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Introducció  

Les desigualtats socials mostren, com els recursos i les oportunitats que tenen les 

persones de participar plenament en la societat a nivell econòmic, laboral, polític, 

cultural, de salut, etc. disminueixen a mesura que la classe social o el nivell sòcio-

econòmic empitjora; i ho fa en forma de gradient.  

L’existència de desigualtats socials a la ciutat de Barcelona són conegudes des de fa 

molts anys, així com l’impacte que aquestes han tingut. Per exemple, des dels anys 90 

han estat múltiples els informes i publicacions que han mostrat les desigualtats en 

esperança de vida i molts altres indicadors de salut, amb un clara relació amb les 

desigualtats socials existents a la ciutat1 2 .  

Aquestes desigualtats han empitjorat durant aquests anys de crisi financera provocant 

un increment de les situacions de vulnerabilitat i d’exclusió social. La pobresa 

econòmica, l’atur i la precarietat laboral, les traves per accedir a un habitatge digne o 

la pèrdua d’aquest, les dificultats d’accés als serveis sanitaris, la falta d’accés a 

l’educació i la formació, entre molts altres factors, han estès l’exclusió social i han fet la 

nostra ciutat més desigual i injusta.  

La crisi ha colpejat una ciutat amb una llarga trajectòria en el desenvolupament de 

polítiques d’inclusió. El primer Pla Municipal d’Inclusió de Barcelona, que es va aprovar 

el 2005 ja es plantejava, llavors, com aportar a les polítiques del consistori una nova 

perspectiva amb capacitat de descriure realitats de desigualtat i vulnerabilitat noves i 

complexes. Posteriorment, l’Ajuntament va impulsar i implementar el Pla per a la 

Inclusió Social de Barcelona, que s’ha executat entre el 2012 i el 2015 en un context 

de crisi i d’adaptació de les polítiques d’inclusió a un nou entorn socioeconòmic. En 

paral·lel, el compromís de la societat civil barcelonina amb les polítiques inclusives ha 

anat creixent. Des del 2005, l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva constitueix un 

espai de participació i de coproducció de polítiques format per institucions i 

organitzacions de la societat civil que treballen per la inclusió i per la millora de la 

qualitat de vida dels veïns i veïnes. La trajectòria de l’Acord va facilitar que en el marc 

del Pla per a la Inclusió Social 2012-2015 s’elaborés l’Estratègia Compartida per una 

Barcelona Inclusiva, una experiència de governança de polítiques compartides que 

s’han anat implementant amb projectes propis de tots els actors implicats o a través de 

les xarxes de l’Acord i l’Ajuntament de Barcelona.  

El complex context socioeconòmic que ens deixa la crisi i la maduresa de les polítiques 

inclusives a la ciutat ens plantegen el repte d’elaborar una Estratègia d’Inclusió i de 

reducció de les desigualtats socials en la que els esforços de la societat civil, 

                                                      
1 Borrell C, Viallalbí JR, Díez E, Brugalñ T, Benach. Municipal policies. The exemple of Barcelona 

(CHpater 5). En: Reducing Inequalities in Health: A European Perspective.  Martijntje 
Bakker,Johan Mackenbach (eds). Routledged. London and New York. 2002.  
 
2 ASPB. La salut a Barcelona 2015. Agencia de Salut Pública de barcelona. Barcelona 2016. 
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organitzada de diferents formes, i de l’Ajuntament s’orientin cap uns objectius 

compartits.  

Malgrat la importància de la crisi i de la gestió política de la mateixa, la forma en què 

les desigualtats i els processos d’exclusió impacten sobre la quotidianitat de la 

ciutadania no és nova. Des del 2008 vivim amb especial intensitat fenòmens socials 

provocats per canvis globals i locals que s’inicien ja fa més de tres dècades. En el 

context de les societats post-industrials, s’han multiplicat els factors que impedeixen, a 

una part creixent de la ciutadania, portar a terme els seus projectes de vida en 

condicions d’autonomia personal i d’acord amb els seus valors. En conseqüència, la 

preocupació social i institucional per la pobresa econòmica s’ha anat estenent cap a la  

formulació de polítiques orientades a reduir l’exclusió social.  

Les institucions europees, les diferents administracions públiques i l'entorn acadèmic 

han adoptat l'expressió d’exclusió social com un concepte que completa i estén la 

definició clàssica de pobresa, però, és de considerar que quan parlem d'exclusió social 

hem de considerar que és un procés dinàmic i canviant, amb multitud de factors que 

poden desencadenar-com ara els relacionats a aquesta sèrie de recursos i oportunitats 

que han de tenir les persones per poder participar plenament en la societat a nivell 

econòmic, laboral i formatiu, polític, cultural, de salut i que es disminueixen en alguns 

grups socials associat a l'empitjorament del nivell socioeconòmic o la mateixa classe 

social, aquest empitjorament es manifesta com les desigualtats socials. L'ampliació del 

concepte clàssic de pobresa al d'exclusió permet nous eixos de desigualtat i noves 

polaritzacions socials que interaccionen entre si per definir l'estructura d'oportunitats 

de les persones. Es considera que l'exclusió social associada a les profundes 

desigualtats socials priven les persones de la capacitat de participar en la vida 

econòmica, social, política i cultural, i sorgeix per la incapacitat dels subsistemes 

institucionals per garantir els drets de la ciutadania. L'acumulació de fracassos del 

sistema educatiu, el sanitari, els serveis socials, les institucions de participació cívico-

política, la família i els mercats de treball, dóna lloc a privacions com aquestes 

diferències injustes que allunyen les persones de la manera de vida majoritària d'una 

societat. 

 

De la lluita contra la pobresa a les polítiques inclusives 

En els seus orígens, el terme exclusió social va ser emprat per posar de manifest 

l’existència d’una dualització de la societat entre les persones que seguien els estils de 

vida majoritaris o integrats i una minoria marginada d’aquests projectes vitals 

acceptats social i institucionalment3. L’ús inicial del concepte exclusió social a la França 

dels anys 70 definia la situació de persones i grups socials que desenvolupaven la seva 

quotidianitat fora de les normes socials hegemòniques de la societat industrial i que 

queien fora de la xarxa pública de protecció social.  

                                                      
3
 Paugam, S., & Díaz, M. H. (2007). Las formas elementales de la pobreza. Alianza Editorial. 
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Tot i l'extensió dels Estats del Benestar i l'imponent creixement econòmic posterior a la 

Segona Guerra Mundial, totes les societats industrials van veure com, en major o 

menor mesura, persistia la pobresa entre sectors concrets de la ciutadania. En aquest 

marc, la problematització de la pobresa va portar a cercar les persones que la vivien 

per a què expliquessin la seva situació. Els dissenys d’intervenció social sobre 

poblacions empobrides propi de les dècades centrals del segle XX pretenien incidir en 

situacions individuals i familiars derivades de problemes de salut física o mental, de 

l’escassa capacitació professional, del consum de tòxics o de la combinació d’aquests i 

d’altres factors. La persistència de la marginalitat urbana en un marc de fort 

desenvolupament de les polítiques socials s’atribuïa sovint al sistema de valors i a les 

conductes inadequades de bona part de la població en situació de pobresa4. Aquesta 

concepció de la pobresa comporta la culpabilització i estigmatització de les víctimes. La 

desgràcia s'atribueix a la seva pròpia biografia, i les polítiques que es proposen 

consisteixen en l'aplicació d'estratègies individuals d'assistència i educació social.  

Entorn al moviment pels drets civils als Estats Units i a la revolució cultural de maig del 

68 a Europa, sorgeixen discursos crítics contra el tractament de la marginalitat que 

recuperen la preocupació pels factors estructurals d’empobriment en el marc dels 

Estats del Benestar. En l'entorn acadèmic i activista francès es proposa la utilització de 

l'expressió "exclusió social". Sectors compromesos amb la defensa dels col·lectius 

subproletaris feien servir aquest terme per a referir-se a la situació de marginació dels 

beneficis del creixement econòmic en què es trobaven els grups "tradicionalment 

pobres" o els "pobres de sempre". En aquells temps, la noció d'exclusió es referia molt 

més al procés actiu de marginació d'aquests grups que en la situació individual de 

trencament amb el mercat laboral i amb les xarxes de suport social. Sota aquesta 

perspectiva, es considerava que un ampli sector de les persones amb diversitat 

funcional, part de la gent gran en situacions de precarietat econòmica, persones 

empobrides econòmicament amb problemes de salut, consumidores de drogues 

il·legals, persones expulsades del mercat de l’habitatge de manera permanent,  i 

individus relacionats amb ambients delictius, constituïen el gruix de la població 

socialment exclosa5. 

Durant els anys 80, el concepte exclusió social adopta progressivament dues 

accepcions. D'una banda, en la versió primigènia, la que posa èmfasi en les condicions 

estructurals que empenyen sectors del proletariat industrial cap als marges de la 

societat majoritària i que intenta superar la visió unidimensional de l'anàlisi de la 

pobresa econòmica. Per l'altra, la que busca els factors explicatius de l'exclusió en 

conductes i valors individuals que porten a una petita part de la població a estils de 

vida marginals basats en activitats delictives, dependència de l'assistència social i els 

subsidis públics i un progressiu allunyament dels valors compartits per la societat 

majoritària. 

                                                      
4 Gans, H. 1990. “Deconstructing the Underclass: The Term’s Dangers as a Planning Concept.” 

Journal of the American Planning Association177: 271–77. 

5 Ruggeri, C, R Saith, and F Stewart. 2003. “Everyone Agrees We Need Poverty Reduction, but 

Not What This Means: Does This Matter?” In Helsinki.http://www.sociology.org.uk/as4p1c7.pdf. 

http://www.sociology.org.uk/as4p1c7.pdf


 

6 
 

L’aposta per la primera d’aquestes accepcions, aquella que centra la seva atenció en la 

relació dels individus amb les estructures socials, els drets i les institucions, és la que 

ha inspirat l’impuls de les polítiques d’inclusió social. La multidimensionalitat del 

concepte d’exclusió social ha legitimat que fos substituint el concepte de pobresa en 

les institucions europees. En la definició adoptada per part d'aquestes institucions es 

considera l'exclusió com la manca de participació en la vida econòmica, social, política i 

cultural, i l'allunyament de la manera de vida majoritari de la societat de referència6. 

L'exclusió social apareixeria quan els individus no veuen garantits els seus drets en 

algun o en diversos d'aquests àmbits alhora7. 

Aquesta perspectiva ha d’impulsar una transformació de les polítiques públiques: enlloc 

de posar l’èmfasi en el disseny de mecanismes d’inserció dirigits a persones i col·lectius 

amb trajectòries individuals d’empobriment o de trencament amb la societat 

majoritària, les polítiques d’inclusió plantegen el repte de construir estructures socials i 

institucionals acollidores amb projectes de vida diversos. Les polítiques centrades en la 

inserció donen pas a les polítiques inclusives que no es focalitzen en l’atenció a una 

part de la població sinó que cerquen incidir en les causes estructurals de les 

desigualtats socials.  

 

Transformacions socials, factors d’exclusió i de desigualtat 

Les transformacions socials, polítiques i econòmiques que hem viscut en les darreres 

dècades que han dibuixat una nova etapa de la modernitat caracteritzada pel canvi 

constant han contribuït a l’extensió i a la diversificació dels riscs socials8. La modernitat 

industrial ha anat deixant pas al que el pensador polonès, Zygmunt Bauman, va 

anomenar ja fa més d’una dècada com a modernitat líquida9. Els canvis que 

desencadenen aquesta transició estan fortament interrelacionats i afecten els àmbits 

econòmic i productiu, sociodemogràfic i sociocultural10. 

Els avenços tecnològics i la globalització han modificat les estructures productives de la 

industrialització. Els estats que dècades enrere foren potències industrials han patit un 

fort procés de desindustrialització amb la deslocalització de la producció cap a altres 

zones del món. Les societats fordistes que eren el centre del sistema econòmic han 

esdevingut societats postfordistes on les estructures productives organitzades en grans 

centres de treball han quedat obsoletes. Els conceptes d’especialització, estabilitat i 

                                                      
6 Duffy, K. 1995. Social Exclusion and Human Dignity in Europe. Estrasburg: Council of Europe. 

7 Atkinson, R, and S Davudi. 2000. “The Concept of Social Exclusion in the European Union.” 

Journal of Comon Market Studies 38(3): 427–48. 

8 Beck, U. (1998). La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad (Vol. 78). Barcelona: 

Paidós. 

9 Bauman, Z. (2015). Modernidad líquida. Fondo de cultura económica. 

10 Fernández, Marta, Andreu Camprubí, i Àlex Caramé. (2010) “Noves polítiques per a les noves 

transformacions socials" pàgs 19-30 a Polítiques d’Inclusió Social. Col·lecció Inclusió Social. 

Institut Català d’Assistència i Protecció Social. Generalitat de Catalunya.  
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continuïtat, que definien les relacions laborals de la modernitat industrial, han estat 

substituïts per la flexibilitat, l’adaptabilitat i l’especialització11. La relació de les persones 

amb el mercat laboral, l’estabilitat dels ingressos econòmics al llarg de la vida adulta i 

la relació de les llars amb sistemes de protecció social s’han vist profundament 

modificades per aquests canvis.  

Les transformacions sociodemogràfiques també han incidit sobre els riscs socials i les 

trajectòries d’empobriment o d’exclusió social. L’extensió de la vida i la reducció de la 

natalitat han comportat un envelliment de la població que impacta en la configuració 

de les necessitats socials. Trencar amb els mecanismes d’exclusió que converteixen 

l’envelliment en un factor de risc és un repte que s’agreujarà amb l’arribada a edats 

avançades de persones que hagin desenvolupat la seva trajectòria laboral en l’entorn 

d’inestabilitat que ha caracteritzat els darrers temps i, en especial, la darrera dècada. 

Per altra banda, l’etapa vital de la infància i l’adolescència es veu especialment 

afectada per les desigualtats i l’empobriment. Els infants tenen major risc de pobresa o 

exclusió social que la població en general en la majoria de països de la UE i això afecta 

a les seves trajectòries vitals. La manca de suports suficients a les famílies amb fills i 

filles menors d’edat, l’excessiu cost de l’habitatge que afecta especialment l’economia 

de les famílies joves i la precarietat laboral dels pares i mares han convertit el fet de 

criar infants en un factor de risc d’empobriment o d’exclusió social. Evitar que aquests 

factors de desigualtat es transmetin entre generacions requereix prioritzar 

intervencions primerenques en  aquesta etapa estratègica del cicle vital. 

La mobilitat internacional i el creixement dels fluxos migratoris que tenen com a destí 

les societats postindustrials també han modificat els factors d’exclusió social i 

l’estructura de desigualtats. L’impuls que reben les dinàmiques d’expulsió de persones 

del seu hàbitat ha estat acompanyat de polítiques cada cop més restrictives en matèria 

de control dels moviments migratoris12. La situació administrativa i la nacionalitat s’han 

convertit en elements determinants a l’hora de definir les oportunitats de les persones 

per desenvolupar el seu projecte de vida. La reducció de les persones migrants a 

l’estatut de mà d’obra condemna a veïns i veïnes de les nostres ciutats a situacions de 

vulnerabilitat social i de desigualtat permanent per motiu del seu origen o lloc de 

naixement.  

Finalment, es produeixen canvis socioculturals arrelats en el qüestionament de la 

divisió tradicional entre esfera pública i privada. En la modernitat industrial, l’esfera 

pública constituïa l’àmbit en el que es portaven a terme les activitats productives i 

l’esfera privada era l’àmbit familiar i de les cures. Aquests espais, segregats segons la 

construcció moderna dels rols de gènere, constituïen la base de la divisió sexual del 

treball. La fi de la modernitat industrial també ha suposat que s’esborrin les línies 

divisòries entre els espais públic i privat a través de l’obertura del primer a la 

participació femenina i a la mercantilització de moltes activitats considerades 

tradicionalment dins de l’esfera privada. Malgrat tot, els rols de gènere no han canviat 

                                                      
11 Paugam, S., & Díaz, M. H. (2007). Las formas elementales de la pobreza. Alianza Editorial. 

12 Sassen, S. (2014). Expulsions. Harvard University Press. 
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substancialment i s’han estès les dobles jornades de treball entre bona part de les 

dones ocupades. La societat patriarcal en què vivim amb persistents desigualtats i 

discriminacions de gènere en la política, l’economia, els treballs (productius i 

reproductius), la cultura i en l’organització dels temps i dels treballs suposa un menor 

poder i una sobrecàrrega per a les dones.  

Aquestes transformacions fan encara més palesa la necessitat d’una aproximació 

multidimensional i dinàmica als obstacles per exercir una plena ciutadania i per 

l’exercici dels drets socials. La lluita contra l’exclusió social en totes les seves formes 

esdevé fonamental per construir societats menys desiguals i, en conseqüència, més 

justes i cohesionades.  

 

Crisi i consolidació dels nous factors d’exclusió  

La crisi que s’inicia l’any 2008 genera una gran preocupació social per la pobresa degut 

a la intensitat amb la que la destrucció d’ocupació i la falta d’ingressos ha afectat a les 

llars catalanes en els darrers anys. Si bé de manera col·loquial s’ha utilitzat el terme 

nova pobresa per fer referència a la reducció dràstica de la qualitat de vida de part de 

la ciutadania catalana, el cert és que la crisi ha posat de manifest l’impacte de les 

transformacions socials que hem viscut en les darreres dècades sobre les trajectòries 

d’exclusió social.  

A diferència de períodes de crisi previs, la destrucció d’ocupació que ha viscut el nostre 

país en els darrers anys ha afectat a tots els estrats de la població activa13. L’atur s’ha 

convertit en un fenomen massiu que ha erosionat els ingressos de moltes famílies. La 

destrucció d’ocupació ha afectat a tots els estrats de l’estructura laboral i a tots els 

sectors però ha afectat amb especial intensitat als sector de la construcció impactant 

durament sobre la població d’origen estranger14. Amb una xarxa de relacions socials 

més dèbil, unes ocupacions més inestables, i una vinculació més feble als mecanismes 

de protecció social, l’atur és un factor d’exclusió social especialment intens entre les 

persones de nacionalitat estrangera.  

Les polítiques laborals i la conjuntura econòmica han accelerat el creixement de la 

pobresa laboral. La proporció de persones ocupades amb ingressos per sota del llindar 

de pobresa ha crescut degut a l’augment de la contractació a temps parcial i temporal. 

La caiguda salarial ha estat més accentuada en aquells sectors que ja pagaven salaris 

baixos i que concentren bona part de l’activitat econòmica (com el comerç, l’hostaleria, 

els serveis a les persones…). Si el primer embat de la crisi va recaure sobre la població 

immigrant, el segon va impactar sobre tota l’estructura ocupacional obstaculitzant 

                                                      
13 Foessa, F. (2015). Análisis y perspectivas: Empleo precario y protección social. Recuperado 
de: http://www. eapn. es/ARCHIVO/documentos/recursos/4/1436516437 
_16082_analisis_y_perspectivas_2015.pdf  

14 Casado, R. M., & de Arce Borda, R. (2010). Impacto de la crisis laboral sobre la población 

inmigrante. Análisis del Real Instituto Elcano (ARI), (21), 1. 
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l’accés de la gent jove a oportunitats de treball i de vida i expulsant del mercat laboral 

a moltes persones i llars que gaudien de certa estabilitat material.  

Els problemes socials derivats de les dificultats per fer efectiu el dret a l’habitatge 

també reben un fort impuls a partir del 2008 i contribueixen a l’extensió dels riscos 

d’exclusió. Però no és tracta d’un fenomen nou. L'any 2006, el relator especial de les 

Nacions Unides sobre el Dret a un Habitatge Adequat, Miloon Kothari, va visitar l’Estat 

espanyol i va emetre un informe en el que arribava a la conclusió que el dret a 

l'habitatge havia estat vulnerat sistemàticament amb la col·laboració i connivència de 

les Administracions Públiques15. L'informe denunciava la mercantilització extrema a la 

que s'havia sotmès el parc d'habitatge estatal. Un cicle vital marcat per la impossibilitat 

de disposar d'un habitatge digne condueix amb tota probabilitat patir l'exclusió en 

altres dimensions de les relacions humanes16. Si la falta d'accés a un habitatge 

constitueix un factor d'exclusió social, patir una execució hipotecària i un desnonament 

o perdre la residència habitual per impagament del lloguer són esdeveniments que 

marquen amb duresa el cicle vital de les persones. El fort increment de les llars 

afectades per aquestes situacions extremes ha fet replantejar les respostes socials i 

institucionals a l’exclusió.  

Així mateix, la noció i les situacions de precarietat prenen força en aquest context de 

crisi multidimensional. Més enllà dels elements de desigualtat econòmica i d’exclusió 

social vinculats de manera especial al món laboral, el ventall de problemàtiques entorn 

a l’empitjorament de la salut, la manca o l’accés dificultós a un habitatge de qualitat, la 

crisi de les cures, la pobresa energètica i de temps personal o per participar en la 

societat perfilen noves vulnerabilitats que han de ser tingudes en consideració per 

l’acció de les administracions públiques.  

Polítiques inclusives en un context post-crisi 

Les respostes als impactes de la crisi han modificat els plantejaments de les polítiques 

socials. L’erosió dels mecanismes de protecció social de l’estat del benestar i el 

creixement de les situacions d’emergència social es va traduir sobre l’administració 

municipal. Degut a la proximitat a la ciutadania i al repartiment competencial que situa 

els serveis socials municipals en la primera línia d’atenció a les situacions socials 

crítiques, els ajuntaments catalans en general i el de Barcelona en particular, han 

engegat polítiques focalitzades en aturar els efectes més evidents de la crisi, procurant 

ingressos i cobertura de les necessitats bàsiques a les llars més empobrides a través 

d’ajudes d’emergència.  

Tot i que les actuacions orientades a reduir l’impacte de la crisi sobre les diferents 

formes d’exclusió social són necessàries, les polítiques inclusives de la ciutat han de 

recuperar amb més força que mai la missió de modificar les estructures 

                                                      
15 Alemany, A., & Colau, A. (2013). Vidas hipotecadas: de la burbuja immobiliaria al derecho a 
la vivienda. Cuadrilátero de libros. 

16 Sarasa, Sebastià, & Sales, A. (2009). Itineraris i factors d’exclusió social. Ajuntament de 

Barcelona. Sindica de Greuges. 



 

10 
 

socioeconòmiques per fer efectius els drets socials de tots els seus veïns i veïnes, 

reforçant les polítiques proactives de reducció de les desigualtats i de les barreres que 

es troba la població més afectada pels processos d’empobriment i d’exclusió social per 

desenvolupar projectes de vida autònoms i dignes.  

Lluitar contra l’exclusió i les desigualtats en tots els àmbits de la vida 

Reduir les desigualtats i lluitar contra l’exclusió significa incidir en un ampli ventall 

d’àmbits de la vida de les persones. En una vida que es desenvolupa en un context 

social i institucional, distingirem vuit àmbits en els que poden operar factors d’exclusió 

social: la situació econòmica i financera, la relació amb els treballs (siguin o no 

mercantilitzats), els espais d’exercici de la ciutadania i de participació, la salut i 

l’autonomia personal, les relacions socials i familiars, els espais de formació i educació, 

l’habitatge, i l’entorn urbà.  

En cadascun d’aquests àmbits es poden identificar multitud de factors d’exclusió que 

acumulats empenyen a les persones situacions en què no es poden fer efectius els 

seus drets ni la seva participació en les dinàmiques socials majoritàries. En l’àmbit 

econòmic i financer, disposar d’ingressos baixos, la inestabilitat de la font d’ingressos o 

no poder fer front a despeses imprevistes, serien alguns factors d’exclusió. En l’àmbit 

dels treballs, serien factors d’exclusió rellevants: l’atur, la precarietat laboral, la 

subocupació, la distribució desigual entre dones i homes dels treballs domèstics i de 

cures i la dificultat de compatibilitzar aquestes tasques amb el treball remunerat.  En 

l’exercici de la ciutadania i en l’àmbit de la participació, serien factors d’exclusió les 

limitacions en reconeixement de drets de la població estrangera, o el desconeixement 

del teixit associatiu i cívic, o la manca de temps per participar-hi. En l’àmbit de la salut 

i de l’autonomia personal podríem destacar la falta d’accés al sistema sanitari, les 

situacions de dependència o el patiment de trastorns físics o mentals. Pel que fa a les 

relacions socials i familiars, són factors d’exclusió destacables l’absència de vincles, les 

situacions de violència intra-familiar o el deteriorament de les xarxes de relació i de 

suport social i comunitari. En l’àmbit de l’educació i la formació, tenir un nivell d’estudis 

baix, una capacitació professional dèbil o el desconeixement de les llengües vehiculars, 

serien factors d’exclusió rellevants. En la relació amb l’habitatge i l’entorn urbà, podem 

considerar factors d’exclusió viure en un habitatge sobreocupat, destinar una part 

desproporcionada dels ingressos a pagar l’habitatge, viure en un barri mal comunicat o 

en un entorn urbà deteriorat.  

Aquests factors d’exclusió i molts d’altres, afecten amb diferents intensitats i combinats 

de maneres diverses a totes les persones. L’acumulació de factors i la forma en què 

interactuen entre ells configuren les oportunitats de les persones per gaudir d’un 

projecte de vida satisfactori. L’exercici dels drets socials, econòmics i culturals, està 

condicionat a aquesta estructura d’oportunitats. 

La possibilitat de patir aquests factors d’exclusió està condicionada per cinc grans 

determinants de desigualtat que condicionen l’estructura d’oportunitats de les 

persones. A l’origen de classe de la família, s’afegeixen l’orientació sexual i l’identitat 

de gènere, l’edat i la cohort, el lloc de naixement, l’origen geogràfic o nacional i la 

identitat cultural, el territori, barri o entorn de residència.  
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La lògica de les polítiques d’inclusió impulsades per la Unió Europea des d’inicis del 

segle XXI plantejava que en cadascun dels àmbits en què operen els factors d’exclusió 

social es produïa una divisió entre la ciutadania amb accés i sense accés a un entorn 

institucional i a fer efectius els seus drets socials. Seguint aquesta lògica, hi ha un 

catàleg d’actuacions tradicionalment vinculades a les polítiques d’inclusió que es 

focalitza en la població afectada de forma més greu i evident pels factors d’exclusió 

social. El paradigma de la inclusió però, proposa anar més enllà i emprendre polítiques 

encaminades a trencar les barreres d’accés creant una institucionalitat que faci possible 

la major diversitat de projectes de vida.  

Aquestes barreres però no poden ser considerades de manera dicotòmica. La relació 

dels individus i les famílies amb l’entorn social depèn d’un gradient de desigualtats que 

condiciona les seves oportunitats. Entenem doncs que una societat més inclusiva és 

una ciutat amb menys desigualtats17 i que la reducció de les desigualtats ha de situar-

se en el centre de les polítiques encaminades a fer accessibles les institucions i facilitar 

l’exercici dels drets socials. Es requereixen doncs polítiques generalistes adreçades al 

conjunt de la població i actuacions que combatin les dinàmiques generadores de 

desigualtats socials en les seves principals dimensions:  

- La desigualtat de renda. 

- La desigualtat en l’educació i en l’accés a la cultura. 

                                                      
17 Stiglitz, J. E. (2012). El precio de la desigualdad: el 1% de población tiene lo que el 99% 
necesita. Taurus. 
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- La desigualtat d’accés als béns associatius i comunitaris i a les xarxes 

interpersonals. 

- L’estigmatització i la segregació social de persones i col·lectius. 

- Les desigualtats territorials. 

 

Enfrontar-se als riscos d’exclusió en tots els moments del cicle vital 

La recerca i l’evidència empírica generada a partir dels 90 mostra que els processos 

d’exclusió social són dinàmics i que s’expressen amb formes i intensitats diferents al 

llarg de la vida de les persones. Assumir una concepció dinàmica de l’exclusió social 

comporta abandonar la idea de que les persones en situació d’exclusió pateixen 

privacions relatives que les situen fora dels estàndards de vida majoritaris per cercar 

explicacions que posin èmfasi en la interacció entre estructura social, context 

institucional i circumstàncies de cada individu en cada etapa del cicle de vida.  

Els estudis clàssics sobre exclusió social analitzaven l’absència o la debilitat de 

capacitats i competències necessàries per desenvolupar una vida autònoma. El nivell 

educatiu, l’estat de salut, els recursos econòmics, les xarxes de relació i les habilitats 

socials, l’accés a la ciutadania plena, la qualificació professional… es consideraven 

variables explicatives de les situacions d’exclusió. L’anàlisi dinàmic de l’exclusió social 

ens permet observar la relació entre les privacions individuals i el funcionament de les 

institucions socials18. Per exemple, un problema de salut greu pot constituir un factor 

d’exclusió però tindrà un efecte diferent sobre cada persona en funció de la seva 

relació amb el mercat laboral, de l’accés als serveis sanitaris, de les xarxes familiars i 

socials de suport, o dels mecanismes de protecció social als que pugui accedir. 

Aquestes interaccions seran molt diferents per una persona que pateixi un problema de 

salut en el moment d’iniciar la seva vida laboral que després de la jubilació.  

Una visió dinàmica de l’exclusió social al llarg del cicle vital ens obliga a parar atenció 

en tres conceptes: els esdeveniments, les transicions i les trajectòries19. Els 

esdeveniments són fets puntuals, com per exemple, canviar de lloc de treball, tenir un 

fill o filla, la defunció d’un membre de la llar, patir un desnonament. Les transicions 

són els canvis que es produeixen en la situació vital dels individus. Molts d’aquests 

canvis, com l’inici o la finalització de l’escolarització, l’entrada a l’activitat laboral, la 

jubilació o la constitució d’una família, estan normativitzats socialment. Altres són 

imprevisibles com la viudetat o perdre l’ocupació i entrar en situació d’atur. Finalment, 

les trajectòries són les seqüències de transicions que condueixen d’una etapa a l’altra 

del cicle vital.  

Des de la perspectiva de l’anàlisi del cicle vital, les polítiques inclusives haurien de 

considerar com incidir en la prevenció dels esdeveniments imprevistos en la vida de les 

                                                      
18 Silver, H. (2007). The process of social exclusion: the dynamics of an evolving concept. 

19 Elder Jr, G. H. (1985). Perspectives on the life course. 
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persones i en com afavorir la resiliència en moments de ruptura, en tenir cura de les 

transicions que marquen les trajectòries de vida a fi d’evitar trajectòries d’exclusió. 

Això significa reforçar la perspectiva inclusiva de les institucions que acompanyen a les 

persones en aquestes transicions.  

 

Lluitar contra els estigmes i la pobresa desqualificadora 

La principal característica de la nova pobresa sorgida de la transformació de les 

societats industrials europees és el procés de "desqualificació" social que viuen les 

persones que la pateixen. Quan qui ha articulat la seva biografia al voltant de 

l'ocupació assalariada queda fora del mercat laboral, les trajectòries d'exclusió social i 

l'empobriment constitueixen factors de desqualificació. En la mesura que les nostres 

societats van acceptar com a realitat inqüestionable el mite de la igualtat 

d'oportunitats, la pobresa es va convertir en una categoria desqualificadora. Si l'èxit 

social ha de ser el fruit de la feina, caure en la pobresa és un símptoma inequívoc d'un 

fracàs que els individus han d'aprendre a gestionar20. 

Segons Paugam (2007), en el procés de desqualificació, les persones passen per tres 

etapes. A la primera, la de fragilitat, les persones que no aconsegueixen entrar al 

mercat laboral i que perden la capacitat de generar els seus propis ingressos, prenen 

consciència de la distància que els separa del gruix de la societat o de la situació que la 

societat de referència considera desitjable. Comencen a ser identificades com a 

persones amb problemes socials i tenen la impressió de ser assenyalats pel seu entorn 

com a "pobres". En l'etapa de fragilitat, els individus i les llars afectats intenten 

mantenir-se al marge dels serveis socials o de les organitzacions d'assistència social. 

Consideren que entrar en aquests circuits com a receptors d'ajuda suposa un 

reconeixement tàcit de la seva situació de pobresa i una pèrdua de la seva autonomia 

personal. 

La progressiva acceptació de diferents formes d'ajuda i la presa de consciència de la 

pròpia vulnerabilitat social porta a l'etapa de dependència. Es consideren en situació de 

dependència aquelles llars que reben assistència dels serveis socials públics o 

d'organitzacions d'assistència social. Les persones que es troben en aquesta fase són 

conscients d'haver renunciat a l'exercici d'una professió, a causa de l'exclusió del 

mercat laboral, i assumeixen, després d'un procés d'adaptació psicològica, la necessitat 

d'un suport extern a la llar. En aquesta etapa, és habitual que s'atribueixi la situació de 

necessitat a les responsabilitats familiars o que es culpi circumstàncies externes (com 

la crisi) per a reinterpretar la pròpia situació i tractar de mantenir l'autoestima. 

La fase de dependència pot resultar l'avantsala de la tercera etapa del procés de 

desqualificació: la de ruptura. Es caracteritza per la desaparició dels vincles amb la 

major part dels serveis socials i les organitzacions d'assistència, i per l'adopció d'estils 

de vida marginals i orientats a la mera supervivència. El pas a una etapa de ruptura 

                                                      
20 FERNÁNDEZ, J. M. (2000). La construcción social de la pobreza en la sociología de Simmel. 

Cuadernos de trabajo social, 13, 15-32. 
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pot desencadenar-se en el moment en què es perden prestacions econòmiques, en 

situacions de tensió amb els serveis socials que resultin traumàtiques, en moments de 

malaltia o després d'una acumulació de frustracions que porten a l'individu a deixar de 

considerar als serveis socials o les entitats com un suport (Paugam, 2007). En l'etapa 

de ruptura, els ajuts en forma de diners o d'aliments es busquen en circuits informals i 

per mitjà de la caritat social, desenvolupant mecanismes de rebuig a la intervenció 

institucional en la pròpia vida i en les pròpies decisions. 

Evitar aquestes trajectòries de desqualificació social i de cronificació de les exclusions 

és essencial per evitar l’aprofundiment de la fractura social generada per la crisi. Els 

mecanismes de suport social a les famílies i persones més empobrides han de conviure 

amb polítiques transformadores, universalistes i que evidenciïn el vincle entre les 

dificultats i els interessos del conjunt dels veïns i veïnes de la ciutat.  

 

Prevenir la segregació urbana, les desigualtats entre barris i les dinàmiques 

d’expulsió 

Les expressions de l’exclusió social es distribueixen de manera desigual a l’espai urbà. 

A les desigualtats entre barris presents tradicionalment a la ciutat, s’afegeixen noves 

dinàmiques de mobilitat, expulsió i atracció de població que estan canviant 

profundament els veïnats. La pressió de la demanda d’allotjaments turístics, l’interès 

que genera Barcelona pels inversors immobiliaris, i els processos de gentrificació que 

viuen cada cop més zones de la ciutat, empenyen cada cop a més famílies a desplaçar-

se a altres municipis.  

Fenòmens identificats, que en les darreres dues dècades en alguns barris, s’estan 

estenent ràpidament generant una dinàmica d’expulsió causada per les dificultats de 

les famílies per fer front a la despesa en habitatge. La mobilitat forçada de famílies de 

rendes mitges i baixes fora de Barcelona accentua la polarització social i erosiona les 

xarxes de relació dels veïnats. Com en moltes altres ciutats globals, la mercantilització i 

financiarització de l’habitatge contribueix de manera determinant a accentuar les 

desigualtats21.  

Frenar l’expulsió i la polarització requereix un estret vincle entre les polítiques socials i 

les d’habitatge i una planificació de creació d’un parc d’habitatge social i de solucions 

habitacionals per col·lectius i persones en situacions de risc que es distribueixi 

equilibradament pel territori.  

 

Garantir la perspectiva de gènere en les polítiques d’inclusió 

La diversificació de les formes familiars i les transformacions en els mercats laborals a 

les societats postindustrials han evidenciat noves formes de desigualtat de gènere que 

adopten la seva màxima expressió en la feminització de la pobresa. Les dones estan 

                                                      
21 Sassen, S. (2014). Expulsions. Harvard University Press. 
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sobrerepresentades entre les persones més empobrides del planeta22. A Barcelona i a 

Catalunya les dones pateixen una major vulnerabilitat davant la pobresa que els 

homes23.  

Als anys 80 ja hi havia autors que alertaven que les reformes neoliberals dels estats del 

benestar tenien un impacte diferencial sobre homes i dones, reforçant discursos 

legitimadors de la mercantilització de les tasques de cura i de la retirada del sector 

públic del suport a les llars en forma de serveis d’atenció a la família i a la infància, 

serveis educatius i serveis sanitaris. S’ha afirmat que el projecte polític neoliberal ha 

mantingut la cara masculina de l’estat, mentre ha reduït substancialment la seva cara 

femenina, restringint els serveis orientats a la cura de la ciutadania24.  

L’impacte de la crisi no s’ha restringit a l’esfera productiva, també ha afectat de 

manera determinant a l’esfera reproductiva. La reducció dels recursos de les llars ha 

incrementat la necessitat de participar al mercat laboral de tots els membres a la 

vegada que s’ha registrat un augment de la càrrega de treball domèstic i de cura, que 

especialment suporten les dones a causa de la reducció de serveis i prestacions 

públiques25. Les polítiques d’austeritat desplegades a Europa en resposta a la crisi 

estan aprofundint, doncs, en les desigualtats de gènere26. 

Les polítiques dirigides a reduir les desigualtats i a lluitar contra l’exclusió han 

d’incorporar actuacions específiques que corregeixin aquesta tendència europea i 

global. Si no és així es seguirà reforçant l’organització patriarcal de la societat27. 

                                                      
22 ONU, Consell Econòmic i Social, “Examen i avaluació de l’aplicació de la Declaració i 

Plataforma d’Acció de Pequín i els resultats del vint-i-tresè període extraordinari de sessions de 
l’Assemblea General. Informe del Secretari General” 

23 Belzunegui i Valls (2014) mostren a l’informe La pobreza en España desde una perspectiva de 
género com la convergència de la taxa de risc de pobresa entre homes i dones que s’ha donat a 

Espanya en els darrers anys de crisi, es deu a l’empitjorament de la situació econòmica de les 
famílies i no considera la distribució intrafamiliar dels recursos. A través de metodologies que 
aproximen el risc de pobresa sota supòsit d’independència personal, els autors conclouen que la 
taxa de risc de pobresa és poc sensible a les desigualtats entre homes i dones i que les dones 

segueixen patint amb més intensitat i freqüència la pobresa.  

24 Pierre, B. (2000). La dominación masculina. España: Editorial Popular. 

25 Rosetti, N (2015). “El concepte d’exclusió social: enfocaments, perspectiva de gènere i 
polítiques d’inclusió” a De la Fuente, M. (2015) Exclusió social i gènere a l’àmbit local. 
Transversalitat, interseccionalitat i empoderament. ICPS 

26 Karamessini, M., & Rubery, J. (2013). Women and austerity: The economic crisis and the 
future for gender equality (Vol. 11). Routledge. 

27 Rosetti, N (2015). “El concepte d’exclusió social: enfocaments, perspectiva de gènere i 

polítiques d’inclusió” a De la Fuente, M. (2015) Exclusió social i gènere a l’àmbit local. 
Transversalitat,  

http://www.foessa2014.es/informe/uploaded/documentos_trabajo/15102014141447_8007.pdf
http://www.foessa2014.es/informe/uploaded/documentos_trabajo/15102014141447_8007.pdf
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2. El Model Social de la Barcelona 2027 (Visió de Barcelona 
2027). 

 
2.1. Els pilars del Model Social 

 
En la perspectiva oberta pel darrer Pla d’Inclusió Social 2012-2015 de l’Ajuntament 
de Barcelona i per l’Estratègia Compartida per una ciutat més inclusiva de l’Acord 
Ciutadà de 2014, ens disposem anar més enllà i renovar, enfortir i ampliar els 
compromisos d’acció entre les entitats de l’Acord, i les diferents Àrees de 
l’Ajuntament amb els plans i programes que incideixen en els processos d’inclusió / 
exclusió social perquè l’any 2027 la ciutat de Barcelona sigui un referent europeu i 
mediterrani de ciutat que garanteix els drets socials de tota la ciutadania, amb 
responsabilitat pública, i comptant amb la col·laboració i compromís de la iniciativa 
social i ciutadana, on es coprodueixen noves oportunitats per a la igualtat social. 
 
Volem garantir una ciutat a l’any 2027 que hagi avançat substancialment en Drets 
Socials i s’hagin assentat els pilars perquè Barcelona sigui:  

 
- Una ciutat socialment justa, garant dels drets socials i civils, que respecta i 

valora les diferències, i referent en equitat, respecte, convivència i solidaritat.   
 

- Una ciutat habitable i acollidora, que acull amb dignitat i cooperació a totes 
les persones que viuen i treballen a la ciutat, que revitalitza socialment els seus 
barris i fa front als processos d’expulsió residencial i/o gentrificació (causats 
pels processos de globalització financera) que comporten un canvi en la 
composició social del veïnat.  
 

- Una ciutat educadora, que obre un ampli ventall d’oportunitats per tothom al 
llarg de tota la vida. 
 

- Una ciutat feminista, en què l’equitat de gènere entre homes i dones és una 
realitat i una ciutat de referència en el respecte a la diversitat sexual i de 
gènere.   

 
- Una ciutat saludable que pren cura de tothom, que ofereix uns serveis 

accessibles i un entorn adequat pel desenvolupament individual i col·lectiu, 
amb sostenibilitat i justícia ambiental, cohesió, i una ciutadania apoderada, 
activa i socialment compromesa.  
 

 
2.2. Reptes pel desenvolupament del model social de ciutat fins el 

2027 
 

Per fer un avenç substancial en el model de ciutat, ens disposem de manera 
coordinada i sinèrgica a afrontar els següents reptes: 

 
A. Els reptes per fer una ciutat socialment justa, garant dels drets socials i 

civils, que respecta i valora les diferències, i referent en equitat, respecte, 
convivència i solidaritat, són: 
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La garantia de rendes i de la cobertura de necessitats fonamentals 
 

 Amb polítiques de transferència de rendes per persones i famílies en risc 
social a conseqüència de l’atur de llarga durada, la precarització salarial o 
altres situacions que agreugin la situació de pobresa econòmica i posin en 
risc la seva subsistència a la ciutat. 

 Garantia de les necessitats bàsiques en matèria d’alimentació, de l’accés als 
subministraments bàsics a la llar en un model de ciutat sostenible 
energèticament, i d’accés físic i econòmic a la mobilitat per a tota la ciutat.   

 Establiment de plans i programes amb mesures d’acció positives en els 
sectors socials més afectats per les situacions de desigualtat i pobresa. 

 

L’ocupació de qualitat i l’economia social 
 

 Augment de la inversió a la ciutat que promogui un model econòmic divers 
i plural que generi més ocupació i de més qualitat, amb més oportunitats 
per a la igualtat en l’ocupació, prioritàriament per a dones, joves i persones 
adultes a partir dels 45 anys i amb discapacitats. Tot mantenint les 
oportunitats laborals i socials de les persones en atur de llarga durada.  

 Desenvolupament de polítiques actives en matèria d’ocupació que 
intervinguin en el mercat laboral a fi de dignificar-lo fent front a l’atur i la 
precarització laboral específica dels i les joves, les dones i els majors de 45 
anys. 

 Fent de l’Ajuntament i del conjunt d’agents participants en l’Estratègia 
d’Inclusió actors clau en la generació d’ocupació en condicions dignes, tant 
pel que fa al contingut de valor dels llocs de treball com en aspectes de 
qualitat contractual i salarial. 

 Impuls de la concertació empresarial i social per a la implantació d’activitats 
econòmiques de valor afegit, arrossegant les ocupacions perifèriques a 
estàndards mínims de dignitat contractual i salarial que permetin la 
subsistència de les persones amb menys capacitats curriculars i/o 
formatives.  

 Promoció del desenvolupament de l’economia social i solidària com a 
alternativa d’activitat econòmica socialment inclusiva, així com la generació 
de les condicions normatives necessàries perquè aquesta mena d’empreses 
tinguin més oportunitats d’aconseguir contractes públics. 

 

Els drets de ciutadania 
 

 Cobertura dels drets bàsics per una vida digna, autònoma i saludable de 
totes les persones, en la perspectiva dels drets socials i de l’apoderament 
personal i comunitari; en especial de les persones vulnerables i en risc 
d’exclusió.  

 Barcelona, com a ciutat referent mundial de drets de ciutadania i dels 
valors d’equitat, respecte, convivència, solidaritat i apoderament individual i 
comunitari. Una ciutat que lluita contra qualsevol tipus d’estigmatització, 
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discriminació i segregació social, i dóna prioritat a la prevenció de la 
violència sobre les persones.  

 Enfortiment dels processos desenvolupats en la societat civil per aconseguir 
una ciutadania activa i compromesa amb la solidaritat i la convivència,  
vigilant en l’acompliment dels drets de la ciutadania i amb responsabilitats 
per part de les administracions, la societat civil i el mercat. 

 Reconeixement dels drets de totes les persones que viuen al carrer. 

 Promoció de projectes que superin tota forma d’estigmatització i 
marginació social que impacten en les vides de les persones i els grups a 
conseqüència de la diversitat d’orígens, les diferents identitats individuals o 
les creences culturals, sense més restricció que la derivada dels drets 
humans fonamentals i universals.   

 La garantia de l’accessibilitat de tota la ciutadania als serveis que ofereix el 
municipi, de manera que ningú en quedi exclòs, sigui per raons 
juridicopolítiques (regularització de la residència), diversitat funcional, 
vulnerabilitat econòmica, dependència conjuntural o permanent (per motius 
de salut o per disminució de la capacitat autònoma). 

 L’afrontament de les diverses formes d’aïllament i segregació social, 
impulsant des de la proximitat territorial l’articulació de xarxes 
comunitàries, espais relacionals, i la participació de les persones ateses en 
situació d’exclusió social severa en la configuració dels propis projectes i 
serveis d’inclusió social.  

 

B. Els reptes per fer una ciutat habitable i acollidora, que acull amb dignitat i 
cooperació a totes les persones que viuen i treballen a la ciutat, que revitalitza 
socialment els seus barris i fa front als processos d’expulsió residencial i/o 
gentrificació (causats pels processos de globalització financera) que comporten 
un canvi en la composició social del veïnat, són els següents:  
 

 Reducció substancial d’expulsió residencial, tant sota la forma de 
desnonaments i pèrdua de l’habitatge com per la inaccessibilitat d’amplis 
sectors socials, en especial de la població jove, al dret a l’habitatge, 
garantint l’accessibilitat i el manteniment als habitatges, amb una ampliació 
i renovació del parc d’habitatge públic i de lloguer assequible, foment de 
noves formes d’habitatge, i reducció de l’ús turístic dels habitatges. 

 Concentració de les intervencions urbanístiques en l’habitabilitat dels barris 
i en la generació d’un parc públic d’habitatge que garanteixi l’accés popular 
a aquest bé comú. Específicament, reforçar els serveis d’atenció als casos 
d’exclusió residencial severa, el sensellarisme i les víctimes més vulnerables 
dels processos de gentrificació.  

 Millora i dignificació dels barris, posant la vida quotidiana al centre, tot  
enfortint el teixit associatiu, la cohesió, la convivència, el capital social, la 
connectivitat i la creació dels elements de centralitat en els barris més 
vulnerables. Inversió a nivell de planificació urbana, en els barris més 
desfavorits per generar entorns promotors de qualitat de vida dels veïns i 
veïnes. 

 Promoció d’ una mobilitat activa (caminant, amb bicicleta i transport públic) 
a tots els barris per assegurar una millor qualitat de l’aire i afavorir la salut.  
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 Lluita contra el canvi climàtic i els seus efectes, assegurant el criteri de 
justícia ambiental a nivell territorial. 

 

C. Els reptes per una ciutat educadora, que obre un ampli ventall d’oportunitats 
per tothom el llarg de tota la vida, són: 

 Increment de la inversió en infància per a superar la reproducció de les 
desigualtats, garantint l’interès superior de l’infant segons la convenció 
sobre els drets de l’infant, per assegurar una igualació de les oportunitats 
en l’educació entre els barris, la reducció de la segregació escolar i el 
foment de l’educació inclusiva i integrada. 

 Garantia de l’educació al llarg de la vida, així com d’una atenció 
socioeducativa de qualitat en la petita infància 0-6, i en especial 0-3, i les 
seves famílies, com a factor decisiu en la prevenció de les desigualtats 
socials futures i com un dels instruments d’igualtat de gènere. 

 El reforç i la garantia d’accés universal als recursos públics en educació 
infantil i en altres serveis de suport a les famílies en la criança dels infants. 
Promoure el dret a l’educació informal o en el lleure i, en conseqüència, 
generar les condicions per a proporcionar aquests serveis arreu del 
territori. 

 L’accent en les estratègies educatives i la implementació dels serveis per 
assegurar l’èxit educatiu, especialment entre la població adolescent i jove, 
considerant les necessitats especials, els determinants socials i culturals, 
així com el propi model educatiu i l’interès dels i les joves per l’educació 
formal. Actuació incisiva en la franja d’edat entre els 12 i els 16 anys.  

 El desenvolupament de més línies educatives i formatives en l’àmbit 
professional connectades amb la demanda laboral de l’activitat empresarial 
local, i assegurar l’acompanyament dels itineraris personals, especialment 
entre els joves que tenen la seva primera experiència laboral.  

 La reducció de la bretxa digital de la població per edat, gènere i capacitat 
adquisitiva. 

 

D. Els reptes per una ciutat feminista, en què l’equitat de gènere entre homes i 
dones és una realitat i una ciutat de referència en el respecte a la diversitat 
sexual i de gènere, són:   

 El foment de la igualtat de gènere en la participació política, la publicitat, 
l’educació, etc.  

 La promoció de la qualificació i l’acreditació professional, així com la 
permanència en el mercat de treball per a dones i dones trans en situació 
de vulnerabilitat. 

 El foment de la dignificació dels sectors més feminitzats i combatre la 
segregació ocupacional. 

 El desplegament d’un canvi institucional per a reduir les desigualtats de 
gènere i aconseguir unes institucions plenament obertes a la diversitat 
sexual. 

 L’orientació de l’economia per a la vida i una millor i més igualitària 
organització del temps i distribució de les cures. 
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 El desplegament de l’acció positiva en totes les polítiques públiques a la 
ciutat amb els grups LGTBI per garantir una ciutat plenament oberta i 
l’accés als drets de ciutadania per part de tothom. 

 La garantia d’una Barcelona lliure de violències a totes les persones i, 
específicament, al col·lectiu LGTBI. 

 

E. Els reptes per fer una ciutat saludable que pren cura de tothom, que 
ofereix uns serveis accessibles i un entorn adequat pel desenvolupament 
individual i col·lectiu, amb sostenibilitat i justícia ambiental, cohesió, i una 
ciutadania apoderada, activa i socialment compromesa, són els següents: 
 

 Reducció significativa de les desigualtats en salut, a partir de la priorització 
d’accions en els barris identificats amb els pitjors indicadors socioeconòmics 
i de salut. 

 L’augment d’oportunitats per la pràctica esportiva al llarg de tota la vida i 
especialment entre els joves, les dones i les persones amb diversitat 
funcional, pels seus beneficis en salut, transmissió de valors i integració 
social.  

 L'augment dels serveis i iniciatives socials per donar resposta a les 
necessitats de les persones amb malaltia o dependència i d'aquelles que les 
cuiden.  

 La garantia del respecte als drets de les persones amb problemes de salut 
mental, de serveis accessibles, segurs i eficaços per satisfer les seves 
necessitats, del seu accés a les oportunitats per aconseguir una bona 
qualitat de vida, i lluitant contra l’estigmatització i discriminació a què estan 
sotmeses. 

 Una ciutat amigable, que promogui un envelliment saludable, actiu, basat 
en l’autonomia personal i social de les persones grans i el seu 
protagonisme en fer ciutat. 

 La promoció d’una ciutadania activa i socialment compromesa desplegant 
formes de col·laboració per la coproducció ciutadana de projectes i accions 
per la justícia social. 

 La innovació en les formes de participació democràtica des de la proximitat, 
tot prenent com a unitat bàsica d’intervenció el barri, per tal que el conjunt 
de la política pública de la ciutat compti amb consensos socials significatius 
més enllà de les organitzacions i entitats que habitualment participen.  
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2.3. Afrontar els reptes per avançar cap al model de ciutat de 
drets socials: a partir dels plans i programes ja en marxa i de 
l’Estratègia d’Inclusió i de Reducció de les desigualtats 
socials. 

 

Per fer front als reptes de ciutat, i avançar cap al model social de ciutat inclusiva, 
en la perspectiva del 2027, es desenvolupen dos grans tipus d’actuació: una 
extensa i sectorial, constituïda pels plans i programes en marxa de tipus sectorial, 
dirigits a un àmbit d’actuació (habitatge, ocupació, acció social, salut mental, 
esports, ensenyament, etc.) i/o a un grup social específic (gent gran, infants, 
joves, immigrants, persones sense llar, etc.) que ja estan desenvolupant o es 
pensen desenvolupar pels actors públics, de la iniciativa social i les xarxes i grups 
d’impuls i seguiment de l’Acord. Aquesta actuació àmplia es considera 
absolutament necessària per aconseguir el model social de ciutat, però és 
insuficient. Ens cal una actuació estratègica intensa i transversal, centrada en els 
temes claus que estan en l’origen de les desigualtats socials que afecten a totes 
les persones que viuen a Barcelona, i això és pròpiament l’Estratègia d’inclusió i 
reducció de les desigualtats. 

L’actuació àmplia i sectorial respon al següent esquema: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els principals plans i programes sectorials en marxa (37) que formen part de 
l’actuació àmplia i sectorial, per aconseguir el model social de ciutat al que s’aspira 
són28:  
 
Estratègia Compartida de l’Acord Ciutadà per a una Barcelona Inclusiva 
2014-201829. Es troba a la base del procés de treball que ha de concloure amb 
l’Estratègia d’inclusió i reducció de les desigualtats socials de Barcelona. Planteja la 
necessitat que les polítiques públiques s’orientin cap a la governança de xarxes 
d’acció, consistent en la planificació i l’articulació de recursos públics i d’iniciativa 
social. L’Estratègia escomet el conjunt d’àmbits d’exclusió assenyalats per l’U.E. i 
inclou les entitats i altres organitzacions compromeses amb les pràctiques d’inclusió 
a la ciutat, especialment centrades en els col·lectius de major risc social, com ara 
exclusió severa (residencial, alimentària, ocupacional, etnocultural com a 

                                                      
28 Per una descripció més detallada d’aquets plans veure el document TOP: Buidat de Plans relacionats 
amb la inclusió social a la ciutat de Barcelona. 
29 L’Estratègia Compartida serà reemplaçada per l’aprovació de l’actual Estratègia d’inclusió i de reducció 
de les desigualtats socials. 
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conseqüència de processos migratoris, infància en risc, etc.), i l’impuls conjunt 
d’alternatives de desenvolupament, com ara les experiències d’economia social. 
 
Justícia Social (PAM 2016-2019). Constitueix una perspectiva determinant per 
al conjunt del PAM. Coincideix amb l’Estratègia d’Inclusió i, en conseqüència, 
promou el desplegament territorial de l’Acord Ciutadà per a una Barcelona Inclusiva. 
Es compromet a reforçar la capacitat de resposta i la perspectiva de la garantia de 
drets als serveis socials bàsics. Això implica assegurar (pressupostària i 
organitzativament) els mínims vitals per a tota la població que els requereixi 
(atenció alimentària, subministraments bàsics i precarietat habitacional). En sintonia 
amb la perspectiva de la justícia social s’inclouen noves maneres d’entendre la 
responsabilitat pública: 

Nou Lideratge Públic (PAM 2016-2019). S’introdueixen modificacions en la 
pressió tributària i en els preus públics (tarifació social), així com en les 
transferències econòmiques a tercers via subvencions, convenis, concerts o 
contractacions (clàusules socials) seguint criteris de justícia social, de gènere i 
ambiental.  
 
Cap a una política pública d’acció comunitària. Defineix un marc conceptual i 
una estratègia per avançar en l’acció comunitària a la ciutat, com una política 
d’enfortiment democràtic de la societat, per cohesionar una societat diversa, i 
avançar en un sistema comunitari de polítiques socials. 
 
Desenvolupament estratègic dels Centres de Serveis Socials 2016-2021. 
Es reformulen els centres de serveis socials com a promotors del treball en xarxa, 
en la línia d’apoderar les persones mitjançant el treball familiar, grupal i comunitari; 
es treballa l’articulació dels serveis socials amb d’altres serveis complementaris en 
l’atenció i promoció de les persones, especialment els de salut i ensenyament. Es 
facilita l’augment de recursos en atenció de manera proporcional a l’increment de 
les problemàtiques socials.  
 
Cicles de Vida (PAM 2016-2019). S’aborda la superació de les precarietats, 
vulnerabilitats, i la debilitat o manca de participació social i política que es 
concentren en els grups d’edat, particularment en els trams de petita infància, 
infància, adolescència, joventut, i persones grans.  
 
Pla de Barris 2016-2020. És una política pública determinant en la voluntat de 
reduir les desigualtats entre els diferents barris de Barcelona. Combina les 
intervencions urbanes en l’espai públic, el verd urbà, les connectivitats físiques, 
l’ordenació de la mobilitat, la construcció, distribució i la reformulació funcional 
d’equipaments amb projectes centrats en la promoció de la cultura, la garantia 
d’accés a l’educació formal i informal i l’impuls de la formació professional, l’activitat 
econòmica i la generació d’ocupació.  
 
Pla pel Dret a l’Habitatge 2016-20. Concep l’habitatge com un bé comú i 
aborda mesures per garantir-ne l’accés popular i el manteniment dels residents a la 
llar per frenar els processos de gentrificació i exclusió residencial.  

Des d’aquesta mateixa perspectiva, el Pla d’Actuació Municipal (Urbanisme per als 
Barris) proposa un conjunt de mesures coincidents en reforçar l’eix de la inclusió 
residencial: impuls de les transformacions urbanes que prioritzin la qualitat de 
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l’espai públic als barris, la diversificació de serveis i l’activitat econòmica, la 
distribució. 

El Pla de Lluita contra el Sensellarisme 2016-2020. Adreçat a reduir el 
nombre de persones en situació d’exclusió social severa. Facilita l’accés al conjunt 
de recursos d’atenció social, sanitària i residencial per a aquest col·lectiu.   

Mobilitat Sostenible (PAM 2016-2019). És clau en la gestió ecològica de la 
ciutat i en la pacificació viària del trànsit. Impulsa els serveis de transport públic, de 
manera que guanyin en integralitat i complementarietat, eficiència, consum 
d’energia neta, àmplia connectivitat i accessibilitat física. Comprèn tarifes 
apropiades a les economies més vulnerables.   
 
Pla del Verd i Biodiversitat 2013-2020. Compromet Barcelona en la lluita 
contra el canvi climàtic seguint les directius de l’Acord de París. Promou la 
conservació i la millora del patrimoni natural de la ciutat segons una perspectiva 
urbana de sostenibilitat i de qualitat de vida. En conseqüència, pren mesures per 
assolir la màxima dotació possible de superfície verda a la ciutat, així com la seva 
connectivitat. 

 
Pla de Prevenció i Seguretat Ciutadana 2016-2019. Aborda accions d’inclusió 
des de la prevenció i el tractament dels problemes de convivència, centrats en els 
mals usos dels equipaments i els espais públics als barris, les inseguretats 
focalitzades en determinats grups de població (per exemple, les dones) i en les 
manifestacions de violència interpersonal. 

 
Estratègia per l’Ocupació de Barcelona 2016-2020. Planteja un marc de 
concertació local que defineixi estratègies per a la generació d’ocupació de qualitat 
que redueixi les condicions de precarització i excessiva temporalitat dels contractes. 
En aquest sentit, destaca l’Ajuntament com a primer promotor en la generació de 
treball. Aquesta planificació de caràcter general es complementa amb d’altres que 
tracten grups d’edat o eixos temàtics específics. Hi trobem: 

 El Pla per al Foment de l’Ocupació Juvenil de Qualitat 2016-2020.  
Centrat en la formació i l’orientació professionals i en el foment de la 
contractació juvenil en condicions dignes.  

El Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària 2016-2019. Facilita la 
formació i l’acompanyament a iniciatives empresarials d’aquesta mena, promou la 
cooperació entre diferents iniciatives del sector, i en fomenta la contractació pública.  

Pla per la Justícia de Gènere 2016-2020. És bàsic pel seu caràcter transversal 
a tota l’organització i polítiques municipals, en el sentit d’adoptar integralment la 
perspectiva de gènere en la planificació i provisió de serveis. Un segon gran element 
del Pla és el desenvolupament d’estratègies ocupacionals que superin la 
discriminació salarial que pateixen les dones, i que incloguin la  redistribució dels 
temps entre homes i dones com a element de connexió entre els treballs productius 
i reproductius. En el marc d’aquesta política hi trobem: 

L’Estratègia contra la feminització de la pobresa 2016-2024. Afronta les 
desigualtats de gènere en el mercat formal, la segregació ocupacional, i les diverses 
precarietats socials concentrades en les dones.  
 
Pla Municipal per a la Diversitat Sexual i de Gènere 2016-2020. Tracta 
específicament la diversitat sexual i de gènere en tot el seu ventall de possibilitats. 
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Promou que la normativa municipal s’hi adapti. Ofereix eines de detecció, prevenció 
i protecció en situacions d’assetjament i altres violències al respecte.  

 
Programa Barcelona Ciutat de Drets 2016-2019. Facilita que les polítiques 
públiques sempre estiguin condicionades per l’observació dels drets humans. Aquest 
enfocament connecta amb una concepció diversa de la realitat social a la ciutat, i 
amb la promoció de l’interculturalisme pel que fa a les relacions de convivència 
entre diferents comunitats etnoculturals. Aquest darrer aspecte informa altres 
estratègies específiques per a col·lectius etnoculturals:  

 Migració, interculturalitat i discriminació zero (PAM 2016-2019).  
Concentra la seva atenció en les persones migrants i refugiades garantint-los 
l’accés als serveis bàsics, empoderant les dones i els joves en els processos de 
reagrupament familiar, i actuant contra les actituds xenòfobes, racistes i 
discriminatòries.  

 Pla Municipal de lluita contra la islamofòbia. Amb l’objectiu de 
contrarestar la generació social d’imatges negatives sobre l’islam i, també, 
normalitzar la diversitat religiosa a la ciutat.  

 L’Estratègia Local amb el Poble Gitano de Barcelona: diagnosi i línies 
d’actuació (2015). Cerca la plena inclusió del col·lectiu gitano en els àmbits 
educatiu, ocupacional, residencial i cultural.  

 
Pla de Salut (Consorci Sanitari) 2016-2020. Pren especial atenció als barris 
identificats amb els pitjors indicadors socioeconòmics i de salut (correlació entre 
esperança de vida, nivell de renda del barri i el districte, i el nivell d’estudis). 
Projecta la prestació de serveis adaptats a les necessitats de les persones i incentiva 
l’atenció comunitària. Els problemes de salut mental constitueixen un sector 
d’intervenció específic:  

Pla de Salut Mental (2016-2020). Impulsa la prevenció en matèria de salut 
mental, tot considerant els determinants socials, culturals i de pautes de consum 
desencadenants de trastorns. Defineix una cartera de serveis adequada a la 
diversitat d’usuaris i les seves famílies. Promou la qualitat de vida, la imatge positiva 
i l’exercici de drets de les persones que pateixen problemes de salut mental.  
 
Autonomia Personal (PAM 2016-2019). El criteri de l’autonomia està a cavall 
de la garantia de drets, l’atenció social i les polítiques de salut i del cicle de vida. Els 
seus dos grans components poblacionals són les persones grans i les que presenten 
diversitat funcional. En aquest sentit, es generen accions i dispositius facilitadors de 
la vida autònoma a la pròpia llar, l’accessibilitat universal als serveis i l’exercici del 
dret a la mobilitat. 
 
Educació i Coneixement (PAM 2016-2019). Reforça el compromís amb una 
educació pública i de qualitat per a tothom. Incorpora el dret a l’educació no formal 
com a element clau de les accions educatives comunitàries i de transmissió de 
valors. Planteja mesures per a l’èxit educatiu de l’alumnat amb necessitats 
educatives especials o dificultats d’aprenentatge; i alhora, millora, amplia i 
diversifica l’atenció i l’educació a la petita infància. Des de la perspectiva de la 
connexió entre educació i ocupació, es reordena i promou l’oferta pública de 
formació professional i per a persones adultes. La inclusió digital conforma un eix 
específic d’intervenció: 
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Pla Barcelona Ciutat Digital 2017-2020. Promou l’empoderament digital de la 
ciutadania. Desenvolupa estratègies de reducció de l’escletxa digital entre els 
col·lectius més vulnerables, segons criteris d’edat, grup de dones, barris i col·lectius 
que concentren majors indicadors de risc social. 
 
Cultura (PAM 2016-2019). Entén l’accés a la cultura com un dret i, per tant, 
promou mecanismes públics d’accés popular a béns i pràctiques culturals. Adopta 
una visió integral de l’acció cultural a la ciutat, per la qual cosa incentiva la 
coordinació dels grans equipaments culturals amb els equipaments de proximitat i 
amb el conjunt del teixit associatiu que preserva o produeix cultura.   
 
Esports (PAM 2016-2019). Les accions d’inclusió se centren en l’adquisició 
d’hàbits saludables i en la millora de la qualitat de vida, en especial dels joves, les 
dones i les persones amb diversitat funcional. D’altra banda, es subratlla el potencial 
educatiu i de transmissió de valors de les pràctiques esportives, i es garanteix 
l’accés universal a la pràctica de l’esport mitjançant la xarxa d’equipaments 
esportius municipals.   
 
Pla per a la democratització de la cura 2017-2020. Reconeix la cura com a 
part central de la vida socioeconòmica de la ciutat. Desenvolupa mesures per reduir 
les desigualtats socials i de gènere que actualment caracteritzen tant la provisió 
com la recepció de les cures, i promou la coresponsabilitat de tots els actors socials 
a l’hora de garantir el dret a una cura digna i de qualitat. 

Pla de xoc cultural als barris de Barcelona 2017-2020. Adreçat a reduir les 
desigualtats culturals territorials entre els barris i fomentar la cohesió social a la 
ciutat. Pretén apropar els continguts de la cultura a la ciutadania i, alhora, respectar 
la tasca creativa dels artistes. En conseqüència, pren mesures per ampliar i enriquir 
la realitat cultural en el territori, trencar les barreres (educatives, socials, culturals i 
econòmiques) que generen fractures i desigualtats, i promou un públic actiu i 
coresponsable que pugui participar en l’activitat cultural de la ciutat.  
 
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022. Avançar cap a una 
Barcelona sostenible, cercant l’autosuficiència energètica, reduint l’impacte 
ambiental i augmentant la coresponsabilització ciutadana i millorar les condicions de 
vida dels habitants de la ciutat. Alhora, es prenen mesures per recuperar els carrers 
per a les persones, generant un espai públic pacificat, compartit i acollidor.  
 
Pla d’Adolescència i Joventut 2017-2021. Té com a missió, fomentar un 
principi universal per als adolescents i els joves: l’autonomia. Aquest concepte es 
refereix a la seva capacitat per desenvolupar-se en llibertat i amb disponibilitat dels 
recursos necessaris de manera igualitària, tenint també en compte les necessitats 
del seu entorn. 
 

Pla d’actuació de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 
Planteja avançar cap a un model polític i econòmic socialment més just que 
contribueixi a un sistema de benestar més avançat on el Tercer Sector Social sigui 
més reconegut i influent. En aquest sentit, té la voluntat de promoure una 
cooperació més intensa i eficaç amb les Administracions Públiques.  

Posicionament estratègic de Càritas Diocesana de Barcelona. Recolza i 
promou polítiques de treball digne amb la voluntat de lluitar contra la precarietat 
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laboral des d’una economia social i solidària. Aborda projectes on les persones 
siguin participants empoderats i actius i no mers receptors d’ajudes; sent la 
comunitat el principal eix d’inclusió. També, recolza l’impuls d’una renda garantida 
per a la ciutadania que permeti a les famílies accedir i cobrir les seves necessitats 
de forma autònoma. 

Posicionament estratègic de Creu Roja a Barcelona. Defuig de la caritat i 
tendeix cap a la dignitat. Treballa per recolzar i promoure projectes per una 
ocupació de qualitat, donar la millor atenció a les persones ateses i combatre les 
situacions dels col·lectius més vulnerables així com tot tipus de discriminació i 
violència social.  

Per últim, cal afegir que es tenen en compte totes les consideracions, les 
aportacions i accions que s’estan desenvolupant des del Consorci de Serveis Socials 
de Barcelona envers l’Estratègia d’inclusió.  

D’altra banda, cal afegir que aquets plans són necessaris però insuficients, ens cal 
avançar més per incidir de manera coordinada, complementària i sinèrgica en els 
processos de desigualtat social30, que siguin abastables a nivell de la ciutat, i que 
estan en l’origen dels processos d’inclusió. Ens cal coordinar i dotar d’un caràcter 
sinèrgic, a tots els projectes i accions dels actors socials, que més incideixin en els 
objectius transversals de reducció de les desigualtats. És a dir, ens cal una 
estratègia d’inclusió i reducció de les desigualtats que tingui la funcionalitat que 
s’assenyala en aquest esquema: 

  

 

 
 
Explicat d’una manera al·legòrica, és a dir, el conjunt de plans i programes en 
marxa a la nostra ciutat, van cadascun en direccions paral·leles. 
 

                                                      
 
30

 Els processos de desigualtat social no es poden afrontar només des d’una perspectiva local, doncs hi 
ha molts factors: salari, pensions, política educativa, aspectes macroeconòmics,  etc. que no depenen de 
la ciutat, sinó de l’àmbit estatal, europeu i global. Per tant entenem la lluita contra les desigualtats des 
de les competències i incumbències que entre tothom podem desenvolupar a la ciutat.   
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L’Estratègia d’Inclusió i de Reducció de les desigualtats, fa de timonera, és a dir 
col·loca els diversos plans i programes en un sola direcció i articula les forces de 
cadascun d’ells de tal manera que sigui sinèrgica. Per tant, la força resultant acaba 
sent superior a la suma de cadascun d’ells31 per avançar a més velocitat i no perdre 
el rumb de la visió o model social inclusiu al que cal arribar. 

                                                      
31

 La sinergia consisteix en què la força de tots el remers permet superar la suma de cadascun d’ells per 
portar la timonera i, a més, anar a més velocitat cap al model social de ciutat inclusiva. 
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3. Estratègia d’Inclusió i Reducció de les Desigualtats 
Socials de Barcelona: missió, línies estratègiques i 
objectius. 

 

3.1. Plantejament de l’Estratègia d’Inclusió i Reducció de 

Desigualtats Socials. 

S’ha assenyalat que el conjunt de plans i programes en marxa  són necessaris 
però insuficients per avançar de manera decidida cap el model social de ciutat. 
S’entén que, a més, es tracta de disposar d’una estratègia transversal  i centrada 
en pocs objectius però clarament estratègics o claus, de gran impacte, i 
mesurables, i no buscar tots els projectes i accions en l’àmbit de la inclusió (que ja 
estan sent desenvolupats pels plans sectorials esmentats, tant de l’Ajuntament 
com de les entitats socials de l’Acord Ciutadà), sinó que cal centrar-nos en aquells 
que acompleixin tres característiques: 

1. Que siguin els que més impacte tenen en els determinants clau de la 

inclusió social i la salut. 

2. Impliquin una coproducció entre àrees, entitats del tercer sector, 

organitzacions, universitats, col·legis, moviments socials, etc.  

3. Es produeixi un clar compromís d’articular recursos en els projectes. 

En aquesta perspectiva es considera el següent: 

És important situar-nos en la perspectiva de reducció de les desigualtats i 

subratllar-la, per trobar els objectius estratègics d’alt impacte en els determinants 

clau de la inclusió social i la salut, per les següents raons: 

 
a. És un fet àmpliament reconegut, i figura en l’emmarcament, que la 

desigualtat iniciada a Europa i EEUU a la segona meitat dels anys 80, és la 
principal causant de la crisi social encara vigent i la recessió econòmica ja 
finalitzada per motius conjunturals, però que pot reproduir-se de nou amb 
una pujada dels preus del petroli o un canvi en la política monetària actual 
del BCE. Per tant, centrar-nos en la desigualtat té uns fonaments analítics 
àmpliament contrastats.  

b. Centrar-nos en els determinants de l’exclusió social, i en els objectius que 
impacten en els mateixos factors generadors d’exclusió per superar/reduir 
els seus efectes, és allò que ens permetrà passar d’una estratègia 
omnicomprensiva, que ho engloba tot, a una estratègia que es centra en el 
més important. 

Les desigualtats són determinants de la participació (o no) de la ciutadania 
en els àmbits d’inclusió/exclusió social: econòmic, laboral, formatiu, 
sociosanitari, residencial, relacional, ciutadania, participació i territoris, tal 
com establim en l’emmarcament. 

Els àmbits d’inclusió/exclusió són, precisament, els considerats 
determinants de la salut, per tant les desigualtats són, a la vegada, els 
principals determinants tant de la inclusió com de la salut. És un 
plantejament que es dirigeix a les arrels i no a les conseqüències dels 
processos d’exclusió social en l’àmbit de la ciutat.  
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c. Es diferencia i singularitza clarament aquesta Estratègia d’Inclusió i de 
Reducció de les Desigualtats Socials d’altres d’estratègies o plans anteriors, 
per una banda per l’amplitud dels actors implicats en un pla d’inclusió, i per 
la focalització dels seus objectius en els orígens dels processos d’exclusió.   

En la perspectiva d’articular les sinergies dels diferents plans i programes, així com 
els nous objectius sorgits del procés d’elaboració de l’Estratègia d’Inclusió i 
Reducció de Desigualtats Socials, s’han identificat les 5 dimensions de la 
desigualtat social que més influencien els processos d’inclusió/exclusió social: 

- La desigualtat de renda, tant en la seva vessant d’ingressos com de despeses, 
pels seus impactes negatius en obstaculitzar l’accés ciutadà als drets 
fonamentals (garantia d’ingressos, habitatge, subministraments bàsics, 
ocupació digna).  

- La desigualtat en l’educació i en l’accés a la cultura al llarg de tota la vida 
originada en l’entorn econòmic, social, territorial i familiar en el que viuen les 
persones, i que condiciona les seves capacitats d’aprenentatge al llarg de tota 
la vida. És una dimensió clau en una societat que es configura com a societat 
de xarxes o del coneixement. 

- Les desigualtats en l’accés als béns associatius i comunitaris o xarxes entre 
persones que són bàsiques pel progrés de les persones i de les comunitats en el 
territori. Els territoris amb més capacitats de progrés i resiliència són aquells 
que disposen d’un més ampli teixit associatiu i una ciutadania amb més 
capacitat de col·laborar per construir el bé comú. 

- L’estigmatització i la segregació social de persones i col·lectius de manera 
diferenciada en relació a la renda, l’educació, la cultura o el territori en què viu, 
hi ha persones i/o col·lectius que són objecte de rebuig i segregació per amplis 
grups socials. Aquesta segregació social, per si mateixa obstaculitza o impedeix 
la participació d’aquestes persones i/o col·lectius en els drets i responsabilitats 
de la vida col·lectiva. La lluita contra aquesta desigualtat es relaciona amb 
l’aprofundiment de tenir una ciutat més plural, respectuosa en la diferència, 
solidària i de convivència.  

- Les desigualtats territorials, d’una banda són conseqüència de les altres 
desigualtats,  i d’una altra, el propi territori al constituir l’entorn més pròxim en 
el que viuen les persones i es relacionen constitueix un factor independent 
generador de desigualtats. 

Ara bé les dimensions de les desigualtats que constitueixen els principals 
determinants de la inclusió social i de la salut, es configuren de manera asimètrica 
en funció d’altres variables com són el gènere, l’edat, la diversitat funcional, la 
procedència geogràfica, cultural o ètnica, la diversitat sexual, i que també seran 
objecte de tractament a través de les línies estratègiques o dels criteris 
transversals d’actuació.  
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3.2. Els components de l’Estratègia d’Inclusió i Reducció de les 
Desigualtats Socials. 

 
  
 

 

 

L’Estratègia consta de: 

a. Visió model de futur o model social de Barcelona 2027 que ja hem especificat 
en el capítol anterior, i que ha estat elaborat en el procés d’elaboració de 
l’Estratègia.  

b. Missió. La missió de l’Estratègia d’Inclusió i de reducció de les desigualtats 
socials 2017-2027 (la finalitat operativa) és:  

1) Aconseguir que tots els plans de l’Ajuntament de Barcelona i de les entitats 
de l’Acord Ciutadà tinguin com a marc de referència les finalitats descrites i 
identificades en el model social de Barcelona 2027.  

2) Articular en les línies estratègiques i els objectius de línia, els projectes, 
accions i recursos tant del conjunt de l’Ajuntament de Barcelona (Àrees 
municipals i Districtes) com de les entitats socials de la ciutat.  

3) Gestionar la coproducció a través del treball en xarxa per a desplegar els 
nous projectes estructurants o tractors.  

c. Les línies estratègiques coincidents amb les dimensions de les desigualtats que 

constitueixen els itineraris a seguir per incidir en el model social de Barcelona 

2027: 
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1. Reduir la desigualtat en la distribució de la renda i  garantir els drets 
socials, en especial, l’accés a l’habitatge, l’ocupació de qualitat i les 
necessitats bàsiques. 

2. Incrementar l’equitat educativa i les oportunitats formatives i 
culturals al llarg de la vida.  

3. Enfortir i articular els serveis i les xarxes relacionals i comunitàries 
de suport facilitadores de l’apoderament personal i col·lectiu. 

4. Eliminar l’estigmatització i la segregació social.  

5. Disminuir les desigualtats socials territorials.  

 

d. Els criteris d’actuació transversals. Travessen tots els objectius de les línies 
estratègiques, de tal manera que per la descripció i el desplegament dels 
objectius de línia en projectes i accions, s’haurà de demostrar que compleixen 
els següents 7 criteris d’actuació transversals: 

d.1. Enfortiment del caràcter equitatiu i inclusiu de l’Ajuntament i 
dels actors socials de l’Acord Ciutadà: qualitat de l’ocupació, qualitat 
en la contractació, clàusules socials i igualtat d’oportunitats.  

d.2. Els criteris per l’assoliment de l’equitat de gènere que s’estableixen 
en el Pla per la Justícia de Gènere (2016-2020).  

d.3. L’impuls de la governança democràtica i de xarxes: coproducció 
de serveis, projectes de treball en xarxes, transversalitat, participació i 
compromís social de la ciutadania, cultura cooperativa i organització 
comunitari de la ciutadania.  

d.4. Diversitat funcional, que reclama el reconeixement de la diferència i 
el respecte per la dignitat de la persona amb capacitats diferents garantint 
l’adaptació de l’entorn per un accés fàcil a tota la ciutadania, amb criteris 
d’accessibilitat universal. 

d.5. Priorització de l’economia social i solidària en el desplegament de 
les accions i projectes de l’Estratègia.   

d.6. Donar una perspectiva metropolitana a la reducció de les 
desigualtats socials. Es tracta de què els objectius de línies o els 
projectes estructurants o tractors s’articulin amb d’altres plans similars de 
ciutat tant de la regió metropolitana com a nivell internacional.  

d.7. Tenir en compte el cicle de vida. La reducció de les desigualtats 
s’ha d’acompanyar de la trajectòria del cicle de vida perquè les necessitats i 
demandes socials tenen expressions diferents en funció de l’episodi d’edat 
que es visqui, és a dir, requereixen d’una perspectiva diacrònica.   
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e. Els objectius de línia. Les línies són els itineraris o rutes a seguir per arribar al 
model social de Barcelona 2027. Cada una d’aquestes línies, conté uns objectius 
de línia (en total, 41 objectius) que seran els que impacten amb intensitat en 
les diferents línies estratègiques.  

f. Els projectes estructurants o tractors. Seran aquells que tinguin capacitat per 
arrossegar més d’un objectiu de les línies estratègiques. Aquests projectes 
articularan accions tant de les entitats socials com de les àrees i departaments 
municipals per a produir-se de manera coproduïda. En aquests moments encara 
no disposem dels projectes estructurants, ja que ens cal primer identificar els 
projectes i accions a desenvolupar per les àrees i entitats que incideixin en el 
desenvolupament dels objectius de línia, i a partir d’aquí reconèixer els 
projectes estructurants. 
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3.3. Línies estratègiques i objectius de línia 

 

Línia 1 

Reduir la desigualtat en la distribució de la renda i  garantir els drets socials, 
en especial, l’accés a l’habitatge, l’ocupació de qualitat i les necessitats 
bàsiques. 
 

Objectius: 

Ingressos, despeses i imposició 

1.1. Avançar cap a la renda garantida de ciutadania, assegurant  transferències de 
rendes a la població més vulnerable. 

1.2. Donar un caràcter més redistributiu als impostos i a les inversions (despeses) 
municipals. 

1.3. Impulsar la tarifació social del conjunt de serveis de la ciutat per garantir-ne 
l’accés universal. 

Treball remunerat, domèstic i de cures 

1.4. Avançar cap a un salari mínim i/o referència de ciutat amb l’objectiu d’establir 
una remuneració suficient perquè un/a treballador/a i la seva família puguin viure 
dignament. 

1.5. Augmentar les oportunitats d’ocupació digna i de qualitat a la ciutat, per 
persones de tots els nivells de qualificació i amb perspectiva de gènere.    

1.6. Promoure l’actuació socialment responsable de les empreses del territori, amb 
criteris de sostenibilitat integral econòmica, social i mediambiental (per promoure 
condicions de treball dignes, coresponsabilitat en l’atenció de la cura, 
oportunitats de desenvolupament professional...). 

1.7. Avançar en el reconeixement social, la disponibilitat de serveis i la redistribució 
més igualitària dels treballs domèstics i de cures.  

Habitatge 

1.8. Aconseguir una àmplia oferta d’habitatge assequible, incrementar el parc 
d’habitatge públic de lloguer  i fomentar noves formes d’habitatge cooperatiu. 

1.9. Acabar amb la situació actual a la ciutat d’habitatge inadequat i insegur definit en 
la tipologia europea d’exclusió residencial (ETHOS).  

1.10. Fer front a l’exclusió residencial i relacional dels col·lectius més vulnerables 
dotant-los d’acompanyament en els seus itineraris d’inclusió. 

Necessitats bàsiques 

1.11. Fer més accessible i assequible una alimentació adequada i saludable, en un 
marc d’impuls de la política alimentària a la ciutat. 

1.12. Combatre la pobresa energètica en un marc d’impuls de la transició energètica a 
la ciutat. 
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Línia 2 

Incrementar l’equitat educativa i les oportunitats formatives i culturals al 
llarg de la vida.  

Objectius: 

2.1 Incrementar l’èxit escolar i reduir l’absentisme i l’abandonament escolar 
igualant les taxes entre els diferents barris,  millorant les condicions 
d’escolarització i reduint la segregació escolar. 

2.2 Ampliar, diversificar i millorar l’equitat en l’accés als serveis educatius i de 
criança a la petita infància i les seves famílies, impulsant  la coeducació als 
centres educatius de la ciutat.   

2.3 Reordenar i promoure l’educació al llarg de la vida i l’oferta de formació de les 
persones adultes amb equitat de gènere. 

2.4 Enfortir els programes i activitats educatives, socials i de salut amb criteris 
d’acció positiva cap a les persones i famílies més vulnerables, tenint en compte 
l’opinió, la participació i l’empoderament dels infants. 

2.5 Millorar les capacitats per a l’ocupació i la igualtat de drets d’accés de les 
persones en situació d’atur, amb especial atenció a la desocupació de llarga 
durada 

2.6 Promoure i assegurar l’accés universal amb equitat a activitats de lleure, 
culturals, esportives i de joc, en especial, en la infància i l’adolescència.  

2.7 Reduir l’escletxa digital per la garantia en l’accés a la cultura i l’educació. 

2.8 Fomentar el caràcter de bé comú, divers i col·lectiu de la cultura, garantint 
l’accés de tota la ciutadania com un motor autèntic de progrés individual i 
col·lectiu. 

2.9 Fomentar la igualtat i la no discriminació i vetllar per les oportunitats en 
l’educació de la infància i l’adolescència, per tal de no provocar desigualtats 
socials i reduir les existents.  

 

Línia 3 

Enfortir i articular els serveis i les xarxes relacionals i comunitàries de 
suport facilitadores de l’apoderament personal i col·lectiu.  

Objectius: 

3.1. Enfortir els serveis de suport i cura i garantir-ne l’accessibilitat de tota la 
ciutadania, de manera que ningú en quedi exclòs, sigui per raons 
juridicopolítiques, diversitat funcional, dependència o vulnerabilitat econòmica. 

3.2. Empoderar la ciutadania en la defensa dels seus drets desenvolupant la seva 
capacitat d’organitzar-se i establir objectius i actuacions de millora col·lectiva, 
enfortint el seu compromís en la producció d’acció social, especialment en els 
barris més vulnerables. 

3.3. Impulsar una millor i més igualitària organització del temps i la democratització 
de la cura. 

3.4. Donar una dimensió comunitària al conjunt dels serveis d’atenció a les persones 
per avançar en la construcció d’un sistema comunitari de polítiques socials. 
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3.5. Facilitar les condicions per a la permanència al domicili i als barris de les 
persones fràgils o en situacions de risc social, amb els suports logístics, 
professionals i de suport social necessaris.   

3.6. Garantir la ciutat com a espai de vida, oferint espais públics i equipaments que 
permetin usos diversos que afavoreixin la relació amb altres, així com la 
convivència i la relació intergeneracional i intercultural. 

3.7. Multiplicar l’acció coordinada de la societat civil i l’administració pública per a la 
millora de la salut de la població i la resposta a les necessitats de cura. 

 

Línia 4 

Eliminar l’estigmatització i la segregació social.  

Objectius: 

4.1. Abolir la violència en totes les seves manifestacions i lluitar contra la xenofòbia, 
aporofòbia, islamofòbia, masclisme, LGTBIfòbia, “edatisme” i d’altres actituds 
discriminatòries. 

4.2. Generar coneixement i estratègies comunicatives que permetin transformar  la 
percepció social estigmatizadora, desmuntar estereotips i lluitar contra la 
discriminació a partir de models positius d’acció. 

4.3. Garantir els drets de les persones amb problemes d’estigmatització social.  

4.4. Construir col·lectiva i inclusivament la convivència i la percepció de seguretat en 
tots els àmbits i des de la perspectiva del cicle vital.  

4.5. Prevenir i evitar l’aïllament de les persones en institucions i espais segregats.   

 

Línia 5 

Disminuir les desigualtats socials territorials. 

Objectius: 

5.1. Mantenir l’ús residencial i les persones residents que ho desitgin en els barris en 
procés de millora urbana, evitant l’expulsió dels barris per motius d’insuficiència 
econòmica. 

5.2. Obstaculitzar les pràctiques especulatives en l’habitatge i l’espai urbà en 
general. 

5.3. Desenvolupar el Pla de Barris en aquests on hi hagi majors índexs de 
desigualtat social incidint amb reformes integrals. 

5.4. Garantir una mobilitat equitativa i sostenible per tothom i lluitar contra el canvi 
climàtica i els seus efectes, assegurant el criteri de justícia ambiental.  

5.5. Desenvolupar uns barris més resilients socialment, amb capacitat de fer front 
als seus reptes, impactes o situacions de crisi d’una manera proactiva.  

5.6. Promoure plans de desenvolupament econòmic en els districtes amb major 
índex de vulnerabilitat en clau de proximitat, incorporant l’economia social i 
solidària, les formes productives, cooperatives i comunitàries i el teixit comercial 
de petites i mitjanes empreses. 
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5.7. Apropar els serveis al territori i a les necessitats de les persones. 

5.8. Garantir el dret a la salut mitjançant la reducció de les desigualtats socials en 
els territoris. 


