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Estratègia d’Inclusió i de reducció de les desigualtats socials 

de Barcelona  

Visió, missió i objectius estratègics     

 

1. Plantejament de l’Estratègia d’Inclusió i de reducció de les desigualtats 

socials de Barcelona 

 

Hi ha dues grans maneres d’abordar l’Estratègia d’inclusió social i reducció de les 

desigualtats amb la complexitat d’actors, plans i programes que cal articular: 

A. Extensiva: És a dir fer una estratègia omnicomprensiva, un pla de plans que 

ho inclogui tot o gairebé tot. 

B. Intensiva o d’alt impacte: Focalitzada en els temes més claus per aconseguir 

un més alt impacte sinèrgic. 

Ara, entenem, que es tracta de centrar-nos 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 estaran desenvolupades pels plans 

sectorials, tant de l’Ajuntament com de les entitats socials de l’Acord Ciutadà), sinó 

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 i moviments 

socials. 

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

En aquesta perspectiva es considera el següent: 

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

subratllar-la, per les següents raons: 

 

a. És un fet àmpliament reconegut, i figura en el document de plantejament, 

que la desigualtat iniciada a Europa i EEUU a la segona meitats 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 teòrics àmpliament contrastats.  

 

b. Centrar-nos en els determinants i en els objectius que impacten en els 

mateixos és allò que ens permetrà passar d’una estratègia 
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omnicomprensiva, que ho avarca tot, a una estratègia que es centra en allò 

més important. 

 

Les desigualtats són determinants de la participació (o no) de la ciutadania 

en els 8 àmbits d’inclusió/exclusió social: econòmic, laboral, formatiu, 

sociosanitari, residencial, relacional, ciutadania i participació i territorial, tal 

com establim en l’emmarcament. 

Els àmbits d’inclusió/exclusió són precisament els considerats determinants 

de la salut, per tant les desigualtats són els principals determinants de la 

inclusió i la salut. És un plantejament que es dirigeix a les arrels i no a les 

conseqüències del processos d’exclusió social en l’àmbit de la ciutat.  

 

c. Es diferencia i singularitza clarament aquesta Estratègia d’Inclusió i de 

reducció de les desigualtats socials,  d’estratègies o plans anteriors.  

 

Del document de Síntesi Estratègica, anomenat TOP (Temes Crítics, Objectius i 

Propostes) que recull els plans d’actuació en vigor de l’Ajuntament de Barcelona i de 

les principals entitats socials de la ciutat; s’observa que cada pla té una lògica 

pròpia, tal com es representa en la Figura 1, amb el seu compromís d’execució.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Així, el que pretén l’Estratègia d’Inclusió i de reducció de les desigualtats socials de 

Barcelona, és identificar uns objectius estratègics de gran impacte social a la ciutat 

que articulin els objectius, projectes i accions que es plantegen realitzar els diferents 

plans (veure Figura 2.). 

 

 

 

 

 

Figura 1. Plantejament i lògica dels plans d’actuació en vigor de l’Ajuntament de Barcelona. Elaboració de la 

Secretaria Tècnica de l’Acord Ciutadà.  
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Un cop identificats els objectius estratègics i assegurat que compleixen els criteris 

d’actuació transversal establerts, s’identificaran els projectes estructurants o tractors 

a partir dels projectes i accions més compartits i sinèrgics per a poder avançar en la 

coproducció dels mateixos entre els actors implicats (veure Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Estratègia consistirà en: 

- Una visió de la Barcelona com a ciutat de drets, inclusiva i que redueix les  

desigualtats. És a dir, es basa en la descripció desitjable de la ciutat de 

Barcelona en l’horitzó temporal del 2027 i en la qual s’inscriu referencialment 

l’Estratègia. La visió té una formulació reduïda i un altra d’àmplia que recull les 

aspiracions i la voluntat del treball dels actors que estan participant en el procés 

d’elaboració. L’apropament de la ciutat actual a la desitjable es farà amb 

Figura 3. Plantejament de l’Estratègia d’Inclusió i de reducció de les desigualtats socials de la ciutat de Barcelona. 

Elaboració de la Secretaria Tècnica de l’Acord Ciutadà.  

Figura 2. Plantejament de l’Estratègia d’Inclusió i de reducció de les desigualtats socials de la ciutat de Barcelona. 

Elaboració de la Secretaria Tècnica de l’Acord Ciutadà.  



 

4 
 

indicadors comparatius (sobre l’evolució de la pròpia ciutat, i comparatius a 

nivell d’AMB, Catalunya, i d’altres ciutats de l’Europa Mediterrània).  

 

- Una missió específica de l’Estratègia. Tots els plans i programes de les entitats 

socials i de l’Ajuntament aprovats i els de les entitats socials que figuren a 

l’Estratègia Compartida de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva han de 

desplegar-se per sí mateixes. Tots incidiran en el model de situació desitjable 

de la ciutat. Per tant, cal una especificitat de l’Estratègia d’Inclusió i reducció de 

les desigualtats que, vetlli perquè siguin coherents amb un marc comú (visió o 

model desitjable) que identifiqui els objectius més transversals i estratègics, i 

impulsi la coproducció entre les entitats socials, les àrees i districtes dels 

projectes claus o tractors. 

 

- Uns objectius estratègics (generals i específics), que busquen realitzar les 

línies o eixos estratègics que identifiquen els principals determinats de la 

inclusió social i la salut i que són considerats com les principals dimensions de 

la desigualtat social (5) i que denominarem objectius generals de les línies 

estratègiques de l’Estratègia. Aquests seran formulats i seguits a través 

d’indicadors d’impacte o de resultat. Cada línia establirà uns objectius 

específics, denominats objectius de línia, amb més impacte en la reducció de 

les desigualtats i en la realització de l’objectiu general que presideix la línia. Les 

línies estratègiques, en el seu conjunt, signifiquen l’itinerari a seguir per 

aconseguir reduir les desigualtats que estan en la base dels processos 

d’exclusió social.  

 

Cal dir que, per al desplegament de les línies estratègics i dels objectius de línia, 

hauran de mostrar que compleixen uns criteris transversals. 

Per últim, l’esquema sintètic del plantejament de l’Estratègia és el següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Esquema global sintètic del plantejamant de l’Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials 
de la ciutat de Barcelona. Elaboració de la secretaria Tècnica de l’Acord Ciutadà. 



 

5 
 

2. Visió de l’Estratègia: ciutat de drets, inclusiva i que redueix les desigualtats   

amb el compromís i la col·laboració de tothom1 

Visionem la Barcelona de demà com una ciutat referent del nou model de ciutat que 

garanteix els drets i redueix les desigualtats socials a partir de l’organització de 

l’acció social en xarxes de coproducció pública, privada i  comunitària. Així, s’espera 

aconseguir les següents grans finalitats l’any 2027 (pendent de revisió ):   

➢ Reducció substancial de l’exclusió residencial, tant sota la forma de 

desnonaments 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 i l’accés als subministraments bàsics en un model de ciutat 

sostenible energèticament. 

o Ampliació i renovació el parc d’habitatge públic i de lloguer. 

o Foment¡ noves formes d’habitatge, com per exemple, les cooperatives en 

cessió d’ús. 

o Reducció de l’ús turístic dels habitatges. 

 

➢ 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. Lluita contra els efectes del canvi climàtic assegurant el criteri de 

justícia ambiental a nivell territorial. La lluita contra l’expulsió residencial dels 

seus residents com efecte pervers generat per les inversions de millora, per 

exemple, en l’alça dels preus de lloguer de l’habitatge, ha comportat: 

o Uns barris més habitables i inclusius.  

o Inversions a nivell de planificació urbana, en els barris més desfavorits 

per generar entorns promotors de qualitat de vida dels veïns i veïnes. 

o 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. 

 

➢ Cobertura dels drets bàsics per una vida digna, autònoma i saludable de totes 

les persones, en la perspectiva dels drets socials i de l’empoderament personal i 

comunitari; en especial de les persones vulnerables i en risc d’exclusió.   

 

➢ Accessibilitat universal, garantint l’accessibilitat física i comunicativa a tots 

els serveis de la ciutat mitjançant: la mobilitat fàcil i sostenible en condicions 

d’igualtat per a totes les persones i per tota la ciutat; l’aplicació dels entorns 

digitals a les situacions d’aïllament, vulnerabilitat social i de salut;  

implementació progressiva de models de fiscalitat i tarifació social. 

 

➢ Fent front a totes les manifestacions de desigualtat i pobresa tradicionals 

(renda baixa, classe social treballadora) i noves (educativa i cultural, vincles 

socials, digital, energètica, feminització de la pobresa i la precarietat, entre 

d’altres) establint plans i programes integrals amb mesures d’acció positives en 

els sectors socials més afectats (dones, infància i joventut vulnerable, persones 

sense llar, segregacions culturals i ètniques, exclusions per la procedència 

                                                           
1 Pendent d’ampliació, revisió i canvi.  
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geogràfica, persones amb discapacitat, persones amb dependències, persones 

amb dificultats greus per gaudir de salut mental, persones afectades per 

discriminació). 

 

➢ Foment de la igualtat de gènere en l’ús del temps, el treball productiu i 

reproductiu, la participació política, la publicitat, l’educació, etc.  

 

➢ Reducció de les desigualtats en salut, prioritzant accions en els barris 

identificats amb els pitjors indicadors socioeconòmics i de salut.  

 

 

➢ Major inversió en infància, garantint l’interès superior de l’infant segons la 

convenció sobre els drets de l’infant, per a assegurar una igualació de les 

oportunitats en l’educació entre els barris, reducció de la segregació escolar 

i 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. 
 

➢ Una ciutat que garanteix un envelliment saludable, actiu, que empoderi, 

basat en l’autonomia personal i social de les persones grans i el seu 

protagonisme en el fer ciutat. 

 

➢ Major inversió a la ciutat que promogui un increment dels llocs de treball i de 

l’ocupació. Més oportunitats socials per a la igualtat en l’ocupació de qualitat, 

prioritàriament a dones, joves i persones adultes a partir dels 45 anys i amb 

discapacitats. Mantenir les oportunitats laborals i socials de les persones en atur 

de llarga durada.  

 

➢ Barcelona, una ciutat mundial de drets de ciutadania i dels valors d’equitat, 

respecte, convivència, solidaritat i empoderament individual i comunitari de la 

ciutadania: lluitar contra qualsevol tipus d’estigmatització, discriminació i 

segregació social, i donar prioritat a la prevenció de la violència sobre les 

persones.  

 

 

3. Missió de l’Estratègia 

La missió de l’Estratègia d’Inclusió i de reducció de les desigualtats 2017-2027 (la 

finalitat operativa) es basa en:  

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 la visió de l’Estratègia.  

2. Articular en els objectius estratègics, els projectes, accions i recursos del 

conjunt de l’Ajuntament de Barcelona (Àrees municipals i Districtes) i 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.  
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4. Objectius estratègics: les línies estratègiques i els objectius de línia 

En primer lloc i tal com s’ha dit anteriorment, per al desplegament dels objectius de 

línia en projectes i accions que corresponguin, hauran de mostrar que compleixen 

els següents criteris transversals: 

A. 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.  

B. Els criteris que per l’assoliment de l’equitat de gènere s’estableixen en el Pla 

per la Justícia de Gènere (2016-2020).  

C. L’impuls de la governança democràtica i de xarxes: coproducció de 

serveis, projectes de treball en xarxes, transversalitat, participació , compromís 

social de la ciutadania, cultura cooperativa i organització comunitari de la 

ciutadania.  

D. 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. 

Com es pot veure en la Taula 1, tenim 5 línies estratègiques i 43 objectius de línia. 

Les línies estratègiques van dirigides a la reducció de les 5 dimensions de la 

desigualtat que més incidència tenen en els processos d’inclusió i exclusió i els 

determinants de la salut. Els objectius estratègics són els següents:   

 

1. Reduir la desigualtat en la distribució de la renda i el seu impacte 

negatiu en els drets socials de les persones (garantia d’ingressos, 

habitatge i subministraments bàsics, ocupació digna)  

2. Incrementar les oportunitats per la igualtat educativa i cultural al 

llarg del cicle vital.  

3. Enfortir la capacitat d’articular les xarxes de suport relacional i 

comunitàries.  

4. Eliminar l’estigmatització i la segregació social.  

5. Disminuir les desigualtats socials territorials.  
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Objectiu general  
línia 1.  Reduir la 

desigualtat en la 

distribució de la renda i el 

seu impacte negatiu en els 

drets socials de les 

persones. 

Objectiu general 
línia 2.  Incrementar 
les oportunitats per la 
igualtat educativa i 
cultural al llarg del 
cicle vital. 

Objectiu general 
línia 3.  Enfortir la 

capacitat d’articular les 

xarxes de suport 

relacional i comunitàries.  

 

Objectiu general 
línia 4.  Eliminar 

l’estigmatització i la 

segregació social.  

 

Objectiu general 
línia 5. Disminuir les 
desigualtats socials 
territorials. 

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

2.1. Ampliar i diversificar 
l’atenció i l’educació 
de la petita infància 
(en la perspectiva 
d’igualar les 
oportunitats dels 
infants i l’equitat de 
gènere). 

3.1  Empoderar els veïns i 
veïnes en la seva 
capacitat  d’organitzar-
se i establir objectius i 
actuacions de millora 
col·lectiva, impulsant 
processos de 
coproducció. 

4.1. Generar coneixement 
per millorar les 
polítiques i per 
transformar la 
percepció social 
estigmatitzadora de 
tots els col·lectius en 
risc social o exclusió 
social. 

5.1  Mantenir l’ús 
residencial i les 
persones residents 
que ho desitgin en els 
barris. (Eliminar 
l’expulsió dels barris 
per motius 
d’insuficiència 
econòmica). 

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

2.2. Incrementar l’èxit 
escolar i reduir 
l’absentisme i 
l’abandonament 
escolar igualant les 
taxes entre els 
diferents barris.  

3.2. Impulsar el teixit 
d’innovació digital -social 
entre les entitats socials 
i les empreses digitals. 

4.2. Garantir els drets de 
les persones amb 
problemes 
d’estigmatització 
social, tot i tenir 
accés a les 
oportunitats per 
aconseguir una bona 
qualitat de vida.  

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

1.3. Promoure una major 
articulació i concertació 
de les polítiques de 
foment de l’ocupació a 
nivell de ciutat.   

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

3.3. Impulsar l’economia per 
a la sostenibilitat de la 
vida (economia de les 
cures) i una millor i més 
igualitària organització del 
temps i democratització 
de la cura. 

4.3. Construir col·lectiva i 
inclusivament de la 
convivència i la 
seguretat en tot els 
àmbits i etapes de la 
vida.  

5.3. Desenvolupar i 
enfortir les xarxes 
socials coproductores i 
col·laboradores en 
barris més 
vulnerables.  
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1.4. Donar un caràcter més 
distributiu als impostos i a 
les inversions (despeses) 
municipals. 

 2.4 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. 

3.4. Donar una dimensió 
grupal i comunitària al 
conjunt dels serveis 
d’atenció a les persones. 

       

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

5.4. Garantir una mobilitat 
equitativa per tothom.  

1.5. Impulsar la tarifació social 
dels serveis de la ciutat 
per garantir l’accés 
universal als serveis. 

2.5. Mantenir i millorar les 
capacitats per 
l’ocupació de les 
persones en atur. 

3.5  Facilitar les condicions  
per a la  permanència al 
domicili i als barris de 
les persones  fràgils o 
en situacions de risc, 
amb els suports 
logístics, professionals i 
de suport social 
necessaris.   

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

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

1.6. Avançar cap a un  salari 
mínim de ciutat. 

2.6. Enfortir els programes 
i activitats educatives, 
socials i de salut amb 
criteris d’acció 
positiva cap a les 
persones i famílies 
més vulnerables. 

3.6. Desenvolupar la 
construcció col·lectiva i 
inclusiva de la 
convivència i la 
seguretat. 

4.6. Ampliar les polítiques 
de prevenció i 
disminució de risc 
d’exclusió. 

5.6  Obstaculitzar les 
pràctiques 
especulatives 
generadores de 
gentrificació. 

1.7. Assegurar el dret a una 
alimentació adequada, en 
un marc d’impuls de la 
política alimentària a la 
ciutat. 

2.7. Garantir l’accés a 
activitats de lleure i 
educació no formal i 
esport del conjunt de 
la infància, 
adolescència i 
joventut de la ciutat. 

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

4.7 Generar estratègies 
comunicatives que 
permetin  desmuntar 
estereotips i lluitar contra 
la discriminació. 

5.7 Promoure plans de 
desenvolupament 
econòmic en els 
districtes amb major 
índex de vulnerabilitat 
en clau  de proximitat, 
incorporant l’economia 
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social i solidària i les 
formes productives, 
cooperatives i 
comunitàries. 

1.8. Combatre la pobresa 
energètica en un marc 
d’impuls de la transició 
energètica a la ciutat. 

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

3.8. Garantir la ciutat com a 
espai de vida. 

4.8. 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.  

5.8. Apropar els serveis al 
territori i a les 
necessitats de les 
persones. 

  3.9. Oferir espais públics i 
equipaments que 
permetin usos diversos 
que afavoreixin la 
relació amb altres. 

  

  3.10. Enfortir el compromís 
de la ciutadania en la 
defensa dels drets socials 
i en la producció de 
l’acció social. 

 

 
 

 

  3.11. Millorar la participació 
efectiva i l’acció coordinada 
de la societat civil i 
l’administració pública per a 
la millora de la salut de la 
població. 

  

Taula 1. Línies estratègiques i objectius de línia de l’Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials a Barcelona.  
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4. Fites mesurables de les línies estratègiques 

A continuació, es mostra una proposta d’indicadors per establir fites i poder 

avaluar cada un dels objectius generals de les línies estratègiques de l’Estratègia.  

 

Línia 1: 

Reduir la desigualtat en la distribució de la renda i el seu impacte 

negatiu en els drets socials de les persones (garantia d’ingressos, 

habitatge i subministraments bàsics, ocupació digna, etc.). 

   

 

Situació 

actual2 
Valor 2027 

Distància entre la major i la menor RFD/càpita (€) 42.714 31.919 

 

 
Situació 
actual3  

Valor 2027 

Esforç econòmic dedicat a l'habitatge. Propietat 

habitatge Segona Mà (quota mensual en % RFD) 
29,5% 29,5% 

 

 Situació 

actual4 
Valor 2027 

Esforç econòmic d'accés a l'habitatge de lloguer 

(cost del lloguer / renda familiar de les llars) 
18,2% 15% 

 

 

Situació 
actual5  

Valor 2027 

Bretxa salarial € (entre homes i dones) 7.424 0 

 

 

 

                                                           
2 Font: Elaboració pròpia del Departament de Recerca i Coneixement en base a les publicacions sobre 
Distribució territorial de la Renda Familiar Disponible per càpita de Barcelona publicats per Barcelona 
Economia. Dades 2015. Nota: Per al valor estimat al 2027, s'ha agafat com a referència el valor de l'any 
2008. 
3 Font: Web Barcelona Economia. Dades 2015.        
http://barcelonaeconomia.bcn.cat/ca/mercat-immobiliari/cost-dacces-lhabitatge/indicadors-daccessibilitat-
lhabitatge-en-propietat-0        
4 Font: Dades proporcionades pel Gabinet Tècnic de Programació en base a les dades de l'Informe de 
preu del lloguer dels habitatges a Barcelona. Dades 2015.  
5 Nota: Diferència entre el salari brut anual mig dels homes i el de les dones, en euros.  
Font:  Gabinet Tècnic de Programació. Ajuntament de Barcelona. A partir de la Mostra contínua de vides 
laborals de l'INSS. Dades 2015. 
http://barcelonaeconomia.bcn.cat/sites/default/files/Remuneracions%20salarials_2014.pdf 
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Situació 

actual6 
Valor 2027 

Taxa de risc a la pobresa  de la població de 16 anys i 

més 18,6% 10,0% 

 

Línia 2: 

Incrementar les oportunitats per la igualtat educativa i cultural al llarg del 

cicle vital. 

 

Situació actual 7 Valor 2027 

Taxa d'èxit a 4rt d'ESO 87,8% 95,0% 

 

 

Situació actual8 Valor 2027 

Taxa d'instrucció insuficient  3,1% 0,0% 

 

 

Línia 3:  

Enfortir la capacitat d’articular les xarxes de suport relacional i 

comunitàries. 

 

Situació 

actual9 
Valor 2027 

Nombre de persones voluntàries a entitats del 

tercer sector 
100.000 200.000 

 

Pertinença a associacions. Població de 16 anys 
i més. Barcelona 

Situació 
actual10 

Valor 2027 

Pertany a alguna associació 447,51 895,02 

Unitats: milers de persones. 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Font: Estudi "Desigualtat social i pobresa a la ciutat de Barcelona en temps de crisi".  
Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2006-2011.   
7 Font: Consorci d'Educació de Barcelona. Curs escolar 2015-2015.      
http://www.edubcn.cat/rcs_gene/extra/01_documents_de_referencia/InformeEscolaritzacio1415_web.pdf  
8 Font: Elaboració pròpia a partir de la lectura del Padró Municipal d'Habitants a 30 juny del 2009 al 2016. 

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. Dades 2016.     
9 Font: Anuari 2013 del Tercer Sector Social de la Ciutat de Barcelona (2014).  
10 Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població.  
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Situació 

actual11 
Valor 2027 

Percentatge de població que declara no poder 

parlar amb ningú dels seus problemes 

personals i familiars tan com desitjaria 

11,1% 3,0% 

 

 

Capacitat de demanar ajuda a algú per fer 

front a diversos problemes (valoració 

mitjana). Població de 16 anys i més 

Situació 
actual12 

Valor 2027 

Problemes personals i afectius 7,2 10 

Recerca de feina 6,0 10 

Unitats: del 0 al 10. 

 

 

Línia 4: 

Eliminar l’estigmatització i la segregació social. 

 

Situació actual13 Valor 2027 

Nivell de seguretat al barri 6,3 7,1 

 

 

Situació actual14 Valor 2027 

Índex de percepció de civisme al barri 6,1 7,1 

 

 

Línia 5: 

Disminuir les desigualtats socials territorials.  

 

Situació actual15 Valor 2027 

Índex sintètic de desigualtat i vulnerabilitat 
social (ISDVS) 

pendent - 

 

                                                           
11 Font: Estudi "Les Condicions de vida de les persones grans a la ciutat de Barcelona" en base a les 
dades de Idescat i IERMB de l'Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011. 
12 Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població. 
13 Font: Enquesta de victimització 2012-2014. 
14 Font: Enquesta de victimització 2012-2014. 
15 Font: Elaboració pròpia del Departament de Recerca i Coneixement. Àrea de Drets Socials. Ajuntament 
de Barcelona 
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Situació actual 16 Valor 2027 

Índex sintètic de vulnerabilitat residencial  pendent - 

 

 

 

Situació actual17 Valor 2027 

Diferencial de l’esforç econòmic dedicat a 
l'habitatge. Propietat Habitatge Segona Mà 

(quota mensual en % RFD) entre districtes 

10,6% 5% 

 

 

 

Situació actual18 Valor 2027 

Diferencial de la taxa d'èxit a 4rt d'ESO 

entre districtes 
18,4% 9% 

 

 

 

Situació actual 19 Valor 2027 

Diferencial del nivell de seguretat al barri 

entre districtes 
1,9 1,0 

Unitats: 0 a 10 punts. 

 

 

Situació actual20 Valor 2027 

Diferencial de l’índex de percepció de 

civisme entre districtes 
2,6 1,0 

Unitats: 0 a 10 punts. 

 

                                                           
16 Font: Estudi i detecció a la ciutat de barcelona d’àmbits de vulnerabilitat residencial. Març 
2017. Universitat Politèncica de Catalunya, per a l’Ajuntament de Barcelona.  
17 Nota: diferència entre el districte amb el major esforç econòmic i el districte amb menor 

esforç econòmic. Font: Web Barcelona Economia. Dades 2015.   
http://barcelonaeconomia.bcn.cat/ca/mercat-immobiliari/cost-dacces-lhabitatge/indicadors-

daccessibilitat-lhabitatge-en-propietat-0         
18 18 Nota: diferència entre el districte amb la major taxa d’èxit i el districte amb la menor taxa 

d’èxit. Font: Consorci d'Educació de Barcelona. Dades curs escolar 2014-2015. 
http://www.edubcn.cat/rcs_gene/extra/01_documents_de_referencia/InformeEscolaritzacio141

5_web.pdf 
19 Nota: diferència entre el districte amb el major nivell de seguretat als seus barris i el districte 
amb el menor nivell de seguretat als seus barris. Font: Enquesta de victimització 2012-2014. Nota: 

Per al valor estimat per al 2027 s’ha pres com a valor de referència el districte amb el nivell de seguretat i 
amb l'índex de percepció de civisme més alt l'any 2015; Les Corts. 
19 Nota: diferència entre el districte amb el major nivell de percepció de civisme i el menor. 
Font: Enquesta de victimització 2012-2014. Nota: Per al valor estimat per al 2027 s’ha pres com a valor 
de referència el districte amb el nivell de seguretat i amb l'índex de percepció de civisme més alt l'any 
2015; Les Corts. 
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Situació actual21 Valor esperat 

Esperança de vida en néixer (Barcelona) 83,09 85,0 

Diferencial en l'esperança de vida en néixer 
segons el barri 

11,3 5,0 

    

                                                           
21 Font: Agència de Salut Pública de Barcelona. Nota: Dades de 2009-2013. És la diferència 

entre el barri amb una esperança més alta (Pedralbes) i el barri amb una esperança de vida 
més baixa (Torre Baró).      


