisos buits en règim de lloguer, tot 
vinculant-los a les necessitats de persones i famílies ateses pels serveis socials de l’Ajuntament. 
La propietat rep compensacions i garanties a canvi d’un lloguer assequible; les persones i les 
famílies que hi accedeixen continuen vinculades durant un temps a un pla de treball amb els 
serveis socials. Al llarg del període 2005-2007, s’han formalitzat 420 contractes que han co-
bert 1.469 persones (3.719 persones des de l’inici del servei). 

D. El programa d’habitatges d’inclusió amb suport socioeducatiu s’adreça a consolidar proces-
sos d’autonomia i pautes de vida quotidiana normalitzades en persones i famílies prèviament 
ateses a la xarxa de centres d’acollida per a persones sense sostre i, per tant, amb trajectòries 
d’exclusió residencial intensa. El programa ha augmentat de les 39 places del 2005 a les 114 
places disponibles al final del 2008, i dóna servei a 178 persones.

E. Els habitatges amb serveis per a gent gran socialment vulnerable s’adrecen a persones grans 
autònomes, amb entorns cuidadors febles i amb necessitat d’algun tipus de suport social en la 
seva vida quotidiana. En el decurs del 2005 es van posar en marxa 199 habitatges nous. Avui el 
programa disposa ja de 844 habitatges en 15 promocions diferents, i n’hi ha 183 més en fase 
de construcció i 368 en projecte. Des de l’any 2006, l’acord entre Acció Social i el Patronat 
Municipal de l’Habitatge emfasitza la dimensió social del programa: l’orientació envers perso-
nes grans de rendes més baixes i l’increment de recursos de lliure disposició (del 60 % al 85 
% de l’índex de renda de suficiència). 

Aquest conjunt de serveis i programes s’han de contextualitzar en l’esforç global de Barcelona 
en política d’habitatge. Efectivament, la millor estratègia contra l’exclusió residencial passa per 
una política potent d’habitatge de protecció oficial de lloguer i en dret de superfície a preus as-
sequibles. En aquest sentit, el nou Pla d’habitatge de Barcelona 2009-2016 aporta un conjunt 
de programes innovadors que impliquen un gir global de la política d’habitatge cap a la inclusió 
residencial.

Cobertura 2008 en atenció social residencial

• Servei de suport per a l’accés a l’habitatge: 3.719 persones 
• Habitatges municipals d’inclusió: 178 persones                          
• Habitatges per a joves: 2.940 persones
• Habitatges amb serveis per a gent gran: 968 persones

TOTAL: 7.805 persones
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  2005

----

6.635

4.882

355

2006

----

15.616

5.787

400

2007

5.298

28.522

6.563

468

Persones grans amb resolució de grau  
i nivell de dependència

Persones grans ateses amb
teleassistència

Persones grans ateses amb SAD

Persones grans acollides d’urgència

2008

7.040

36.598

9.312

519

Persones amb discapacitat. L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat ha enfortit el 
servei d’orientació, assessorament i tramitació, que ha augmentat en el 61,2 % el nombre 
d’atencions des del 2005. D’altra banda, s’ha mantingut una estratègia de potenciació dels 
serveis d’atenció precoç (SAP) (458 nens i nenes atesos l’últim any); i s’ha estès la cobertura 
de l’atenció domiciliària, que ha arribat a 2.871 persones amb discapacitat el 2008, el 90 % 
més que el 2005. 

2005

9.136

397

1.505

2006

16.179

471

1.784

2007

14.979

469

2.023

Persones amb discapacitat ateses al
SAP (informació, orientació i tramitació)

Infants amb discapacitat atesos als
EIPI (serveis d’atenció precoç)

Persones amb discapacitat 
ateses amb SAD

2008

14.730

458

2.871

Persones amb malalties de risc social. L’evolució dels principals indicadors d’acció marca una 
progressió força positiva: s’observa una tendència a l’estabilitat en atenció sociosanitària; un 
enfortiment dels dispositius de salut mental, amb increments del 44 % i del 27 %, respectiva-
ment, en places i persones ateses; i un lleuger increment en inicis de tractament per drogode-
pendències, amb un lleuger descens en programes de manteniment de metadona. 

En un pla més qualitatiu, Acció Social de l’Ajuntament i el Consorci Sanitari de Barcelona han 
començat a treballar, el 2006, en un programa intersectorial d’atenció en salut mental a les 
persones sense llar. Aquest programa s’estructura en quatre estratègies de treball: a) el suport 
psiquiàtric a la intervenció social en medi obert; b) el suport psiquiàtric als processos de tracta-
ment social; c) la presència i la intervenció d’equips psiquiàtrics als centres d’acolliment; d) els 
protocols de derivació al centre psiquiàtric de referència i vinculació a la xarxa de salut mental. 

Educació i necessitats socials
Alumnat en règim d’inclusió
Evolució de les beques menjador
Cobertura de les beques menjador
Evolució de la despesa en beques menjador

Educació i petita infància
Escoles bressol municipals
Places en escoles bressol municipals

Educació i transició al treball
Alumnat matriculat a FP

Educació i entorn  
(Projecte educatiu de ciutat)
Nombre de projectes
Entitats vinculades

2005-2006

1.176
6.405
65%
3.962.078

52
3.304

22.500

56
231

2006-2007

1.462
7.868
75%
4.635.640

57
3.688

23.900

56
232

2007-2008

1.682
11.864
100%
7.021.115

59
3.797

24.354

58
310

2.5. L’acció sociosanitària com a factor d’inclusió 

La situació de dependència d’arrel sociosanitària es configura com un factor important de risc 
de pobresa, en la mesura que una salut precària, combinada amb la posició socioeconòmica, es 
pot erigir en factor explicatiu de determinades situacions de vulnerabilitat social. Aquesta vul-
nerabilitat es concreta principalment en tres col·lectius: les persones grans fràgils i en situació 
de dependència, les persones amb discapacitat i les persones amb malalties de risc social.

Persones grans fràgils en situació de dependència. El suport a aquestes persones —i als seus 
cuidadors i cuidadores— en la realització de les activitats de la vida diària, per tal que man-
tinguin o millorin la seva qualitat de vida en l’entorn afectiu habitual (domicili, família, barri), 
és una de les principals apostes estratègiques de la política social municipal. La traducció 
d’aquesta aposta en xifres assenyala una dinàmica expansiva: des del 2005 la cobertura del 
servei de teleassistència s’ha multiplicat per 6, i la dels serveis d’atenció domiciliària (SAD) 
s’ha doblat. D’altra banda, el 82 % dels programes individuals d’atenció (PIA), signats en el 
desplegament de la LAPAD (Llei d’autonomia personal i atenció a la dependència) al llarg del 
2008, recullen recursos d’atenció al domicili. 
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2006

262

3

81

2007

375

5

178

Entitats adherides

Xarxes d’acció

Entitats a les xarxes

2008

411

6

191

D’aquestes sis xarxes en el marc de l’Acord, les primeres quatre tracten directament amb situa-
cions de pobresa, mentre que les dues darreres ho fan de manera indirecta:

• La Xarxa d’Atenció a Persones sense Sostre. Les 25 organitzacions socials que la integren te-
nen el compromís de concertar l’acció per tal d’acompanyar les persones en situació d’exclusió 
residencial intensa en el seu procés de recuperació de la màxima autonomia personal i els 
vincles socials. La previsió de treball conjunt es resumeix en els següents aspectes més des-
tacables: a) elaborar el catàleg de serveis de la Xarxa d’Atenció a Persones sense Sostre de 
Barcelona; b) treballar el vincle entre les situacions d’exclusió residencial intensa i els pro-
blemes de salut mental, per tal de definir propostes de millora d’atenció; i elaborar indicadors 
conjunts sobre les dades d’actuació dels recursos públics i d’iniciativa social. 

• La Xarxa de Centres Oberts d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. Formada per 15 entitats, 
el compromís adquirit al seu si és millorar la capacitat de resposta de la ciutat en atenció 
socioeducativa per a la infància i l’adolescència en situació de risc social. El producte més 
important de la xarxa és la definició del model de centre obert de Barcelona. 

• La Xarxa d’Inserció Sociolaboral. Amb 47 organitzacions vinculades, aquesta xarxa neix de 
la col·laboració entre els àmbits municipals d’Acció Social i Barcelona Activa, i els agents 
socials que treballen per l’ocupació. Els seus objectius són: a) impulsar un espai de treball 
des del qual definir models d’intervenció envers la inserció laboral de les persones amb més 
dificultats; b) compartir el coneixement, identificar bones pràctiques i impulsar accions in-
novadores; c) amplificar i optimitzar la capacitat dels recursos existents en el conjunt de la 
xarxa.

• La Xarxa b3 – barcelona, beneficis, benestar, de col·laboració entre empreses i entitats socials. 
Hi participen empreses amb projectes de responsabilitat social que col·laboren amb entitats 
d’iniciativa social, mitjançant la mediació de l’Ajuntament de Barcelona. Fins avui, unes 30 

2005

2.009
7.383

205
473

40.479

4.037
9.211

Atenció sociosanitària
Llits
Persones ateses

Atenció en salut mental
Places
Llits
Persones ateses

Drogodependències
Inicis de tractament
Programa de manteniment de metadona

2006

2.058
6.545

247
490

46.411

4.001
8.812

2007

2.078
7.055

296
511

51.627

4.050
8.532

3. LA PARTICIPACIÓ I EL TREbALL EN XARXA EN L’ACCIÓ CONTRA LA PObRESA
Una de les opcions clau de les polítiques municipals contra la pobresa i per la inclusió és en-
fortir la dinàmica d’acció ciutadana. Això implica reforçar la capacitat relacional de l’actuació 
municipal: establir aliances, generar sinergies, coordinar accions i buscar objectius compartits 
entre el govern municipal i el conjunt d’operadors de l’àmbit social. La promoció de les dinà-
miques comunitàries, l’enfortiment de les xarxes socials i la implicació de nous actors consti-
tueixen criteris de relació que comporten concebre la participació no com a simple consulta, 
sinó com a coresponsabilització en les accions que s’han de portar a terme.

Seguint aquest precepte, els canals participatius promoguts per l’Ajuntament s’estructuren en 
tres àmbits d’actuació bàsics: l’Acord ciutadà per una Barcelona inclusiva, l’acció comunitària 
i els consells de participació social.

A. L’Acord ciutadà per una barcelona inclusiva representa un model de treball de caràcter in-
novador, articulat mitjançant modes d’acció horitzontals i intersectorials, en què el vehicle con-
ductor es defineix per la col·laboració mútua. Al llarg dels seus gairebé tres anys d’existència, 
la seva capacitat d’influència i acció ha anat en augment: de 262 a 411 entitats participants, i 
de 3 xarxes d’acció amb 81 entitats participants a 6 xarxes amb 191 organitzacions. 
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Evolució de les subvencions

2005

70 entitats amb suport

271.685 euros

2008

94 entitats amb suport

364.134 euros

2005

1.491.906

1.225.654

2.717.560

100

Convenis 
d’inclusió social

Concerts 
d’inclusió social

TOTAL

base 100

2006

1.969.097

1.262.426

3.231.523

118,9

2007

2.067.551

1.300.300

3.367.851

123,9

2008

3.194.957

2.149.878

5.344.835

196,6

2009

3.354.704

2.826.834

6.181.538

227,4

05/08

+114%

+75%

+ 96%

08/09

+5%

+31%

+ 16%

empreses han impulsat més de 70 projectes de col·laboració amb tota mena d’organitzacions 
vinculades, la major part, a l’Acord ciutadà per una Barcelona inclusiva. En el marc d’aquesta 
xarxa destaca la posada en marxa (maig del 2007) del Banc de Recursos no Alimentaris de 
Barcelona. Les entitats que gestionen aquest banc compten amb 65 empreses que donen els 
seus excedents per tal que siguin distribuïts a més de 150 entitats socials de tota la ciutat. 

• La Xarxa d’Acollida i Interculturalitat. Composta per 89 organitzacions, té com a objectiu 
facilitar l’arrelament de les persones nouvingudes a la ciutat. S’organitza amb la voluntat de 
generar espais compartits d’informació, orientació, assessorament i cobertura de necessitats 
bàsiques a persones i famílies nouvingudes, especialment les que s’instal·len a la ciutat en 
condicions de fragilitat social i relacional.

• La Xarxa de Suport a famílies Cuidadores. Les seves 9 entitats tenen com a objectiu avançar 
en el reconeixement de la tasca que desenvolupen les entitats en el suport a famílies cui-
dadores que atenen persones que pateixen malalties vinculades a processos de pèrdua 
d’autonomia. El seu pla de treball més immediat planteja l’anàlisi de l’estat de salut de les 
persones cuidadores i l’elaboració de guies o catàlegs de recursos disponibles per a aquestes 
persones. L’interès d’aquesta xarxa en termes de prevenció de la pobresa consisteix en el cost 
d’oportunitat —en sentit social i econòmic— que suposa per a les famílies cuidadores fer-se 
càrrec de persones amb necessitats intensives d’atenció. Per aquest motiu és rellevant gene-
rar espais i eines de suport per a aquestes famílies. 

L’Acord ciutadà, doncs, marca un punt d’inflexió en la dinàmica relacional en el sentit de 
la governança. Així ho posa de manifest, a més de l’acció concertada generada, l’increment 
del finançament de l’acció social a la ciutat, i més concretament l’augment de les relacions 
mitjançant convenis o concerts. Efectivament, el 2005 l’Ajuntament va signar 41 convenis i 
concerts d’inclusió, i va donar suport a 70 entitats per mitjà de subvencions, amb una despesa 
total de 2.989.245 d’euros. En el primer trimestre del 2009, els convenis i els concerts signats 
han passat a 69, les subvencions (xifres del 2008) a 94, i la despesa total de l’àmbit relacional 
a 6.545.672 euros, més del doble que el 2005. 
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2005

415

5.167

2006

616

5.325

Entitats vinculades als consells

Persones participants en els consells

2007

780

13.766

4. L’EIX LOCAL-gLObAL EN POLÍTIqUES CONTRA LA PObRESA I PER LA INCLUSIÓ 

Des de l’any 2006, l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania, ha estat desenvolupant una línia de co-
operació amb altres ciutats del món que respon a dos objectius molt estretament relacionats: 
d’una banda, la promoció de polítiques locals innovadores d’inclusió social; de l’altra, l’impuls 
d’una democràcia local de qualitat, amb una potent arrel cívica. Aquests dos objectius s’han 
bastit a partir del lideratge de l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania en tres xarxes internacionals 
de ciutats: 

1 Barcelona manté una molt activa presència a l’organització municipalista mundial més im-
portant, Ciutats i Governs Locals Units (CGLU), i entre altres, lidera i presideix la Comissió 
d’Inclusió Social i Democràcia Participativa (CISDP). Aquesta comissió té per missió aprofun-
dir en les següents qüestions urbanes: a) la resposta institucional dels governs locals a la po-
bresa i l’exclusió mitjançant el disseny de polítiques locals d’inclusió social, b) l’enfortiment 
de la qualitat democràtica mitjançant polítiques de participació ciutadana, i c) el paper 
dels governs locals com a garants dels drets humans a la ciutat. Actualment, la CISDP està 
integrada per més de seixanta ciutats de l’Àfrica, Àsia, Europa, l’Amèrica Llatina i l’Orient 
Mitjà. 

2 L’Ajuntament de Barcelona també és membre de l’associació Amèrica-Europa de Regions i 
Ciutats (AERYC), una entitat que agrupa prop de 100 ciutats, governs regionals, universitats, 
fundacions i centres d’investigació. El propòsit genèric d’aquesta xarxa és l’aprofundiment 
conceptual i de pràctica política en els criteris de govern continguts en el concepte «gover-
nança democràtica territorial». Aquest concepte es refereix a una forma de governar que es 
basa en la gestió relacional o de les interdependències socials a fi de construir de manera 
col·lectiva i coresponsable el desenvolupament humà a les ciutats i les regions. L’aportació de 
Barcelona a aquesta xarxa es basa en la promoció de polítiques socials que abordin situacions 
d’exclusió i pobresa a les ciutats.

b. L’acció comunitària. El treball compartit entre el teixit associatiu i els serveis públics de 
proximitat en l’àmbit del barri, i les iniciatives ciutadanes d’intercanvi i solidaritat amb suport 
municipal configuren l’aportació de les polítiques d’inclusió a l’objectiu global d’una ciutat 
socialment vertebrada, amb una xarxa potent de capital social i ciutadania activa. L’any 2008, 
l’Ajuntament va donar suport a 55 plans i projectes comunitaris i a 39 programes d’intercanvi 
i solidaritat, en els quals es van implicar directament al voltant de 400 entitats. Al llarg del 
període 2005-2008 s’han incorporat al marc municipal per a l’acció comunitària un total d’11 
nous plans i 23 programes d’intercanvi i solidaritat. 

PLANS I PROJECTES COmUNITARIS

Plans 18 plans 148 programes
comunitaris

Projectes
comunitaris 37 projectes 207 activitats
de serveis
socials

55 PLANS I PROJECTES COmUNITARIS

PROgRAmES COmUNITARIS
D’INTERCANvI I SOLIDARITAT

bancs del temps 14 iniciatives 
i xarxes d’intercanvi

Programes
de voluntariat 25 programes
social i bon veïnatge

39 PROgRAmES D’INTERCANvI
I SOLIDARITAT

C. Els consells de participació social. Cal fer referència als consells de Benestar, Gent Gran, 
Poble Gitano, i Gais i Lesbianes, així com a l’Associació Barcelona per l’Acció Social (ABAS). 
Els consells han estat també espais de referència per al desplegament participatiu de les po-
lítiques de cohesió i inclusió socials. El període 2005-2007 ha implicat l’expansió tant de les 
entitats com de les persones que hi han participat: 780 entitats i 13.766 persones, gairebé el 
triple que el 2005. 

En un sentit més qualitatiu, el Grup de Pobresa del Consell Municipal de Benestar Social ha 
estat una peça clau en la promoció i l’elaboració del Programa d’acció contra la pobresa. Aques-
ta implicació va facilitar que el 17 d’octubre de 2008, Dia Internacional per a l’Eradicació de 
la Pobresa, l’Ajuntament i les entitats vinculades a l’Acord ciutadà per una Barcelona inclu-
siva presentessin de manera conjunta la declaració La Barcelona social fa front a la crisi i a 
l’exclusió.
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• Han de garantir l’accés universal als serveis bàsics i la salvaguarda dels drets de ciutada-
nia. S’han d’orientar, doncs, a la transformació de la realitat social d’acord amb els valors 
d’equitat, solidaritat i respecte per les diferències.

• S’han d’orientar a satisfer tant les necessitats per dur una vida autònoma (ocupació de 
qualitat, habitatge digne, formació, serveis de salut) com les relacionades amb el vincle 
social (dimensió relacional i afectiva), que confereixen seguretat vital. 

• Han d’encaixar la diversitat social i el dret a la diferència, amb la promoció de relacions 
igualitàries contra les desigualtats econòmiques, socials i culturals. 

• Han de desenvolupar una política urbanística integradora i respectuosa amb la diversitat 
social que eviti crear concentracions segmentades de població, tant per qüestions socials 
com d’origen etnocultural.

• Han de superar les desigualtats de gènere. Les polítiques de prevenció de l’exclusió han 
de promoure un acord convivencial entre els dos sexes fonamentat en la promoció de 
relacions igualitàries.

3 Barcelona forma part del fòrum d’Afers Socials d’Eurocities. En aquest marc delimita la 
seva contribució als grups de treball de Persones sense Sostre i d’Inclusió Social. Pel que 
fa al primer grup, els treballs fets amb diverses ciutats europees han donat com a resultat 
la publicació del document Bona pràctica en l’atenció a les persones sense sostre. Aquest 
document explicita l’enfocament d’intervenció anomenat «cadena integrada», una estratègia 
consensuada entre les ciutats membres del grup de treball que té com a objectiu prevenir 
situacions que condueixen a l’exclusió residencial. 

Des del 2006, per tant, el grau d’incidència de l’Ajuntament en aquestes xarxes internacionals 
de caràcter social ha seguit una clara tendència a l’enfortiment: 

• D’una banda, la CISDP, amb l’impuls de Barcelona, va aconseguir que el Consell Mundial de 
CGLU, celebrat del 27 al 30 de novembre de 2008 a Istanbul, aprovés per unanimitat un 
document de posició sobre polítiques locals d’inclusió social, Construïm les ciutats inclusives 
del segle xxi. Aquest document presenta les principals pautes polítiques que es recomana 
seguir a les ciutats en el moment de desenvolupar les seves pròpies polítiques d’inclusió i 
superació de la pobresa. Així mateix, té com a objectiu facilitar la posició de CGLU en aquesta 
matèria i orientar la seva interlocució amb altres organitzacions internacionals. Que el Consell 
Mundial de CGLU hagi adoptat el document vol dir que esdevé una referència per a més de 
1.000 ciutats i governs locals d’arreu del món.

• D’altra banda, els dies 1 i 2 de desembre de 2008 Barcelona va ser la seu de la VI Conferèn-
cia d’AERYC, amb el lema «Cohesió social i governança democràtica: per unes regions i ciu-
tats més inclusives». Els debats de la conferència van incloure més de 300 persones del món 
de la política, la gestió i la direcció públiques, l’expertesa tècnica i les entitats socials dels 
àmbits europeu i llatinoamericà. El resultat de les deliberacions s’ha traduït en un seguit de 
recomanacions polítiques que vinculen conceptualment i operativament el procés democràtic 
denominat «governança» a l’acció pública en inclusió social. 

Els continguts resultants de les deliberacions dutes a terme als espais CISDP-CGLU (Construïm 
les ciutats inclusives del segle xxi), AERYC (Document de conclusions de la VI Conferència) i 
el Grup de Treball de Persones sense Sostre d’Eurocities (Bona pràctica en l’atenció social a 
persones sense sostre) constitueixen avui una orientació fonamental de la política local en ma-
tèria d’inclusió, lluita contra la pobresa i governança democràtica al món. A tall d’il·lustració, 
aquests continguts es poden sintetitzar en cinc punts genèrics que caracteritzen les polítiques 
públiques que han d’intervenir per prevenir i atendre les vulnerabilitats socials:
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1. bASES, REPTES I HORITZÓ ESTRATègIC DEL PROgRAmA 

Del conjunt de l’activitat municipal desplegada en atenció a persones en situació de vulnera-
bilitat social, podem destacar els següents quatre elements estratègicament fonamentals per 
definir el Programa d’acció contra la pobresa:

1 L’increment sostingut de la despesa social de l’Ajuntament, que actualment se situa, amb 
550 milions d’euros, en el 30 % del total de la despesa corrent municipal, fet que es conju-
ga amb l’evolució a l’alça del pressupost vinculat als serveis d’inclusió: 121 milions d’euros 
el 2008, xifra que representa un increment del 25 % respecte de l’any 2007, i el 73,3 % 
acumulat des del 2005.

2 El procés de desplegament del nou model de serveis bàsics i el desenvolupament del Con-
sorci de Serveis Socials formen els àmbits de gestió clau dels recursos destinats a garantir 
la inclusió social i la lluita contra la pobresa en un context progressiu d’universalització de 
l’atenció social.

3 L’impuls decidit de la gestió relacional, caracteritzada fonamentalment per la mobilització 
ciutadana que implica les 411 entitats adherides a l’Acord ciutadà per una Barcelona inclusi-
va i les 6 xarxes d’acció actualment operants, amb 191 organitzacions que actuen de manera 
concertada amb l’Ajuntament. 

4 Els tres elements precedents han comportat una significativa major capacitat d’atenció: ac-
tualment hi ha 148.000 persones en risc social vinculades a serveis i itineraris d’inclusió, 
98.000 de les quals als cinc àmbits d’actuació prioritària —persones grans fràgils i en si-
tuació de dependència, situacions d’alta vulnerabilitat i exclusió social intensa, persones 
nouvingudes en procés d’acollida, infància i adolescència en risc social, i persones amb 
discapacitat. 

Partint d’aquesta base, els reptes que afronta el Programa d’acció contra la pobresa es poden 
resumir en els quatre punts següents:

A En la mesura que l’Ajuntament de Barcelona té en la cohesió i la inclusió socials un objectiu 
permanent de l’acció de govern, les polítiques específiques de superació de les situacions de 
pobresa esdevenen una prioritat de l’agenda política. Aquesta és una condició necessària per 
mantenir la ciutat en el camí del desenvolupament humà sostenible i, en conseqüència, en 
una situació idònia pel que fa al progrés econòmic. 

Esquema estructurador de la dimensió propositiva

Iv. LA DImENSIÓ PROPOSITIvA DEL PROgRAmA: 
vALORS, LÍNIES DE TREbALL,  
ObJECTIUS I ACCIONS

 1.  bASES, REPTES I HORITZÓ ESTRATègIC DEL PROgRAmA.

 2.  PRINCIPIS I vALORS RECTORS DE L’ACCIÓ PROgRAmàTICA.

 3.  LÒgICA ESTRATègICA ORIENTADORA DE L’ESTRUCTURA    
  I CONTINgUTS DEL PROgRAmA.

 4.  LÍNIES ESTRATègIqUES.

 5.  DImENSIONAmENT DEL PROgRAmA.

 6.  ObJECTIUS OPERATIUS I ACCIONS ASSOCIADES A LÍNIES
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2. PRINCIPIS I vALORS RECTORS DE L’ACCIÓ PROgRAmàTICA

• Compromís públic i lideratge polític
 La prevenció i l’acció contra la pobresa s’han de fonamentar en un compromís de màxima 

prioritat per part de totes les institucions públiques. A Barcelona, l’Ajuntament ha d’exercir 
el lideratge polític en l’objectiu d’eradicar la pobresa.

• Responsabilitat pública i garantia de drets socials
 Des d’una perspectiva de progrés, cal arrelar el conjunt de les polítiques socials, també les 

d’acció contra la pobresa, en l’esfera dels drets, és a dir, en l’accés al conjunt de serveis i 
prestacions com a dret subjectiu de ciutadania. La garantia d’aquest accés universal s’ha de 
situar en els poders públics.

• Igualtat i redistribució d’oportunitats vitals
 La reducció dels nivells de pobresa relativa requereix una acció pública decidida contra les 

desigualtats de renda. La redistribució ha d’operar més enllà dels ingressos i s’ha de projec-
tar sobre el ventall d’oportunitats que permeten realitzar, en peu d’igualtat, tots els projectes 
vitals.

• Autonomia personal i vinculació social
 Les estratègies redistributives contra la pobresa s’han d’articular amb el valor de 

l’autodeterminació personal, superant qualsevol tipus de paternalisme públic. Així mateix, 
han d’afavorir processos i vincles de caràcter afectiu, veïnal, associatiu i comunitari, com a 
garantia de participació de les persones en xarxes i projectes socials significatius. 

• Entorn comunitari com a font de relacions de solidaritat
 La superació de dinàmiques i situacions de pobresa no només requereix accions públiques 

redistributives i capacitadores, sinó també relacions de solidaritat al més denses possibles, i 
relacions horitzontals de reciprocitat i interacció basades en el suport mutu i en l’articulació 
de capital social.

• Rigor, creativitat i innovació
 Barcelona és una realitat urbana altament dinàmica i complexa; també ho són els riscos 

d’exclusió i els itineraris de superació de la pobresa. La projecció d’alts nivells de solidesa i 
d’expertesa en pràctiques creatives i amb capacitat d’innovació permanent esdevé garantia 
d’èxit de les polítiques contra la pobresa en una ciutat en canvi accelerat. 

b L’Ajuntament de Barcelona ha de vertebrar internament les seves polítiques socials de lluita 
contra la pobresa garantint-ne la transversalitat en la definició i la integralitat de l’acció, 
i ho ha de fer tant conjugant les respostes concretes a les diferents manifestacions de la 
pobresa com adoptant la prevenció com a element clau per disminuir les possibilitats que 
determinades persones i col·lectius derivin en situacions de risc social. En aquest sentit, 
s’han d’enfortir les relacions entre les dimensions economicolaboral, formativa, residencial, 
sociosanitària i relacional de les polítiques socials. 

C Davant el fet que la distribució competencial en l’abordatge de la pobresa concentra en 
l’Estat i la Generalitat les competències clau, és necessari impulsar el lideratge municipal 
en la relació entre administracions, a fi i efecte de guanyar en eficiència en els processos 
d’intervenció pública. 

D Finalment, l’Ajuntament de Barcelona ha de continuar abordant el seu compromís de lluita 
contra la pobresa mobilitzant tots els recursos de què disposa la ciutat amb aquesta fina-
litat. Això implica aprofundir en la capacitat de consens i concertació d’actuacions amb el 
teixit associatiu que opera en l’àmbit de l’exclusió social, sota el precepte fonamental de 
la responsabilitat pública. En aquesta mateixa línia, s’ha de procurar que les mateixes per-
sones vinculades a processos d’atenció social tinguin veu en la definició dels seus propis 
itineraris d’inclusió, en siguin les veritables protagonistes sobre la base de processos reals 
d’apoderament i activació de capacitats.

Aquest conjunt de reptes municipals, que tenen en el desplegament del Programa d’acció 
contra la pobresa l’eina de realització principal, s’emmarquen en un horitzó estratègic definit 
per l’eradicació de la pobresa a la nostra societat. Aquest horitzó requereix reptes compartits i 
concertats entre actors institucionals i socials, i ben especialment per part de les administra-
cions de l’Estat i de la Generalitat, que disposen dels recursos competencials i materials més 
importants. Barcelona es dota de compromisos, prioritats i instruments de lluita per la inclusió 
social, i alhora manifesta el convenciment que el conjunt dels poders públics han d’avançar 
cap a la realització plena del dret a l’existència, sense pobresa, com a dret social de ciutadania. 
Cal, doncs, enfortir el desenvolupament humà, actuar contra les desigualtats, avançar cap a un 
sistema públic de garantia universal de rendes i situar el conjunt de les necessitats humanes 
en l’esfera dels drets. Els valors, les línies estratègiques, els objectius i les accions d’aquest 
programa pretenen ser, per damunt de tot, una aportació en aquesta direcció.
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3. LÒgICA ORIENTADORA DE L’ESTRUCTURA I CONTINgUTS DEL PROgRAmA

L4
qUALITAT

Autonomia 
Vinculació social

Comunitat
Integralitat

Proactivitat-prevenció

Millora permanent
Avaluació
Racionalització 
i optimització 
de processos
Formació

Participació
Suport
Cooperació
Transversalitat
Xarxes

L1
ESTRATègIES 

D’ACCIÓ

L2
CARTERA 

DE SERvEIS

L3
ACTORS

ImPLICATS
Drets socials

Igualtat 
d’oportunitats 

Equitat
Proximitat

Accessibilitat

Coneixement
Planificació

Innovació i creativitat
Intercanvi

Bones pràctiques 

L5
gESTIÓ DEL

CONEIXEmENT

• Transversalitat
 Els processos d’exclusió i de superació de la pobresa són multidimensionals; el seu abordatge 

i tractament, per tant, han de tenir capacitat d’integrar recursos i serveis en el marc de plans 
de treball personals, grupals o comunitaris. Cal també facilitar espais de treball transversal 
entre professionals com a oportunitat per a l’intercanvi, l’aprenentatge i la intervenció con-
junta. 

• Participació, treball en xarxa i coresponsabilitat
 Si l’exclusió precaritza el desenvolupament personal, els programes d’acció contra la pobresa 

han d’activar les persones, habilitar el paper d’aquestes en qualitat d’agents actius del seu 
procés d’incorporació social. Així mateix, la participació implica l’enfortiment de les xarxes 
d’acció social com a nous espais de naturalesa pública compartida, de coresponsabilitat 
entre agents en l’assoliment d’objectius comuns; i també com a espais de gestió creativa de 
conflictes, en la mesura que constitueixen oportunitats d’aprenentatge social. La cultura de 
la governança democràtica i pluralista esdevé, en l’acció per la inclusió social, el contrapunt 
necessari a les formes de govern tradicional. 

• qualitat i millora permanent
 Els serveis i les accions contra la pobresa han d’aspirar a alts nivells de qualitat, amb proces-

sos de treball i prestació oberts a dinàmiques de millora continuada basada en instruments 
de formació i aprenentatge permanent. 
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5. DImENSIONAmENT DEL PROgRAmA

      5 LÍNIES ESTRATègIqUES

      20 ObJECTIUS OPERATIUS

      55 ACCIONS

A

b

C

ObJECTIUS

4

4

5

4

3

20

ACCIONS

8

21

12

8

6

55

LÍNIES ESTRATègIqUES

LÍNIES ESTRATègIqUES 1

LÍNIES ESTRATègIqUES 2

LÍNIES ESTRATègIqUES 3

LÍNIES ESTRATègIqUES 4

LÍNIES ESTRATègIqUES 5

TOTAL

L’acció programàtica que configura aquest marc d’intervenció en l’àmbit de la prevenció i la 
lluita contra la pobresa s’articula al voltant de tres eixos estratègics principals que, en la seva 
intersecció, constitueixen el nucli central de la planificació dissenyada. Aquests tres eixos són 
les estratègies d’acció, la cartera de serveis i l’univers global d’actors que participen en l’acció 
contra la pobresa a la ciutat. Els eixos centrals interaccionen amb uns altres dos, el de la qua-
litat i el de la gestió del coneixement, que aporten estratègies, mètodes i eines pertinents per 
desenvolupar el model d’acció pel qual s’ha optat.
 
Les diferents línies estratègiques estructuradores del programa s’alimenten d’un conjunt de 
principis i valors que orienten una determinada visió i un model polític i tècnic que ha de dirigir 
l’acció programàtica en l’àmbit de la lluita contra la pobresa i, sempre, sota els referents gene-
rals de la manera com es defineix globalment l’acció social a la ciutat. En conjunt, el que dóna 
consistència i coherència interna al programa és l’articulació de tots els objectius i el conjunt 
d’accions que deriven de cada línia estratègica. Sota el marc d’uns objectius generals i comuns, 
cada línia estratègica activa de forma coordinada i integrada un seguit d’objectius i fites singu-
lars que, en connectar-se amb els que es despleguen en altres línies estratègiques, en conjunt 
generen sinergies i doten de potència i eficàcia el desenvolupament programàtic.

4. LES LÍNIES ESTRATègIqUES DEL PROgRAmA

• Atenció integral a persones i famílies en situació de vulnerabilitat i pobresa, basada en 
l’apoderament, l’autonomia personal i la vinculació social; així com en el caràcter preven-
tiu, comunitari i activador dels recursos que s’ofereixen.

• Impuls al treball transversal i l’atenció territorialitzada com a estratègies fonamentals 
contra la pobresa, en un marc de responsabilitat pública i garantia dels drets socials.

• Treball integrat i cooperació entre institucions i agents socials en el marc d’una xarxa de 
responsabilitat pública de prevenció i atenció a la pobresa.

• qualitat i millora permanent de les estratègies, serveis i recursos en l’àmbit de l’acció 
contra la pobresa.

• gestió del coneixement com a base estratègica en la definició i l’aplicació d’una acció 
local orientada a la inclusió social i la superació de la pobresa. 
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 1.b.2. Enfortir i ampliar les respostes municipals contra les situacions de vulnerabilitat vin-
culades al gènere i al cicle de vida: dispositius per superar l’exclusió socioeconòmica i rela-
cional de les dones, i prestacions i serveis per combatre la pobresa infantil i de les persones 
grans. 

C Promoure la detecció de factors de risc generadors de situacions de vulnerabilitat i pobresa, 
i desenvolupar accions de caràcter preventiu.

 Accions
 1.c.1. Dissenyar un sistema únic de criteris i instruments a escala de ciutat, que permeti 

tipificar, de forma àgil i dinàmica, el conjunt de factors de risc generadors de vulnerabilitat i 
pobresa. 

 
 1.c.2. Enfortir el conjunt de serveis de proximitat de tipus preventiu orientats a intervenir 

en situacions de fragilitat; en especial, famílies vulnerables amb infància en risc i persones 
grans o en situació de dependència que viuen soles. 

  
D Potenciar i activar els recursos de l’entorn comunitari generadors de suports i noves oportu-

nitats vitals per a les persones en risc o situació de vulnerabilitat i pobresa.

 Accions
 1.d.1. Desenvolupar projectes comunitaris a tots els centres de serveis socials orientats a 

convertir la xarxa d’agents veïnals i socials de cadascun dels 73 barris de Barcelona en esce-
naris de detecció i prevenció de situacions de vulnerabilitat i pobresa.

 1.d.2. Ampliar i enfortir el suport públic als plans comunitaris i projectes de solidaritat 
(bancs del temps, xarxes d’intercanvi, programes de bon veïnatge i voluntariat social) com a 
marcs en què desplegar accions de suport a persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat 
i pobresa a cada barri de la ciutat.

6. ObJECTIUS OPERATIUS I ACCIONS ASSOCIATS A LÍNIES ESTRATègIqUES

• Línia estratègica 1 
 Atenció integral a persones i famílies en situació de vulnerabilitat i pobresa, basada en el 

reconeixement de drets, l’apoderament, l’autonomia personal i la vinculació social; així 
com en el caràcter preventiu, comunitari i activador dels recursos que s’ofereixen.

ObJECTIUS OPERATIUS

A garantir una atenció personalitzada basada en les potencialitats de les persones i les famílies 
en situació de vulnerabilitat i pobresa, així com en la màxima articulació dels suports i els 
serveis implicats, per tal d’afavorir itineraris d’inclusió, des de la lògica de l’apoderament i 
l’autonomia.

 Accions
 1.a.1. Establir, en el marc dels serveis socials bàsics, un pla de suport personal-familiar que 

ha d’implicar en tot cas l’assignació d’un professional de referència i d’un itinerari integral 
d’atenció acordat amb cada persona beneficiària. Tindran dret a accedir al pla de suport 
personal-familiar totes les persones en situació de vulnerabilitat i pobresa ateses pels serveis 
socials. 

 
 1.a.2. Revisar els circuits actuals d’atenció interserveis (tant d’àmbit de ciutat com terri-

torials) i dissenyar protocols de derivació i seguiment compartit dels itineraris de suport i 
inclusió de persones i famílies vulnerables. Aquests protocols han de garantir trajectòries de 
continuïtat entre serveis bàsics i especialitzats. 

b Potenciar les accions de suport als grups familiars vulnerables i a les persones en les etapes 
més fràgils del cicle de vida, adoptant una perspectiva global de gènere, per tal de prevenir i 
atendre situacions de risc social i de pobresa. 

 Accions
 1.b.1. Activar d’una manera àgil noves respostes de suport a famílies vulnerables en funció 

de la seva estructura, en especial mares soles; per situacions de crisi o de ruptura, i amb 
dificultats per fer front a necessitats bàsiques, sobretot en els àmbits de l’alimentació i 
l’habitatge.
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• Prestacions econòmiques i serveis d’urgència social
 2.b.2. Establir un suport econòmic d’inclusió, en el marc dels plans de suport personal-fami-

liar, com a prestació econòmica dels serveis socials orientada a fer front a les necessitats bà-
siques no cobertes. El suport econòmic d’inclusió serà el resultat de redefinir, redimensionar 
i unificar els criteris de baremació, accés i cobertura dels actuals ajuts, amb especial atenció 
als perfils de nova necessitat i a la població afectada per situacions de crisi econòmica.

 2.b.3. Consolidar i enfortir la Central d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona, i el 
conjunt de serveis que han de garantir l’atenció a les necessitats bàsiques urgents de perso-
nes vulnerables.

• Atenció a persones en situació de pobresa i exclusió severa
 2.b.4. Consolidar el model d’atenció a persones sense sostre i ampliar progressivament els 

equips i els recursos existents, per tal d’arribar a un mínim de 1.500 places d’acolliment 
nocturn i atenció diürna el 2011. 

• Serveis d’acollida a persones nouvingudes en situació de fragilitat
 2.b.5. millorar els dispositius d’inclusió social i relacional de les persones nouvingudes en 

risc d’exclusió: adaptar el SAIER (Servei d’Atenció a Immigrants Estrangers i Refugiats) —su-
port jurídic i documental, necessitats bàsiques, inserció, serveis lingüístics, etc.— i el con-
junt de serveis d’acollida i interculturalitat a les noves necessitats del col·lectiu; enfortir les 
xarxes socials d’acollida territorials i de ciutat; i consolidar el programa d’acompanyament al 
reagrupament familiar.

 HAbITATgE
 2.b.6. Constituir un fons públic d’habitatge de lloguer social destinat a atendre, en primer 

lloc, les situacions d’emergència social per pèrdua de l’habitatge i que requereixen una ac-
tuació residencial immediata, i, en segon lloc, les situacions de vulnerabilitat social i econò-
mica. El fons, format inicialment per la rotació d’uns 3.000 habitatges de promoció pública, 
s’haurà incrementat en 400/500 el 2016.

 2.b.7. Incrementar el parc d’habitatge dotacional vinculat a l’acció contra la pobresa i la vul-
nerabilitat social, integrat pel programa de gent gran i les noves reserves destinades a perso-
nes i famílies vulnerables, persones amb discapacitat i dones víctimes de violència masclista. 
Aquest parc haurà de tenir 1.000 habitatges el 2011 i 3.000 habitatges el 2016.

 2.b.8. Constituir una xarxa única d’habitatges d’inclusió, integrada pel programa municipal 
i pels pisos gestionats per entitats socials. La xarxa haurà de disposar de 250 habitatges el 
2011 i 350 habitatges el 2016.

 

• Línia estratègica 2 
 Impuls del treball transversal i l’atenció territorialitzada com a estratègies fonamentals 

contra la pobresa, en un marc de responsabilitat pública i garantia dels drets socials.

ObJECTIUS OPERATIUS

A Dotar de marcs estables i sòlids l’acció municipal intersectorial contra la pobresa, per tal 
d’orientar objectius de manera proactiva, incrementar les capacitats de resposta i realitzar les 
avaluacions necessàries. 

 Accions
 2.a.1. Dissenyar i actualitzar permanentment un catàleg únic que vinculi tots els serveis mu-

nicipals orientats a la prevenció i l’acció contra la pobresa, i que permeti, des d’un marc de 
globalitat i coresponsabilitat, definir les condicions d’accés, els continguts i les connexions 
entre serveis.

 2.a.2. Crear una taula tècnica permanent per tal d’impulsar projectes intersectorials d’acció 
contra la pobresa i fer el seguiment de les accions que cadascuna de les àrees municipals 
despleguen en aquest àmbit. 

b vincular les estratègies d’acció social contra la pobresa als recursos d’inclusió que operen 
en els àmbits de l’habitatge, l’ocupació, l’educació i la salut, per tal d’articular respostes 
apropiades en funció dels perfils emergents que presenten les persones en risc o situació de 
pobresa. 

 Accions
 SERvEIS SOCIALS
• Serveis de cobertura de necessitats bàsiques
 2.b.1. Dissenyar un sistema integral i diversificat de recursos orientats a garantir la plena co-

bertura de les necessitats alimentàries, que incorpori els serveis de menjador social i la resta 
de programes municipals d’alimentació, les prestacions econòmiques, les vies de captació 
d’excedents, els acords de col·laboració amb els agents privats i les xarxes de distribució so-
cial d’aliments.
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C Consolidar i ampliar la regulació de beneficis socials tant en matèria de fiscalitat com de 
preus de serveis i d’accés a equipaments, per tal de reduir els nivells de despesa domèstica i 
quotidiana de persones i famílies vulnerables.

 2.c.1. Consolidar i ampliar el sistema de bonificacions en la fiscalitat municipal per a perso-
nes i famílies socialment vulnerables.

 2.c.2. Avançar en els sistemes de tarifació social pel que fa a serveis i subministraments 
bàsics i en el transport públic. 

D Enfortir l’acció contra la pobresa de caràcter territorial, d’àmbit de districte i de barri, priorit-
zant les respostes de proximitat i revisant, sobre la base dels indicadors socials de cada zona, 
els serveis disponibles i els necessaris.

 Accions
 2.d.1. Incorporar als plans d’acció social territorials (PAST) un àmbit garantit d’accions i 

serveis de proximitat contra la pobresa, definit sobre la base del diagnòstic de cada districte 
i barri de la ciutat, en el marc dels criteris i els objectius generals establerts en el Programa 
d’acció contra la pobresa.

• Línia estratègica 3 
 Treball integrat i cooperació entre institucions i agents socials en el marc d’una xarxa de 

responsabilitat pública de prevenció i atenció a la pobresa

ObJECTIUS OPERATIUS

A generar marcs estables de cooperació interinstitucional per definir i revisar permanentment 
estratègies d’acció contra la pobresa.

 Accions
 3.a.1. Enfortir el paper del Consorci de Serveis Socials de barcelona, tant pel que fa a l’àmbit 

de planificació general com de prestació de serveis d’atenció especialitzada, en les estratè-
gies d’acció contra la pobresa.

 INSERCIÓ SOCIOLAbORAL
 2.b.9. Posar en marxa, en el marc del Pacte per l’ocupació de qualitat, una estratègia d’inclusió 

laboral de persones en situació de pobresa i exclusió, acordada entre Barcelona Activa i Acció 
Social i Ciutadania.

 2.b.10. Acomplir els objectius del programa de contractació socialment responsable per tal 
de generar ocupació entre col·lectius en risc per mitjà d’empreses d’inserció social. 

 2.b.11. Ampliar els recursos de conciliació de la vida laboral i familiar, així com els progra-
mes de nous usos del temps, potenciant iniciatives en l’àmbit comunitari per tal de generar 
pautes d’inserció laboral en benefici de persones socialment vulnerables.

 EDUCACIÓ
 2.b.12. Consolidar el model de garantia universal de beques menjador a les escoles de la 

ciutat

 2.b.13. Avançar, en el marc de la renda d’inclusió i d’altres programes de prestacions econò-
miques, cap a la plena cobertura pública de les despeses en activitats extraescolars per a les 
famílies en risc o situació de pobresa. Implicar-se activament i donar suport municipal als 
programes de socialització de llibres i material escolar.

 2.b.14. Impulsar el programa de suport i garantia d’accés al lleure socioeducatiu d’infants i 
adolescents vulnerables. Ampliar el sistema d’ajuts socials vinculat al programa de vacances 
d’estiu per garantir-hi l’accés de totes les famílies en risc o situació de pobresa. 

 SALUT 
 2.b.15. Enfortir i consolidar els programes d’acció conjunta entre serveis socials i les xarxes 

de salut mental i d’atenció a les drogodependències, per tal de millorar l’atenció a persones 
en situació de vulnerabilitat i pobresa afectades per aquestes problemàtiques.

 2.b.16. Definir una línia de treball i de projectes pilot orientats al suport social i relacional de 
col·lectius fràgils o en situació de dependència en el marc de l’atenció sociosanitària.
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C generar marcs d’elaboració conjunta d’estratègies, intercanvi i cooperació amb altres ajunta-
ments i actors socials vinculats a l’acció contra la pobresa als municipis de l’àrea metropoli-
tana de barcelona.

 Accions
 3.d.1. Crear una taula intermunicipal, impulsada per l’Ajuntament de Barcelona, que generi 

un espai compartit de treball amb els municipis de l’Àrea Metropolitana, per tal d’impulsar, 
intercanviar i coordinar estratègies d’acció contra la pobresa i, en especial, criteris comuns 
amb relació a col·lectius itinerants i persones afectades per processos d’exclusió severa.

D Consolidar Barcelona com a referència en polítiques locals d’inclusió i acció contra la po-
bresa, garantint la presència i el lideratge de la ciutat en les xarxes internacionals més signi-
ficatives.

 Accions
 3.e.1. Consolidar el període de presidència de la Comissió d’Inclusió Social i Democràcia Par-

ticipativa de CGLU, i enfortir els compromisos en la promoció global de polítiques d’inclusió 
social i en la consecució dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni.

 3.e.2. Dissenyar un portal web com a eina de comunicació i transferència de pràctiques i 
coneixements entre ciutats d’arreu del món, i posar en marxa, dins CGLU, l’Observatori Inter-
nacional de Polítiques Locals d’Inclusió Social.

 3.e.3. Consolidar la participació de l’Ajuntament de Barcelona en el fòrum d’Acció Social 
d’Eurocities a través dels grups de treball d’atenció a persones sense sostre i d’inclusió so-
cial.

 3.a.2. Establir un acord, integrat en el conveni marc de serveis socials entre la Generalitat 
de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, per tal d’incrementar de manera sostinguda els 
recursos econòmics orientats a l’acció contra la pobresa a la ciutat.

 3.a.3. Enfortir els projectes interinstitucionals d’inclusió social avui en marxa. Establir espais 
estables de coordinació entre el programa municipal d’acció contra la pobresa i els programes 
d’intervenció amb col·lectius vulnerables dels diferents departaments de la Generalitat. 

 3.a.4. Participar plenament l’Ajuntament de Barcelona en el Pla per a la inclusió i la cohesió 
social de Catalunya. I col·laborar plenament l’Ajuntament de Barcelona amb l’Observatori de 
la Pobresa, la Inclusió i la vulnerabilitat Social, impulsat pel Departament d’Acció Social i 
Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.

b fomentar la participació del conjunt de les organitzacions socials, en el marc d’una xarxa de 
responsabilitat pública, en una estratègia compartida de ciutat d’acció contra la pobresa.

 Accions
 3.b.1. Consolidar, en el marc de l’Acord ciutadà per una Barcelona inclusiva, les xarxes 

d’acció que intervenen de forma directa en l’àmbit de la vulnerabilitat social i la pobresa: la 
Xarxa d’Atenció a Persones sense Sostre, la Xarxa d’Inserció Sociolaboral, la Xarxa de Centres 
Oberts d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, i la Xarxa d’Acollida i Interculturalitat. Am-
pliar fins a 10 les xarxes d’acció en l’horitzó del 2011. 

 3.b.2. Consolidar els projectes singulars de cooperació entre entitats i l’Ajuntament, dins 
l’Acord ciutadà, vinculats a l’acció contra la pobresa. Enfortir, sobretot, el banc de Productes 
no Alimentaris de barcelona. 

 3.b.3. Fer el seguiment i l’avaluació del desplegament dels compromisos i les prioritats com-
partides per les organitzacions socials i l’Ajuntament que, integrades en el marc estratègic 
per l’acció social, es focalitzen en l’àmbit de l’acció contra la pobresa.

C Enfortir de manera sostinguda el suport municipal al teixit d’entitats socials que treballen en 
l’àmbit de l’acció contra l’exclusió i la pobresa.

  Accions
  3.c.1. Ampliar progressivament i consolidar, en el marc de l’Acord ciutadà per una Barce-

lona inclusiva, la línia de concerts, convenis i subvencions a la xarxa d’entitats socials amb 
projectes de prevenció i atenció de col·lectius en situació de vulnerabilitat. Avançar de forma 
efectiva cap a convenis programa amb les entitats que dotin de solidesa, estabilitat i qualitat 
les relacions establertes entre l’Ajuntament i els actors del tercer sector social. 
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 Accions
 4.c.1. Elaborar, de manera consensuada entre els diferents actors que intervenen en l’acció 

contra la pobresa, els criteris bàsics de qualitat associats a la prestació de serveis i recursos 
en aquest àmbit.

 4.c.2. Adequar els mecanismes d’opinió, suggeriment i reclamació en els serveis municipals 
a les característiques diverses de les persones vulnerables o en situació de pobresa.

  
D Potenciar processos de capacitació i reciclatge dels professionals i altres actors socials que 

treballen en l’acció contra la pobresa. 

 Accions
 4.d.1. Dissenyar i executar accions formatives conjuntes en què participin els diferents agents 

que intervenen en l’acció contra la pobresa, per tal d’afavorir una actuació basada en criteris 
compartits i una adequació de les pràctiques a l’evolució del fenomen i dels perfils poblacio-
nals afectats.

• Línia estratègica 5 
 Gestió del coneixement com a base estratègica en la definició i l’aplicació d’una acció 

local orientada a la inclusió social i la superació de la pobresa.

ObJECTIUS OPERATIUS

A generar mecanismes de coneixement de la realitat social i la seva evolució, des del punt de 
vista dels factors generadors i mantenidors de situacions de pobresa a la ciutat.

 Accions 
 5.a.1. Definir i difondre, en el marc de l’Observatori Social Barcelona, un programa d’estudis i 

investigacions aplicades en l’àmbit de l’acció contra la pobresa i l’exclusió social a Barcelona.

 5.a.2. Implantar i consolidar, en el marc del Pla de sistemes d’informació d’acció social, 
eines de gestió de la informació que aportin, de forma permanent, coneixement sobre les 
necessitats i les demandes socials a la ciutat, i sobre l’impacte de les respostes per fer front 
a la vulnerabilitat i la pobresa.

• Línia estratègica 4 
 Qualitat i millora permanent de les estratègies, els serveis i els recursos en l’àmbit de 

l’acció contra la pobresa.

ObJECTIUS OPERATIUS

A Orientar els processos de prevenció i atenció a la pobresa a partir d’estratègies i instruments 
que facin viable la millora permanent.

 Accions
 4.a.1. Crear un sistema de suport metodològic per als professionals municipals, integrat per 

protocols i guies tècniques, que els orienti en la sistematització dels itineraris de suport a 
persones vulnerables.

 4.a.2. fer la supervisió i el seguiment dels plans de suport personal-familiar desenvolu-
pats des dels serveis socials bàsics per tal d’avaluar-ne el grau d’assoliment dels objectius 
d’inclusió social, i estudiar estratègies i recursos complementaris associats a aquesta fita.

 4.a.3. Dissenyar i implantar mesures de gestió orientades a simplificar, agilitar i estandardit-
zar els processos de tramitació de recursos de suport a persones vulnerables o en situació de 
pobresa, per tal de garantir la màxima immediatesa i eficàcia en la resposta.

b Impulsar una cultura d’avaluació compartida de polítiques i accions entre els diferents actors 
de la xarxa.

 4.b.1. Generar un sistema de criteris i instruments per fer l’avaluació compartida de les es-
tratègies de prevenció i atenció a la pobresa.

 4.b.2. Articular mecanismes de suport i acompanyament a les entitats per tal que desenvolu-
pin els seus propis processos d’avaluació.

C generar mecanismes que permetin avaluar i mesurar la satisfacció de les persones ateses en 
l’àmbit de l’acció contra la pobresa, i saber quina és l’avaluació que aquestes persones fan 
dels serveis que han rebut.
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7. DECàLEg D’ACCIONS PRIORITàRIES (fITXES DESCRIPTIvES A L’ANNEX 1)

En el conjunt global de l’acció programàtica dissenyada, s’identifiquen, sobre la base de l’anàlisi 
de necessitats que s’ha dut a terme, les accions prioritàries següents:

 1.  Sistema integral de cobertura de necessitats alimentàries    
  (inclou programa d’alimentació social de persones grans vulnerables).

 2.  Suport econòmic d’inclusió i serveis d’urgència social.

 3.  Sistema de suport social i formatiu a les persones en situació d’atur

 4.  Programa d’inclusió laboral de persones en situació de pobresa   
  i exclusió.

 5.  Estratègies d’inclusió residencial:
  - Habitatges d’emergència social i noves modalitats d’habitatge    
   dotacional. 
  - Xarxa única d’habitatges d’inclusió.

 6.  Ajuts i beques a famílies vulnerables per a activitats socioeducatives.

 7.  Desplegament del Programa municipal de centres oberts d’infància.

 8.  Centre d’atenció integral a persones drogodependents en situació   
  d’exclusió. 

 9.  Increment d’equipaments i places d’atenció a persones sense sostre.

 10.  Ampliació fins a 10 de les xarxes d’acció en el marc de l’Acord 
  ciutadà (inclou l’increment del nombre i la dotació dels convenis   
  per a la inclusió amb entitats socials).

b fonamentar la planificació de l’acció social territorial contra la pobresa en l’estudi rigorós 
i permanent de la realitat de cada zona, tant de les necessitats socials com de l’oferta de 
recursos existent. 

 Accions
 5.b.1. Dissenyar un sistema comú d’indicadors per fer l’anàlisi diagnòstica que ha d’orientar 

el conjunt d’iniciatives d’acció contra la pobresa que han d’incloure els plans d’acció social 
territorials (PAST).

 5.b.2. Elaborar i actualitzar d’una manera dinàmica un mapa de serveis i recursos de pre-
venció i atenció a la pobresa, en l’àmbit de ciutat i de cada territori (districte o barri), a la 
disposició dels professionals, les entitats i la ciutadania.

C Promoure la innovació i la introducció de fórmules creatives d’acció contra la pobresa a bar-
celona implantant mecanismes de socialització i difusió de bones pràctiques.

 Accions
 5.c.1. Crear i difondre, sobre la base de criteris compartits, un banc de bones pràctiques 

a l’entorn d’iniciatives d’inclusió i lluita contra la pobresa portades a terme pels diferents 
actors i territoris. Possibilitar la comparació de resultats i la transferència de les millors pràc-
tiques. 

 5.c.2. Crear, en el marc del grup de Treball de Pobresa del Consell municipal de benestar 
Social, un espai permanent de debat, intercanvi i construcció de visions compartides entre 
tots els actors que treballen en l’àmbit de la vulnerabilitat i la pobresa, per tal de canalitzar 
el saber col·lectiu generat cap a les institucions (formulació de propostes) i cap a l’opinió 
pública (amb objectius de sensibilització).
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qUADRE RESUm

55

26

29

10

100%

47%

53%

18%

Total d’accions

Accions en curs

Noves accions

Accions prioritàries

9. ASPECTES ORgANITZATIUS vINCULATS A L’EXECUCIÓ DEL PROgRAmA

La posada en pràctica efectiva de les accions del programa requereix la creació d’un seguit 
de condicions polítiques i organitzatives que en facin viable la implementació, el seguiment, 
l’avaluació i la reprogramació. La complexitat organitzativa relativa a l’execució del Programa 
d’acció contra la pobresa consisteix sobretot en el seu caràcter transversal i en la necessitat 
d’articular tot un seguit d’estratègies i mecanismes que facin possible el treball conjunt a di-
ferents nivells que proposa el programa. Pendents de definir amb més detall aquests requeri-
ments organitzatius, assenyalem aquí alguns elements clau que cal considerar:
Un compromís formal i permanent de coresponsabilitat de les diferents àrees municipals que es 
tradueixi en mesures concretes i pràctiques de facilitació del treball conjunt.

• Un lideratge polític clarament reconegut i un lideratge tècnic que, des d’una perspectiva de 
globalitat, dirigeixi el procés d’implementació i avaluació del programa, i articuli el conjunt 
de contribucions.

• Una identificació de la responsabilitat tècnica de cadascun dels projectes i els processos que 
proposa desplegar el programa.

• Una arquitectura d’espais de treball coherent i viable que, juntament amb un altre tipus 
d’estratègies, col·labori a la coordinació i el seguiment del conjunt de línies d’acció que in-
tegren el programa.

8. TIPOLOgIA D’ACCIONS 

Línies estratègiques

a	 a1	 •
	 a2	 	 •
b	 b1	 	 •
	 b2	 •
c	 c1	 	 •
	 c2	 •	 	 •
d	 d1	 •
	 d2	 •

a
	 a1	 	 •

	 a2	 	 •
	 b1	 	 •	 •
	 b2	 	 •	 •
	 b3	 •	 	 •
	 b4	 •
	 b5	 •	 	 •
	 b6	 •	 	 •
b	 b7	 	 •	 •
	 b8	 	 •	 •
	 b9	 •
	 b10	 •
	 b11	 •
	 b12	 •
	 b13	 •	 •
	 b14	 •	 •
	 b15	 	 •
c	 c1	 	 •
	 a1	 	 •
a	 a2	 •
	 a3	 	 •

b
	 b1	 •	 	 •

	 b2	 	 •
c	 c1	 •
d	 d1	 	 •
	 e1	 •
e	 e2	 	 •
	 e3	 •
	 a1	 	 •
a	 a2	 	 •
	 a3	 	 •

b
	 b1	 	 •

	 b2	 	 •
c	 c1	 	 •

a
	 a1	 •

	 a2	 •

b
	 b1	 	 •

	 b2	 	 •

c
	 c1	 	 •

	 c2	 •

Objectius Accions

grau  
implantació  

accions

En curs
(totalment o
parcialment)

Noves Caràcter
prioritari

L1

Atenció integral i perspectiva  

preventiva i comunitària

L2

Treball transversal  

i atenció territorialitzada

L3

Participació, cooperació 

i acció en xarxa i concertada

L4

qualitat i millora permanent

L5

gestió del coneixement
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L’avaluació del programa s’haurà de basar en un conjunt de mesures de monitorització que per-
meti captar i tractar de forma àgil i fiable tota la informació que ha de proveir l’exercici avalua-
tiu. En aquest sentit, s’aprofitaran al màxim els recursos i els mitjans que des del punt de vista 
d’accés a dades generades pel sistema d’atenció social municipal ens aporta el desplegament 
del Pla de sistemes d’informació d’Acció Social.

Es fixarà també un calendari avaluatiu del programa que tindrà en compte els temps avalua-
tius dels altres referents programàtics amb els quals es vincula el Programa d’acció contra la 
pobresa. 

L’exercici avaluatiu associat al programa servirà per elaborar informes periòdics i una memòria 
anual que informi, en tot moment, sobre el grau d’acompliment de les mesures d’acció que 
es volen desenvolupar en el marc del programa, sobretot de les que s’identifiquen com a prio-
ritàries. Aquests productes comunicatius s’hauran de constituir en una eina de reflexió i de 
treball per als principals actors implicats en la lluita contra la pobresa a la ciutat, als quals 
s’adreçaran d’una manera preferent. 

Es proposa crear dues estructures de treball amb una funció directiva respecte del desenvolu-
pament del programa:

• Una comissió política interàrees per fer el seguiment del programa. 
• Una taula tècnica transversal per impulsar el programa. 

Tant la comissió com la taula seran convocades i coordinades pels responsables respectius de 
l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania, i en formaran part representants de totes les àrees munici-
pals implicades en les accions i una representació dels districtes de la ciutat. 

• Un sistema de gestió de la informació i documental comú a totes les àrees municipals impli-
cades en el programa que en faciliti el seguiment i l’avaluació.

• Un sistema de nexes permanents amb estructures participatives que treballen en l’àmbit de 
l’acció contra la pobresa (principalment el Grup de Pobresa i la Permanent del Consell Mu-
nicipal de Benestar).

10. SEgUImENT I AvALUACIÓ DEL PROgRAmA

Es dissenyarà un sistema d’indicadors per poder fer una avaluació rigorosa i permanent del 
programa, des del punt de vista de l’assoliment dels objectius que configuren tant cadascuna 
de les línies estratègiques com la globalitat del programa. Aquests indicadors tindran una di-
mensió quantitativa i qualitativa, i s’orientaran en tot moment a integrar la visió i la valoració 
dels diferents actors implicats en el programa i de les persones ateses en aquest marc planificat 
d’acció. 
Hi ha uns altres dos elements bàsics que s’han d’avaluar, que són el grau de consistència 
interna del programa (des del punt de vista de l’articulació, els vincles i les sinergies desenvo-
lupades en el marc del conjunt d’acció que és el programa) i, a més d’aquesta perspectiva de 
vinculació interna, l’alimentació mútua entre el Programa d’acció contra la pobresa i la resta de 
programes desplegats en el marc del Pla per a la inclusió social de Barcelona.

• Programa municipal per a la gent gran.
• Programa municipal d’atenció social a persones sense sostre.
• Programa municipal per a les famílies.
• Programa municipal per a la infància i l’adolescència. 
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2. INvERSIÓ

Habitatge dotacional per a col·lectius vulnerables

Centres oberts d’infància i adolescència en risc

Centres d’atenció a persones en exclusió severa

2009-2011

36.750.000 euros

3. INCREmENTS

El Programa d’acció contra la pobresa implica, l’any 2009, un increment net de 15.206.101 
euros de despesa amb relació a l’any 2008, xifra que representa un augment del 39,8 % dels 
fons municipals directament vinculats a l’acció contra la pobresa.

Sistema integral de cobertura  
de necessitats alimentàries

Prestacions econòmiques i serveis 
d’urgència social

Inclusió laboral i suport social 
a persones en atur

Habitatges d’emergència, dotacionals 
i d’inclusió

Prestacions i serveis socioeducatius 
contra la pobresa infantil

Equipaments i serveis 
per a persones sense llar

Suport a les entitats de l’Acord ciutadà 
per una barcelona inclusiva

TOTAL

Despesa
2008

3.085.770  e

5.798.300 e

8.036.000 e 

1.243.300 e

6.480.197 e

8.083.693 e

5.344.835 e

38.072.095 e

Programa d’acció
contra la pobresa 2009

4.824.433 e 

8.197.292 e

11.973.139 e

1.844.000 e

9.810.099 e

10.479.804 e

6.149.429 e

53.278.196 e

v. ELS RECURSOS ECONÒmICS DEL PROgRAmA

1. DESPESA

ACCIONS PRIORITàRIES

Sistema integral de cobertura 
de necessitats alimentàries

Suport econòmic d’inclusió
Prestacions i serveis d’urgència social

Suport social i formatiu a persones 
en situació d’atur

Inclusió laboral de persones vulnerables

Habitatge per a persones 
i famílies vulnerables

Xarxa única d’habitatges d’inclusió

Ajuts i beques per a activitats 
socioeducatives

Centres oberts d’infància i adolescència

Centre integral per a persones 
drogodependents en situació d’exclusió

Equipaments d’atenció a persones 
sense sostre

Xarxes i convenis d’inclusió 
amb entitats socials

TOTAL

TOTAL 2009-2010

2009

4.824.433 e 

8.197.292 e

5.557.118 e 

6.416.021 e

1.156.000 e

688.000 e

9.665.672 e

144.427 e

---- 

10.479.804 e

6.149.429 e 

53.278.196 e

2010

5.708.775 

8.697.929 e

5.812.570 e 

6.702.021 e

1.256.000 e

896.000 e 

9.915.672 e

699.334 e

1.173.000 e

10.979.804 e 

6.299.429 e 

58.140.534 e

111.418.730 e
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ANNEX 1: 
fITXES DESCRIPTIvES DE LES ACCIONS PRIORITàRIES

Els programes i els serveis que presenten els increments més importants són els següents:

• Els serveis de cobertura alimentària 
• Els ajuts econòmics a les famílies vulnerables 
• Els serveis d’atenció a les urgències socials
• Els programes de formació i inserció laboral de persones en atur
• Els habitatges d’emergència i d’inclusió
• Les beques menjador i les beques per a activitats de lleure educatiu
• Els centres oberts d’infància i adolescència en risc
• Els centres d’atenció integral a persones en exclusió severa
• Els convenis d’inclusió amb entitats socials

En síntesi, els 15,2 milions d’euros addicionals el 2009, els 111,4 milions d’euros de despe-
sa (2009-2010) i els 36,7 milions d’euros d’inversió (2009-2011) impliquen globalment un 
enfortiment de les polítiques contra la vulnerabilitat econòmica a Barcelona. En concret, la 
despesa vinculada al Programa d’acció contra la pobresa representa al voltant del 35,5 % del 
conjunt de la despesa municipal per a la inclusió social.
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ACCIÓ PRIORITàRIA 1

SISTEmA INTEgRAL DE CObERTURA DE NECESSITATS ALImENTàRIES

breu descripció

El sistema integral de cobertura de necessitats alimentàries (SICNA) integra: 
a) La xarxa de places públiques en menjadors socials (municipals i concertats). 
b) La xarxa de captació i distribució d’aliments a persones vulnerables. 
c) El servei d’àpats a domicili en el marc del SAD. 
d) El programa d’àpats en companyia en el marc dels casals i espais municipals de gent gran. 

Objectius

Garantir a tots els districtes de la ciutat la cobertura de necessitats bàsiques d’alimentació, 
tot i incorporant els diversos serveis i recursos, tant  municipals com d’ iniciativa social,  als 
diferents sectors de vulnerabilitat social, prioritàriament famílies amb infants i adolescents, 
gent gran i persones sense sostre o en situació d’exclusió severa.

Accions        Calendari

2009       2010      2011       2012      2013       20141.1 Increment de 175 noves places diàries 
a la xarxa de menjadors socials.

1.2 Acords amb entitats i empreses 
d’alimentació per la incorporació 
d’excedents frescos, i implementació 
de vals o targetes  d’alimentació.

1.3 Desplegament  als 10 districtes del 
servei d’àpats en companyia i am-
pliació del servei d’ àpats a domicili 
del SAD.

2009       2010      2011       2012      2013       2014

2009       2010      2011       2012      2013       2014
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ACCIÓ PRIORITàRIA 3

SISTEmA DE SUPORT SOCIAL I fORmATIU A LES PERSONES 
EN SITUACIÓ D’ATUR

breu descripció

La situació d’atur és un factor de vulnerabilitat i risc d’exclusió social i relacional que 
s’accentua en conjuntures de crisi econòmica. Per tal de fer front a aquesta situació, l’acció 
comprèn: 
a) Mesures de suport social orientades a fomentar l’accés sense costos econòmics de les 

persones aturades a cert tipus d’activitats. 
b) Mesures de suport formatiu en el procés de recerca d’una nova feina, acompanyades de 

les prestacions econòmiques que s’hi vinculin.

Objectius

•  Contribuir a la reducció de riscos d’exclusió social de les persones en atur.
•  Afavorir la inclusió relacional de les persones vulnerables en situació d’atur.
•  Donar suport als processos formació i requalificació professonal en el marc dels itineraris 

de recerca de feina, amb garantia de protecció social.

Accions        Calendari

2009       2010      2011       2012      2013       20143.1 Subvencionar  íntegrament a les per-
sones aturades les quotes ordinàries 
d’accés a les activitats formatives, 
culturals i esportives realitzades en 
equipaments esportius i centres cí-
vics municipals.

3.2 Ampliar per part de l’Ajuntament 
l’oferta de plans de formació ajustats 
a les necessitats de  les persones vul-
nerables en situació d’atur

3.3  Instar a la Generalitat de Catalunya, 
tant a l’ampliació de plans de forma-
ció, com a l’establiment d’una pres-
tació econòmica en concepte d’ajut a 
la formació a rebre per les persones 
que han finalitzat la percepció del 
subsidi.

2009       2010      2011       2012      2013       2014

2009       2010      2011       2012      2013       2014

ACCIÓ PRIORITàRIA 2

SUPORT ECONÒmIC D’INCLUSIÓ. PRESTACIONS ECONÒmIqUES 
I SERvEIS D’URgèNCIA SOCIAL

breu descripció

L’acció incorpora: 
a) El suport d’inclusió, en tant que prestació econòmica per tal d’atendre necessitats pun-

tuals o urgents vinculades a necessitats bàsiques, socials, de salut o educatives. 
b) Els serveis per atendre necessitats bàsiques amb caràcter urgent de persones grans vul-

nerables. 
c) Les accions per afavorir la disminució de despeses domèstiques i quotidianes de les 

famílies vulnerables. 
d) L’impuls a les xarxes d’intercanvi solidari de temps, bens i serveis.

Objectius

•  Atendre necessitats bàsiques puntuals o urgents per mitjà de prestacions econòmiques 
de suport a l’ingrés personal o familiar.

•  Atendre necessitats bàsiques i urgents de persones grans vulnerables per mitjà de pres-
tacions i serveis.

•  Disminuir despeses de persones i famílies vulnerables a través de bonificacions fiscals i 
de sistemes de tarifació social de subministraments i serveis.

•  Afavorir l’intercanvi solidari com a mecanisme de cobertura de necessitats.

Accions        Calendari

2009       2010      2011       2012      2013       20142.1. Increment  dels suports econòmics  i 
dels serveis destinats a l’atenció de 
situacions de necessitats puntuals, 
urgents i bàsiques.

2.2. Reduir els nivells de despesa domès-
tica i quotidiana de persones i fa-
mílies vulnerables per mitjà de re-
gulacions socials en la fiscalitat i la 
tarifació. 

2.3. Impulsar a tots els districtes de la 
ciutat les xarxes d’intercanvi solidari 
de temps, bens i serveis. Enfortir el 
Banc de Productes no Alimentaris.

2009       2010      2011       2012      2013       2014

2009       2010      2011       2012      2013       2014
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ACCIÓ PRIORITàRIA 5A

HAbITATgES D’EmERgèNCIA EN EL mARC DEL fONS PúbLIC DE LLOgUER 
I NOvES mODALITATS D’HAbITATgE DOTACIONAL

breu descripció

El programa d’habitatges de persones socialment vulnerables contempla (a banda dels 
habitatges d’inclusió per a persones en exclusió severa i sense llar) els recursos residen-
cials per a persones i famílies en situacions d’incapacitat econòmica crònica, així com les 
situacions d’emergència social on l’allotjament està en risc. Es preveuen també programes 
concrets per persones amb discapacitat i dones víctimes de violència masclista. Els recur-
sos que es disposaran son: habitatges dotacionals i habitatges del fons de lloguer social.

Objectius

Atendre les necessitats residencials bàsiques d’aquelles persones o grups convivencials 
que requereixen una atenció especial, per la seva situació de vulnerabilitat econòmica o 
social, ja sigui per situacions especials sobrevingudes o per processos d’exclusió social i 
residencial.

Accions        Calendari

2009       2010      2011       2012      2013       20145A.1. Incrementar el fons públic de llo-
guer social, vinculat prioritàriament 
a les situacions d’emergència so-
cial, en 150 unitats fins el 2011. 

5A.2. Incrementar el parc d’habitatges 
dotacionals vinculat a l’acció con-
tra la pobresa (gent gran i persones/
famílies vulnerables), fins a 1.300 
habitatges el 2011. 

2009       2010      2011       2012      2013       2014

ACCIÓ PRIORITàRIA 4

PROgRAmA D’INCLUSIÓ LAbORAL DE PERSONES EN SITUACIONS 
DE PObRESA I EXCLUSIÓ

breu descripció

Conjunt d’accions d’inserció socio-laboral (orientació, formació, recerca de feina, treball 
amb suport), adreçades a persones i col.lectius amb especials dificultats i en risc d’exclusió. 
Són accions tant de caràcter genèric com focalitzades en grups concrets i desplegades tant 
per mitjà de serveis municipals com per la xarxa d’entitats i empreses d’inserció. 

Objectius

•  Augmentar la capacitat d’atenció dels dispositius existents d’inclusió laboral.
•  Millorar l’accessibilitat als recursos d’inserció sòcio laboral.

Accions        Calendari

2009       2010      2011       2012      2013       20144.1 Ampliar la capacitat d’inclusió labo-
ral  per mitjà del programa de con-
tractació responsable, dels serveis  
de Barcelona Activa, de la incorpo-
ració d’insertors laborals als centres 
de serveis socials, i del conveni PILS 
entre Acció Social i BCNActiva. 

4.2 Enfortir els programes i dispositius 
municipals d’inclusió laboral de col.
lectius específics en situació de vul-
nerabilitat: EAL (persones amb disca-
pacitat), SAIER (persones nouvingu-
des), Pla Jove Formació-Ocupació...

4.3 Incrementar el nombre i els recur-
sos destinats als convenis d’inclusió  
amb les entitats de la xarxa d’inserció 
laboral de l’Acord Ciutadà

2009       2010      2011       2012      2013       2014

2009       2010      2011       2012      2013       2014
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ACCIÓ PRIORITàRIA 6

AJUTS I bEqUES A fAmÍLIES vULNERAbLES PER ACTIvITATS SOCIOEDUCATIvES

breu descripció

Conjunt de prestacions econòmiques vinculades a activitats socioeducatives i orientades a 
donar suport a infants i adolescents en el marc de famílies en situació de vulnerabilitat, per 
tal de garantir el dret a l’accés universal d’aquestes activitats.

Objectius

L’accés de tots els infants i adolescents a les activitats socioeducatives, tot i garantint el 
suport  a les famílies en situació de vulnerabilitat.

Accions        Calendari

2009       2010      2011       2012      2013       20146.1 Programa d’ajuts socials a l’escola-rit-
zació en escoles bressol municipals.

 

6.2 Programa de beques i ajuts de men-
jador escolar.

 

6.3 Programa de beques i ajuts per activi-
tats extraescolars i de lleure educatiu.

2009       2010      2011       2012      2013       2014

2009       2010      2011       2012      2013       2014

ACCIÓ PRIORITàRIA 5b

XARXA úNICA D’HAbITATgES D’INCLUSIÓ

breu descripció

Els habitatges d’inclusió són un recurs d’allotjament de caràcter temporal o estable amb 
suport socioeducatiu orientat a l’adquisició d’autonomia de persones i famílies vulnerables 
incorporades a processos d’inclusió. A Barcelona avui coexisteixen el programa municipal 
i un conjunt d’habitatges d’inclusió que són propietat o bé estan gestionats per entitats 
d’acció social.

Objectius

•  Incrementar el nombre d’habitatges d’inclusió per tal d’ampliar les oportunitats de cul-
minar processos d’inclusió social en un entorn el més normalitzat possible.

•  Articular una xarxa única d’habitatges d’inclusió configurada pel programa municipal i 
els habitatges gestionats per entitats, com a garantia d’un model compartit. 

Accions        Calendari

2009       2010      2011       2012      2013       20145b.1 Incrementar el nombre d’habitatges 
d’inclusió municipal de caràcter 
temporal i amb suport socioeduca-
tiu fins a 50 entre 2009 i 2011.  

5b.2 Incrementar el nombre d´habitatges 
d’inclusió gestionats per  entitats 
socials. Assolir una xarxa única 
d’habitatges d’inclusió que haurà 
de disposar d’un mínim de 350 ha-
bitatges el 2015. 

5b.3 Articular tècnicament la Xarxa úni-
ca d’habitatges d´inclusió quant 
a nombre de pisos, entitats, deri-
vacions i formes d’accés,  perfils, 
temporalitat, recursos de sortida...

2009       2010      2011       2012      2013       2014

2009       2010      2011       2012      2013       2014
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ACCIÓ PRIORITàRIA 8

CENTRE D’ATENCIÓ INTEgRAL PER A PERSONES DROgODEPENDENTS 
EN SITUACIÓ D’EXCLUSIÓ SOCIAL

breu descripció

Al voltant d’1 de cada 4 persones drogodependents que utilitzen la via parenteral, atesos 
pel servei de prevenció i atenció a les dependències de l’ ASPB afirmen no tenir sos-
tre. Cal doncs disposar d’un nou equipament d’atenció a aquest col.lectiu, que afavoreixi 
l’abordatge integral de les necessitats socials i sanitàries, i que alhora faciliti la derivació 
coordinada a la resta dels equipaments per tal d’enfortir les oportunitats reals d’inclusió.

Objectius

•  general: Cobrir necessitats físiques i socials de persones drogodependents a drogues 
il·legals en actiu, dins un pla de treball establert i amb continuïtat amb els recursos 
socials normalitzats de la ciutat.

•  Específics: 
 a) Facilitar allotjament i cobertura de necessitats bàsiques a les persones  addictes en  
        exclusió social. 
 b) Facilitar programes de reducció de danys. 
 c) Donar atenció Sanitària. 
 d) promoure activitats socio educatives d’inclusió social.

Accions        Calendari

2009       2010      2011       2012      2013       20148.1 Definir el model municipal de centre 
d’atenció integral social i sanitària a 
persones drogodependents en situació 
d’exclusió.

 
8.2 Elaborar el Pla Funcional amb de-

finició de la superfície necessària i 
estimació dels costos. Determinar la 
ubicació del centre.

8.3 Arranjament de l’equipament i posada 
en funcionament.

2009       2010      2011       2012      2013       2014

2009       2010      2011       2012      2013       2014

ACCIÓ PRIORITàRIA 7

DESPLEgAmENT DEL PROgRAmA mUNICIPAL DE CENTRES ObERTS D’INfàNCIA 
I ADOLESCèNCIA

breu descripció

Els Centres Oberts són serveis diürns preventius, fora de l’horari escolar, adreçats a infants 
i adolescents de 0 a 18 anys que requereixen suport social o formatiu, prioritàriament 
aquells que es troben en situació de risc. Ofereixen serveis de suport, estimulen la socia-
lització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensen les deficiències socio-
educatives.

Objectius

•  Garantir el desplegament de la Cartera de Serveis de competència municipal, en equilibri 
amb la prestació del servei en el marc de l’actual xarxa de centres oberts d’atenció a la 
infància i adolescència.

•  Establir uns estàndards de qualitat marc que orientin la intervenció a escala de ciutat.

Accions        Calendari

2009       2010      2011       2012      2013       20147.1 Definir el model municipal de Centre 
Obert, que contempli l’atenció als 
infants i adolescents i a les seves fa-
mílies, amb diversitat de serveis de 
qualitat. 

 

7.2 Obertura i posada en funcionament 
de 3 Centres Oberts Municipals, amb 
una oferta de 60 noves places cadas-
cun d’ells.

2009       2010      2011       2012      2013       2014
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ACCIÓ PRIORITàRIA 10

AmPLIACIÓ fINS A 10 XARXES D’ACCIÓ EN EL mARC DE L’ACORD CIUTAD 
PER UNA bARCELONA INCLUSIvA. 
AmPLIACIÓ DELS CONvENIS D’INCLUSIÓ Amb LES ENTITATS SOCIALS EN EL 
mARC DE L’ACORD CIUTADà PER UNA bARCELONA INCLUSIvA

breu descripció

• Increment de les actuals 6 a 10 Xarxes d’Acció entre 2009 i 2011.
• Increment del nombre i la dotació dels Convenis per la Inclusió amb entitats socials,   
   partint de la trajectòria de col·laboració i el compromís de corresponsabilitat.

Objectius

• Consolidar i enfortir un model de cooperació i treball en xarxa amb les entitats socials de 
l’Acord Ciutadà, atorgant un alt grau de prioritat a la col.laboració amb aquelles organit-
zacions l’actuació de les quals està vinculada a l’acció contra la pobresa i l’exclusió, en 
coherència amb els objectius marcats al programa d’acció social contra la pobresa.

Accions        Calendari

2009       2010      2011       2012      2013       201410.1 Constitució de les 4 noves Xarxes 
d’Acció de l’Acord Ciutadà.

 
10.2 Formalització de 20 nous Convenis 

d’Inclusió amb entitats d’acció  social.
  

2009       2010      2011       2012      2013       2014

ACCIÓ PRIORITàRIA 9

INCREmENT D’EqUIPAmENTS I PLACES D’ATENCIÓ INTEgRAL A PERSONES 
SENSE SOSTRE I EN SITUACIÓ D’EXCLUSIÓ SEvERA.

breu descripció

Adaptar el conjunt de dispositius d’atenció als diferents perfils de necessitat de les perso-
nes sense sostre i en situació d’exclusió severa, tot i incrementant els recursos d’acolliment 
nocturn i els serveis de centre de dia.

Objectius

• Adaptar tots els equipaments actuals a les necessitats d’atenció integral i de qualitat al 
col.lectiu de persones sense sostre i d’alta vulnerabilitat social.

• Ampliar el nombre de places d’acolliment residencial, amb especial èmfasi en els centres 
d’atencions bàsiques i d’inserció, per tal de garantir els itineraris d’inclusió de les perso-
nes ateses en els centres de primera acollida.

• Ampliar el nombre de places en serveis d’acolliment diürn, per tal de reforçar la integra-
litat dels itineraris d’inclusió i el suport públic en totes les seves etapes.

Accions        Calendari

2009       2010      2011       2012      2013       20149.1 Reubicació en el mateix districte de 
l’equipament residencial de primera 
acollida  Sant Gervasi, amb incorpo-
ració de serveis de centre de dia. Ade-
quació de les instal·lacions del centre 
integral Meridiana per adaptar-lo a les 
noves necessitats d’atenció.

 
9.2 Nou equipament de caràcter integral 

(acolliment nocturn i diürn) d’atenció 
a persones sense sostre, per tal 
d’incrementar la cobertura pública i 
enfortir el model d’inclusió.

9.3 Ampliació de 120 places de centre 
de dia en quatre equipaments de la 
xarxa: Sant Gervasi, Nou Barris, Me-
ridiana i Sant Joan de Déu. 

2009       2010      2011       2012      2013       2014

2009       2010      2011       2012      2013       2014
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