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L’estructura social de Barcelona viu un

procés de transformació des de fa anys

que la va convertint de la ciutat indus-

trial del principi del segle , on arribaven

milers de persones buscant millors opor-

tunitats, a una ciutat de serveis amb una

economia clarament terciaritzada. La ciu-

tat va canviant, però continuen arribant

persones immigrants provinents d’altres

països que esperen trobar en el teixit social

noves oportunitats per construir el seu

futur. 

El procés de globalització està portant

canvis accelerats a les ciutats que impac-

ten tant en la trama urbana com, sobre-

tot, en la població i les seves formes i estils

de vida. Barcelona és avui una ciutat com-

plexa, incerta en molts aspectes, però alho-

ra dinàmica i vital. Una ciutat que al prin-

cipi del segle  assumeix nous reptes i

nous anhels. És la Barcelona multicultural,

diversa en gent i en formes de convivència

que ja representen el que serà la ciutat del

futur: la Barcelona inclusiva que aposta

pel reconeixement dels drets socials, per la

proximitat i la participació. 

En aquest número de Barcelona Socie-

tat hem volgut abordar les noves realitats

i els nous reptes de la ciutat des d’una visió

comprensiva del que significa el fet urbà

i des de la capacitat de les diverses políti-

ques per transformar la realitat. Per aquest

motiu, obrim l’apartat Perfil social amb

una aproximació descriptiva a l’evolució

de la immigració a la ciutat de Barcelona

els darrers anys, i amb l’anàlisi, a la sec-

ció Radiografia, de les condicions de vida

i els hàbits de la joventut barcelonina.

Ambdues realitats representen la plasma-

ció més clara dels ritmes que està seguint

la nostra ciutat i del seu nivell de cohesió

social. D’una banda, la nova ciutadania,

amb tots els reptes que això representa, i

de l’altra, les actituds i perspectives d’un

grup de persones que creixen i esdevenen

adultes en la Barcelona del segle , que

ens projecten el futur amb nous valors i

compromisos. 

És per això, precisament, que hem

volgut dedicar el Dossier a la inclusió i la

cohesió social, un tema ampli però que

permet abordar el pols de la ciutat en

alguns dels seus elements més substan-

tius. Partint d’una aproximació concep-

tual innovadora als processos d’exclusió,

i de la formulació del nou Pla municipal

per a la inclusió social, el Dossier va obrint

la seva mirada per endinsar-se en la

importància de les diferents realitats de 

la ciutat: l’escola, la salut, l’habitatge o 

el mateix teixit urbà, que és la rèplica 

aproximada de la realitat social de la ciu-

tat. Tot això, sense oblidar dos aspectes

fonamentals: el drets dels nous veïns i 

veïnes, la ciutadania emergent, i les noves

tecnologies com a capacitadores d’accés

al capital cultural i social d’una ciutat i, per

tant, com a clars instruments d’inclusió

que poden actuar positivament per tal de

minimitzar els processos emergents de

fractura digital.

Barcelona Societat també aposta en

aquest número per aproximar-se a alguna

de les experiències que des de la política

municipal estant tractant de millorar diver-

ses realitats de la ciutat. Hi podem trobar

l’explicació del projecte europeu “Accions

de lluita contra l’exclusió”, o la posada en

funcionament del Circuit contra la violèn-

cia de gènere, exemples evidents de la res-

posta que el govern local està donant a rea-

litats punyents de la ciutat contra les quals

cal lluitar. Finalment, l’apartat Monogra-

fies clou la publicació amb la presentació

de tres estudis que han de permetre millo-

rar la planificació de les polítiques socials

municipals. En primer lloc, l’aproximació

als fenòmens de maltractament que viuen

algunes persones grans, una situació tam-

bé emergent a la ciutat, correlat dels nivells

creixents de dependència, i dues mirades

descriptives sobre els serveis que es pres-

ten a la ciutat: la xarxa de distribució de

recursos alimentaris i la població usuària

del Programa de la renda mínima d’inser-

ció. Ambdós casos són bons exemples per

posar damunt la taula de com la coopera-

ció entre el govern local, l’autonòmic i els

actors socials és la clau de volta d’una ciu-

tat plenament inclusiva, d’un ciutat que té

un repte compartit.
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